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Največji adventni venec na svetu je v Voličini. TD Presmec ga je postavilo
za bogato doživet božično-novoletni čas in želeno dobro leto 2014.
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! Davek na nepremičnine ...

Zadnje čase najbolj izpostavljena dajatev,
ki nas čaka v prihodnjem letu, je davek na nepremičnine (ZDavNepr, UL RS, št.101/2013),
ki je bil sprejet 29. 11. 2013 in nastopi v veljavo 1.1.2014. Nadomestil bo plačilo za uporabo stavbnih zemljišč, pristojbino za gozdne
poti in ceste ter davek na premoženje. O vseh
treh navedenih dajatvah so občine odločale
samostojno in tudi v celoti razpolagale s pobranimi sredstvi. Sedaj je višina obdavčitve

bila zakonsko določena in se bodo pobrane
dajatve razdelile med državni proračun in
lokalne skupnosti. Za stanovanjske stavbe
bo osnova v prvih dveh letih nižja in bo v
letu 2014 znašala 80%, za leto 2015 pa 90%
ocenjene vrednosti. Pri tem bo pomembno,
ali gre za rezidenčno ali nerezidenčno nepremičnino. Npr. za stanovanjsko stavbo, ki je
bila ocenjena 80.000 evrov, bomo v primeru,
da smo lastnik in bivamo v njej (rezident),
plačali 96 evrov (0,15% od osnove), kadar
pa v tej stavbi nimamo stalnega prebivališča
(nerezidenčno stanovanje) in v njej ne najemnega posla vsaj pol leta letošnjega leta, bo
za navedeno nepremičnino treba odšteti 320
evrov (0,5%). Težave bodo po mojem mne-

nju nastajale na nepremičninah v so-lasti
dedičev, kjer je običajno le eden izmed njih
rezident. Nepremičnine bodo imele različne
davčne stopnje glede na vrsto nepremičnine.
Zakon uvaja tudi možnost vpisa osebne služnosti. Izvzeti so sakralni objekti, kulturni
spomeniki, gasilski domovi, neplodna zemljišča, varovalni gozdovi in gozdni rezervati ter mednarodne organizacije, diplomatska
predstavništva in institucije EU. Nižji davek
bodo plačali prejemniki
socialne pomoči in var
varstvenega dodatka (polovi
(polovico) ter invalidi na invalid
invalidskih vozičkih. Višji davek
pa bodo plačali lastniki
nelegalnih gradenj (gre
za cca 3000 lastnikov), ki
so po »ZDavNepr« le tisti,
ki imajo pravnomočne
odločbe pristojne inšpek
inšpekcije.
Vedeti moramo, da so
ocepodatki ob izračunu oce
njenih vrednosti nastali iz
podatkov različnih baz in
»proizvajalcev«. Med nji
njimi sta najpomembnejša
kmetijsko ministrstvo in lokalne skupnosti.
Iz navedenega izhaja, da moramo poznati
izvor podatkov, njihovo zanesljivost in točnost ter se zavedati, kje je pravi naslov za
popravke in spremembe. Geodetska uprava
je le izvajalec zakona in geodetski izvajalci
opažamo, da je javnost premalo obveščena
in ozaveščena o posledicah nepravilnih ali
nepopolnih evidenc.
Informativni izračun bomo lastniki nepremičnin prejeli v začetku februarja in
prvo odločbo o odmeri davka lahko pričakujemo v mesecu aprilu naslednjega leta.
Ali res govorimo o: »cesarju, kar je cesarjevega …« ?
Brigita Kelc, inž. geod.

na 159 evrov.
Prav tako bo po novem ugodnejši način
upoštevanja vseh priložnostnih dohodkov in
ne samo dohodkov iz študentskega dela.
Poslej bodo minimalne dohodke izenačili
za vse otroke. Zato ne bo več pomembno, ali
so otroci dijaki ali niso.
O upoštevanju nepremičnin, v katerih posameznik ne živi, pa bodo centri za socialno
delo lahko poslej v večji meri odločali po lastnem preudarku.
Do sprememb je prišlo tudi pri tem, kaj
morajo vrniti dediči, če je umrli prejemal denarno socialno pomoč. Vrniti jim ne bo treba
denarne socialne pomoči in izredne denarne
socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12
ali manj mesecev. Če jo je prejela za več kot
12 mesecev, bodo od zneska, ki ga bodo morali dediči vrniti, odšteli najprej 12 najvišjih
mesečnih zneskov, nato pa še eno tretjino od
preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči.
Zakon prinaša še več drugih sprememb. Pri
plačilih socialnovarstvenih storitev in dru-

žinskem pomočniku bodo po novem upoštevali dohodek zadnjih treh mesecev in ne
več celega leta. Ohranili bodo sedanji sistem
sofinanciranja šolske in dijaške prehrane (v
preteklem šolskem letu je bilo 165.000 prejemnikov subvencij), pri čemer centri ne bodo
izdajali več odločb, saj bodo upravičenost do
subvencije šole ugotavljale glede na podatek
iz odločbe o otroškem dodatku.
Tudi o subvencioniranju vrtca bodo v bodoče odločali za eno in ne za koledarsko leto,
kar bo zmanjšalo administrativne stroške.
Med socialno varstvene prejemke, o katerih bodo po novem odločali centri za socialno delo, sodita tudi pravici do pogrebnine
in posmrtnine. To ne bosta več univerzalni
pravici, pač pa bosta vezani na upravičenost
do denarne socialne pomoči ali varstvenega
dodatka ali na dohodkovni položaj posameznika. Skratka, vsakdo, ki ni upravičen do socialne pomoči in želi biti dostojno pokopan,
mora začeti varčevati za svoj pogreb.
T. K.

Jamstvo za mlade – 38 ukrepov za
izboljšanje zaposljivosti mladih

V

Evropski uniji postaja eden od največjih problemov brezposelnost mladih
ljudi. Zato vlade sprejemajo ukrepe, s
katerimi želijo spodbuditi zaposlovanje mladih. Naša vlada je sprejela dokument oziroma
zbir ukrepov, imenovan Jamstvo za mlade, ki
zajema 38 ukrepov za izboljšanje zaposlitvenih možnosti za mlade. Po novem bodo vsaki
mladi osebi, stari od 15 do 29 let, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih ponudili bodisi zaposlitev ali usposabljanje na
delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega
in praktičnega izobraževanja.
Izvajanje ukrepov, ki so jih predlagala raz-

lična ministrstva (za delo, za šolstvo in šport,
za kmetijstvo, za kulturo itd.), bo koordiniralo ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti.
Za izvajaje ukrepov v okviru Jamstva za
mlade bodo letos namenili več kot 76 milijonov evrov, v ukrepe pa bodo vključili preko
60 000 mladih. Leta 2015 nameravajo v ukrepe vključiti okoli 52.000 mladih, za njihovo
izvajanje pa bodo namenili 77 milijonov
evrov. Največ pa od ukrepov pričakujejo po
letu 2015, ko naj bi že prišlo do gospodarske
rasti.
T. K.

Subvencije za zaposlitev iskalca prve zaposlitve
Popravili so najhujše napake dosedanje socialne zakonodaje

Poslanci so sprejeli spremembe
socialne zakonodaje

Z

dosedanjo socialno zakonodajo ni bil
zadovoljen nihče – ne tisti, ki socialno
pomoč potrebujejo, še manj pa socialni delavci, ki so dolžni socialno zakonodajo
izvajati. Nepolni dve leti po tem, ko smo v
Sloveniji novo socialno zakonodajo začeli
uporabljati v praksi, pa so jo poslanci v državnem zboru spremenili. S spremembami so
popravili najhujše napake doslej veljavne socialne zakonodaje. Na nujnost sprememb je
opozorila tudi študija republiškega inštituta
za socialno varnost.
Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in dopolnitve Zakona o
socialno varstvenih prejemkih, ki so jih sprejeli poslanci državnega zbora?
Po novem se bo izboljšal položaj najbolj
ogroženih skupin prebivalstva. Gre zlasti za
enostarševske in velike družine ter za ljudi, ki
pomoč iz javnih sredstev zares potrebujejo.
Ob tem pa se temeljna načela veljavne socialne zakonodaje niso spremenila.
S tokratnimi spremembami vlada ne bo
končala s spreminjanjem socialne zakonodaje. Z naslednjim korakom namerava poenostaviti postopke. Večina sprememb bo začela
veljati 1. januarja naslednje leto, nekatere pa
1. septembra 2014, saj bodo morali prej prilagoditi informacijski sistem.
Ena od bistvenih sprememb je, da bo država pri ugotavljanju dohodka vlagateljev
poslej bolj kot doslej upoštevala njihov realni materialni položaj kot podatke iz njihovih dohodninskih odločb za preteklo in celo
predpreteklo leto. Zakaj je do spremembe
prišlo, je razumljivo, saj se dandanes materialni položaj ljudi hitro spreminja, še zlasti,
če izgubijo zaposlitev. Po novem bodo morali
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centri za socialno delo upoštevati prihodke,
ki jih vlagatelji prejemajo, in ne tistih, ki so
jih prejemali v preteklosti.
Pri izračunu dohodka družine po novem
ne bodo več upoštevali celotnega otroškega
dodatka. Zaradi tega bo v bodoče več velikih družin upravičenih do socialne pomoči,
sprememba pa bo vplivala tudi na uvrstitev
družin v dohodkovne razrede pri subvencijah za vrtce in za državne štipendije.
Prav tako bodo po novem na bolj ugoden
način za vlagatelje upoštevali dohodke iz študentskega dela. Pri premoženju vlagateljev pa
ne bodo upoštevali bančnih kreditov, ki so
jim jih banke odobrile izključno za nakup ali
gradnjo doma.
Zaradi uvedbe državne štipendije za mladoletne dijake bodo temu ustrezno znižali
otroški dodatek za dijake, pri čemer pa bodo
dijaki vseeno prejeli več kot po doslej veljavnem zakonu.
Po novem bo več ljudi upravičenih do denarne socialne pomoči, saj se bo znesek premoženja, ki ga lahko imajo upravičenci do
pomoči, zvišal. Kot premoženje se po novem
ne bodo upoštevali prihranki za samsko osebo v višini treh minimalnih plač, za družino
pa v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ 2.500 evrov.
Med novostmi bo tudi višji dodatek na
otroka v enostarševski družini, ki se bo povečal iz 10 na 20 odstotkov osnovnega zneska
minimalnega dohodka (trenutno je to 53,04
evrov).
Višja bo tudi denarna socialna pomoč za
odrasle osebe, ki živijo z zunajzakonskim
partnerjem brez otrok (tem se je socialni položaj po uvedbi nove socialne zakonodaje namreč najbolj poslabšal). Zvišala se bo iz 132

Mentorstvo za mlade

S

klad za razvoj kadrov in štipendiranje
je objavil javno povabilo za vključitev v
program Mentorstvo za mlade, s katerim
želi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spodbuditi zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve, ki so mlajši od
30 let. Program sta pred dnevi javnosti predstavila državni sekretar Dejan Levanič in direktor Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije Franc Pristovšek.
Po besedah Levaniča želijo s programom
Mentorstvo za mlade poleg zaposlovanja
mladih spodbuditi tudi medgeneracijski prenos znanja in izkušenj. Poleg tega želijo s programom povečati konkurenčnost mladih in
starejših delavcev na trgu dela, saj dandanes
tako eni kot drugi težko najdejo zaposlitev.
V program Mentorstvo za mlade bodo
vključili 500 mladih iskalcev prve zaposlitve,
ki so mlajši od 30 let. Hkrati pa bodo v program vključili 300 starejših delavcev, ki bodo
mentorji mladim.
Delodajalec, ki se bo vključil v program in
bo želel zaposliti prvega iskalca zaposlitve,

starega do 30 let, bo moral najprej poslati na
usposabljanje starejšega delavca, ki se bo na
24-urnem seminarju usposobil za mentorja.
V treh mesecih po tem pa bo moral delodajalec zaposliti mladega prvega iskalca zaposlitve, na katerega bo mentor prenašal svoje znanje in izkušnje ter ga usposobil za samostojno
delo. Če bo delodajalec mladega iskalca prve
zaposlitve zaposlil za obdobje 12 mesecev, bo
dobil iz programa Mentorstvo za mlade 5.000
evrov subvencije. Če ga bo zaposlil vsaj za polovični delovni čas za obdobje 12 mesecev, pa
bo dobil 3.000 evrov subvencije.
Skupaj z drugimi stroški (zdravniški pregled, usposabljanje mentorjev) bo subvencija na enega zaposlenega znašala 6.300 evrov
oziroma 4.300 evrov.
Program bodo izvajali od leta 2013 do leta
2015. Za izvajanje programa Mentorstvo za
mlade je na voljo blizu 3 milijone evrov. Kar
85 odstotkov teh sredstev bo zagotovil Evropski socialni sklad.
T. K.

Šesta bilateralna županska konferenca –
izzivi za prihodnost

Ž

e v prejšnji številki našega časopisa smo
najavili, da vas bomo tokrat obširneje
seznanili z vsebino šeste bilateralne
županske konference, ki se je odvila 20. novembra v avstrijski Radgoni. Konference so
se udeležili številni župani območja Slovenskih goric in Štajerskega Vulkanlanda. Namen konference, ki se sicer sklicuje dvakrat
letno, je spodbujanje čezmejnega sodelovanja
in izvajanje skupnih razvojnih projektov.
Območje Vulkanlanda obsega 79 občin, v
katerih živi okoli 90 tisoč prebivalcev in je

zelo primerljivo z območjem naših Slovenskih goric, ki jih zaokrožuje 26 občin s skoraj 115 tisoč prebivalci. Župani z obeh strani
meje ravno zaradi te primerljivosti, ki se kaže
v podobi krajine, ponudbi podeželja, kulinariki, tradiciji vinogradništva in vinarstva in
še na mnogih drugih področjih, vidijo veliko
priložnost za nadaljnji skupni razvoj. Že na
prejšnjih konferencah so bile sprejete odločitve v zvezi z oblikovanjem skupne blagovne
znamke Slovenske gorice – Štajerski Vulkanland in skupne razvojne strategije za obdo-
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T

o vprašanje si postavlja marsikdo. Glede na to, koliko naprav kapacitete nad
50 PE, ki so bile izgrajene, v resnici deluje, vprašanje ni odveč. Za komunalne čistilne naprave kapacitete manjše od 50 PE velja
med strokovnjaki v Sloveniji, da daje rezultate
v okviru zakonskih normativov okoli 10% leteh. Razen za rastlinske čistilne naprave se za
enkrat na teh napravah ne opravljajo meritve
emisij na iztokih. V kategorijo industrijskih
čistilnih naprav spadata v Upravni enoti Le-

ko različni – slabo vzdrževanje, koncept delovanja naprav je slab ali ne ustreza namenu ...
Pomemben dejavnik v Slovenskih goricah je
tudi geološka struktura tal, ki povzroča plazove ali druge deformacije tal, kar neminovno vodi v poškodbe omrežja in vdore drugih
nekomunalno onesnaženih voda v sistem.
Druge vode se lahko vodijo na komunalno čistilno napravo samo, če je ta večje kapacitete
od 2000 PE. Poleg tega so kriteriji za prečiščeno odpadno komunalno vodo v Sloveniji

Letnice meritev na izpustu in ali rezultati ustrezajo zakonskim mejnim vrednostim (D - DA ali N - NE)
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N
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D

N

N

N

D

N

N
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-

-

-

-

n.p.

N

N

N

N

N

N

-

-

-

-

-

-

-

-

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NIGRAD D.D.

N

N

D

D

D

D

D

N

N

N

N

N

N

N

N

HRASTOVEC

ZDUB HRASTOVEC TRATE

D

N

N

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

N

n.p.

n.p.

N

MOČNA

Režijski obrat občine Lenart

CERKVENJAK

NIGRAD D.D.

BENEDIKT

NIGRAD D.D.

VOLIČINA

AGJ-REBERNIK GORAN S.P.

SVETI JURIJ V S.G.

NIGRAD D.D.

LENART (GLOBOVNICA)

D

D

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

n.p.

N*

N*

N

N

N

N

D

N

N

N

N

-

-

-

Tabela: Rezultati meritev na izpustih iz KČN , * - rezultati meritev so popolnoma enaki

Najbolj priljubljen cerkveni in
družinski praznik

B

v poletju 2014. Do takrat bo že oblikovana
strategija sodelovanja za naslednje sedemletno obdobje. Vsi, ki bi se želeli konkretno
vključiti v prihodnje projekte, ste vabljeni v
RASG, kjer se še zbirajo pobude in oblikujejo
možnosti čezmejnega sodelovanja.
Tanja Vintar, RASG

Potrebujemo čistilne naprave?

Podatki o napravi

Komentar

ožič se je zapisal v svetovno zgodovino, zlasti pa v zgodovino krščanskih
cerkva kot najbolj priljubljen in eden
največjih cerkvenih in družinskih praznikov, ki ga praznujejo tudi mnogi ateisti.
Zdi se, da z novim papežem Frančiškom
pridobiva na svojem pravem, izvirnem pomenu, ki izključuje pretirano komercializacijo, ki pa se ji v celoti ne bo mogoče izogniti, saj se je preveč zakoreninila v zavest ljudi.
Žal se tudi božič ne more izogniti pastem
sodobne potrošniške družbe.
Dr. Janez Bogataj piše, da je glavni namen
pri pravilnem presojanju božične dediščine
v doslednem upoštevanju dejstva, da gre za
izrazit družinski praznik.
V knjigi Resnica o zgodovini o Jezusovem
rojstvu piše, da je astronomija pomagala približno določiti datum rojstva Jezusa Kristusa. »Po evangeliju po Mateju se je Jezus rodil
v času vladanja Heroda Velikega. Judovski
zgodovinopisec Jožef, ki je umrl 100 n. š., ni
zapisal leta Herodove smrti, omenil pa je, da
je kralj umrl okoli praznika pashe kmalu po
luninem mrku. Sodobni astronomi so za datum tega mrka določili 12. ali 13. marec 4 pr.
n. š. Tistega leta je bila pasha 14. aprila. Če je
sveto pismo točno, je to najkasneje, ko bi se
lahko rodil Jezus. S tem v mislih so astronomi iskali dokaze o zvezdi, ki je vodila modre
z vzhoda k hlevu v Betlehemu. Menijo, da ni
šlo za zvezdo, marveč za konjunkcijo Jupitra
in Saturna, ki je ustvarila nenavadno močno
svetlobo na nebu. Astronomi zdaj vedo, da
se je ta nebesni dogodek zgodil konec marca
ali v začetku aprila 7 pr. n. š.«, o Jezusovem
rojstvu še piše v omenjeni knjigi.
Mnogi si različno predstavljajo, kaj vse je
sestavni del praznovanja božiča. Morda je
odgovor tudi v Slovenskem etnološkem leksikonu, kjer piše: »Dolgo so ga praznovali
le v cerkvah, v 14. stoletju tudi v ženskih samostanih, družini ga je približala protireformacija. Božično obdobje se začne s prvim
svetim večerom in traja do sv. Treh kraljev.
Zato je v etnologiji uveljavljena zveza božično-novoletni čas, ki je prekril predkrščan-

Posebej zanimiva je bila tudi predstavitev
osnutka t. i. Regionalnega magazina. Gre za
publikacijo s predstavitvijo obeh regij in dosedanjega sodelovanja, ki bo namenjena širši javnosti in bo izšla predvidoma sredi leta
2014. Časopis bo pripravil in izdal regionalni
management Štajerski Vulkanland.
Naslednje župansko srečanje je načrtovano

ska praznovanja zimskega kresa, vendar je
v obredih in šegah ohranil mnoge njegove
oblike in vero v moč zimzelenega rastlinja.
Praznovanje obsega priprave nanj: krašenje doma, postavljanje jaslic in božičnega
drevesa, pripravo posebnih jedi in peciva,
na sveti večer blagoslovljenje hiše, gospodarskih poslopij in polja, skupno molitev
rožnega venca in petje božičnih pesmi, odhod k polnočnici. Na sam božič se ne sme
hoditi na obiske, pripravi pa se praznično
kosilo, pri katerem se zbere vsa družina ob
slavnostno pogrnjeni mizi. Zato božič velja
za izrazit družinski praznik.«
In kako je z božičnim drevescem in jaslicami? Na prvi pogled ljudje vedo, za kaj gre,
v resnici pa je stvar bolj zapletena. Bogataj
piše, da se je božično drevesce razširilo šele
v 20. stoletju, čeprav nekateri menijo, da veliko prej. Tudi jaslice so razmeroma mlad
pojav.
Božično drevo je bilo na slovenskem podeželju skoraj neznano vse do 1. svetovne
vojne. Seveda pa so že pred tisočletji na semitskem vzhodu poznali okraševanje drevesc z zelenjem in njegov pomen. Torej se je
v davnih časih okraševanje drevesc bistveno
razlikovalo od današnjega, ko je manj povezano z naravo in njenimi dobrinami.
Postavljanje jaslic se je, zanimivo, najprej
začelo v 17. stoletju v mestih, na podeželju
pa šele na začetku 20. stoletja. Bogataj se zavzema za to, da bi bilo na podeželju čim več
jaslic izvirnih v tem smislu, da bi jih najprej
izdelovali ljudje sami po lastnih zamislih,
seveda upoštevajoč tradicijo. To naj bi veljajo tudi za pripravo prazničnih jedi in način
obdarovanja.
Praznovanje božiča sega torej vse do treh
kraljev v prihodnjem letu in ni nekaj statičnega, kar se ne bi moglo spreminjati, pač v
koraku s časom, vendar bi prvine morale
ostati, predvsem pa naj bi bilo božično praznovanje čim manj komercialno in čim bolj
versko in družinsko.
Tone Štefanec

nart po javno dostopnih podatkih iz leta 2011
le čistilna naprava na BS OMV Benedikt in
podjetja Saubermacher. Vsa ostala podjetja
vodijo odpadne vode na komunalne čistilne
naprave, katerim je namenjen ta članek.
Na območju Upravne enote Lenart je bilo
zgrajenih 8 komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto nad 50 PE. Največja s projektirano
zmogljivostjo 5000 PE in najbolj zloglasna
med vsemi je vsekakor naprava Lenart ob Velki. Podrobnih javno dostopnih podatkov o tej
napravi ni, iz gradiva občine Lenart pa izhaja,
da je povprečna učinkovitost čiščenja okoli 6%
napram predpisanim 85%, kar pove dovolj.
Med ostalimi napravami, ki čistijo vodo
iz javnih omrežij (podatki iz l. 2011, delno l.
2012), so še naprave v Benediktu (1500 PE),
Voličini (1300 PE), Lenartu ob Globovnici (650 PE), Sv. Juriju v Slov. gor. (800 PE),
Hrastovcu (650 PE), Močni (500 PE) in Cerkvenjaku (500 PE), kot se lahko razbere iz tabele 1. Vse te naprave omogočajo sekundarno
stopnjo čiščenja. Podatki so takšni, da niso
navdušujoči, poleg tega so posamični podatki
hudo sumljivi (enaki rezultati za zaporedni
leti, stopnja učinkovitosti čiščenja slaba –
kvantitativni podatki zelo dobri). Vzroki, da
naprave ne dajejo ustreznih rezultatov, so lah-

trenutno še za okoli 20 % milejši kot npr. v
sosednji Avstriji. Prav tako je pričakovati, da
bo v prihodnosti potrebno tudi v Sloveniji izvajati redne periodične meritve na iztoku tudi
iz hišnih čistilnih naprav. Vse to in izkušnje
pri dosedanjih projektih, ki so sicer zelo koristila lokalnim gradbenim podjetjem, manj pa
ostalim davkoplačevalcem, nas mora peljati
do sklepa, da se skrbneje posvetimo problemu
čiščenja odpadnih voda. Neredko se zgodi, da
iz veliko malih problemov odpadnih voda nastane en velik – zaradi smradu, onesnaženja
potokov in rek, zamašenih kanalizacijskih vodov itd ... Voda iz vseh večjih navedenih komunalnih čistilnih naprav se izliva v vodotoke, kar je dovoljeno le preko peščenega filtra,
ki pa ni izveden na nobeni izmed njih.
Ne samo vsiljena evropska zakonodaja
temveč tudi povečana ekološka ozaveščenost
in občutljivost prebivalcev naših občin sproža optimizem, da se bodo stvari tudi na tem
področju spremenile in začele premikati na
bolje. Največ upanja je sedaj na uspešni ponovni izvedbi čistilne naprave Lenart.
Drago Weinhandl
O položaju čistilnih naprav v občini Lenart
obširneje pišemo na strani 5.
Uredništvo
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bje 2014-2020. Koordinacijo sodelovanja na
slovenski strani je v imenu štirih razvojnih
agencij, ki delujejo na območju Slovenskih
goric, prevzela Razvojna agencija Slovenske
gorice (RASG) s sedežem v Lenartu.
Na tokratni konferenci so se župani seznanili s stanjem večjega števila predvsem manjših projektov, ki se že izvajajo na bilateralni
ravni in dajejo razveseljive rezultate. Med
njimi velja omeniti uspešen skupni nastop na
radgonskem kmetijsko-živilskem sejmu, urejanje poplavne varnosti reke Mure, namero
za zeleni javni promet med obema Radgonama, napredek pri projektu železniške povezave med avstrijsko Radgono in Ljutomerom
in več manjših aktivnosti v okviru projekta
»Grenz frei«.
Tudi območje osrednjih Slovenskih goric
se že vključuje v konkretne projekte. Predstavljeno je bilo sodelovanje v okviru projekta
Genuss am Fluss/Užitek ob reki, kateremu sta
se že pridružili občini Cerkvenjak in Šentilj.
V RASG še vedno sprejemajo prijave ponudnikov tudi iz drugih občin, ki bi jih zanimala
vključitev v ta projekt.

Župan Darko Fras
pa je predstavil tudi
najnovejše povezovanje
muzejske zbirke trojitroji
ških Frančiškanov oz.
Mreže muzejev, ki se iziz
vaja v okviru LAS OVOV
TAR Slovenskih goric,
s projektom Muzeji in
zbirke v Vulkanlandu,
ki že vključuje 48 zbirk.
V okviru projekta se je
vzpostavilo strokovno
izmenja
sodelovanje in izmenjaSosed
va dobrih praks. Sosedje bodo trojiško zbirko
vključili na svojo splesple
tno platformo, načrtujejo pa tudi že strokovno
ekskurzijo, skupno promocijo in medkulturno
izmenjavo. Župani si želijo, da bi v prihodnje
prišlo do oblikovanja skupne muzejske mreže.
Pred tem pa bo potrebno premagati pomemben razkorak v ureditvi številnih zbirk na slovenski strani, kar pa je pogojeno predvsem z
interesom in možnostmi lastnikov zbirk.
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Občina Benedikt

Moderniziran vodovod in začetek
gradnje vrtca

P

o čem bo občankam in občanom občine Benedikt letošnje leto ostalo v spominu? Župan občine Benedikt Milan
Gumzar: »Odgovoril bom zelo na kratko.
Po tem, da smo zaključili z modernizacijo
regionalnega vodovoda in da smo začeli z
izgradnjo novega sedemoddelčnega nizkokaloričnega vrtca. Gre za veliki investiciji,
ki bosta pomembno vplivali na kakovost življenja v občini Benedikt. Po teh dveh in še
po mnogih drugih manjših stvareh nam bo
leto 2013 ostalo v pozitivnem oziroma lepem
spominu. Letos pa so se zgodile tudi stvari,
ki nam ne bodo ostale v lepem spominu. V
prvi vrsti mislim na sprejem novega zakona o
davku na nepremičnine. Na ta zakon se bodo
ljudje v naslednjih letih še velikokrat z nejevoljo spomnili, če ne drugače, pa takrat, ko
bodo dobili položnice,« prav tako pravi Gumzar. Po njegovih besedah je za občino Benedikt slaba novica tudi to, da stečajni postopek
za podjetje Ceste mostovi inženiring (CMI)
Celje traja tako dolgo. Dražba, na kateri bo
stečajna upraviteljica ponudila v odkup polovico vrelca za Terme Benedikt, 8,2 hektara
komunalno opremljenih zemljišč za terme in
vso dokumentacijo za izgradnjo term skupaj
z gradbenim dovoljenjem, bo predvidoma
šele februarja naslednje leto. Dokler pa vse
omenjeno ne bo prodano, stoji projekt Term
Benedikt na mrtvi točki. Kljub vsemu pa Gumzar ocenjuje, da se zgodba o izgradnji Term
Benedikt še lahko dobro izteče, če se bo le na-

Č

Novi vrtec v središču Benedikta hitro raste.

O
Milan Gumzar: Letos smo zaključili z modernizacijo regionalnega vodovoda, kar je izjemno
pomembno za nadaljnji razvoj kraja in kakovost življenja v občini Benedikt.

šel primeren kupec oziroma investitor, saj je
za začetek gradnje vse nared.
»Med zelo žalostne dogodke, ki so v letošnjem letu zaznamovali življenje v naši občini, sodi tudi smrt najstarejše občanke v naši
občini Zofije Bernjak, ki je za vedno zaspala v
102. letu starosti.«
T. K.

V občini Benedikt načrtujejo, da se bo naslednje leto v občinskem proračunu zbralo 3.637.000 evrov. Davčni prihodki naj bi
znašali skoraj 1,6 milijona evrov, nedavčni
prihodki 830 tisoč evrov, kapitalski prihodki od prodaje zemljišč
in
nematerialnega
premoženja 720 tisoč
evrov in transferni pri
prihodki skoraj 500 tisoč
evrov. Med slednjimi
načrtujejo 3.800 evrov
iz državnega proračuna
(požarna taksa), 94.000
evrov iz ministrstva
za gospodarski razvoj
in tehnologijo, 6.500
evrov iz vladne službe
za lokalno samoupravo
za medobčinsko redar
redarstvo, 105.000 evrov iz
državnega proračuna
kot vračilo sredstev
kohezije za investicijo.
Poleg tega načrtujejo
281.000 evrov iz bruseljske blagajne – 70.000
za ureditev prometne infrastrukture v Benediktu in 210.000 evrov za izgradnjo vrtca v
Benediktu.
Odhodke načrtujejo v enaki višini kot
prihodke. Tekoče odhodke načrtujejo v višini 1,1 milijona evrov, medtem ko bodo za
investicije namenili 1,6 milijona evrov. Od
tega bodo za izgradnjo vrtca letos namenili
1.095.000 evrov. Za investicijsko vzdrževanje
in gradnjo občinskih cest bodo namenili: za
ureditev prometne infrastrukture v naselju
Benedikt 144.600 evrov, za modernizacijo ceste Trotkova-Negovski vrh-Štajngrova
32.800 evrov in za sanacijo plazu v Ihovi
30.300 evrov, za komunalno urejanje stavbnih zemljišč v Benediktu (ob Vinogradniški
poti) pa 21.000 evrov.
Od prihodkov proračuna bodo oblikovali
tudi proračunsko rezervo v višini 10.700 evrov,
ki je namenjena pokrivanju stroškov ukrepov
in pomoči ob morebitnih naravnih nesrečah (suša, potres, požar, poplava, epidemija,
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katerih ustanoviteljica je.
Kljub kriznim časom je proračun občine Benedikt investicijsko naravnan, saj bo večji del
proračunskih sredstev namenjen za izgradnjo
vrtca in nujno modernizacijo občinskih cest.
T. K.

Nagrade – spodbuda za izobraževanje
in usposabljanje

Največ proračunskih sredstev za
izgradnjo vrtca

lani občinskega sveta občine Benedikt
so na zadnji seji začeli razpravo (v prvem branju) o proračunu občine za
leto 2014, ki zaradi finančne krize v državi za
nobeno občino v Sloveniji ne bo lahko.

živalske kužne bolezni, rastlinski škodljivci in
podobno). Za izvajanje proračuna se občina
lahko zadolži za potrebe upravljanja občinskega dolga do višine 556.500 evrov. V letu 2014
občina Benedikt ne bo dajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in podjetij,

bčina Benedikt potrebuje za razvoj
dobro usposobljene delavce in strokovnjake na številnih področjih. Zato
občina na različne načine in sistematično
spodbuja mlade, da bi se čim bolj prizadevno
izobraževali in usposabljali. V ta namen so
člani občinskega sveta občine Benedikt sprejeli tudi pravilnik o podeljevanju priznanj in
nagrad učencem, dijakom in študentom iz
občine Benedikt. Z njim so določili način,
pogoje in postopek za podeljevanje priznanj
in nagrad učencem Osnovne šole Benedikt
ter dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v občini Benedikt.
Po pravilniku bo občina nagrajevala uspešne učence, ki zaključujejo Osnovno šolo
Benedikt ter dijake in študente s stalnim bivališčem v občini. Odlok določa tudi maksimalne zneske nagrad: za odličen uspeh oziroma povprečje ocen 4,5 in več v vseh letih
osnovnega šolanja (50 evrov – knjižna nagra-

da), poklicna matura 150 evrov, splošna matura 200 evrov, diploma v višješolskem programu 250 evrov, diploma v visokošolskem
strokovnem programu 300 evrov, diploma v
univerzitetnem programu 350 evrov, magistrska naloga 400 evrov in doktorska disertacija 450 evrov.
Osnovnošolce, ki bodo izpolnjevali pogoje
iz pravilnika, bo župan občine Benedikt ob
koncu šolskega leta povabil na sprejem in jim
podelil listino s knjižno nagrado. Sprejema se
bodo lahko udeležili tudi starši nagrajencev,
njihovi razredni učitelji in ravnatelj osnovne
šole.
Za podelitev nagrad dijakom in študentom
pa bo občina izvedla javni razpis. Pri podeljevanju nagrad bo posebna komisija upoštevala
merila po točkovnem sistemu in pogoje, ki so
jih sprejeli občinski svetniki.
T. K.

Občina Cerkvenjak

Letos sta se v Cerkvenjaku začeli dve
pomembni investiciji

Č

eprav leta, ki se končajo s številom 13,
po ljudskem izročilu ne veljajo za srečna, bo leto 2013 Cerkvenjačankam in
Cerkvenjačanom kljub vsemu ostalo v spominu po nekaterih pomembnih pridobitvah
oziroma razvojnih premikih.

Marjan Žmavc: Letos smo v Cerkvenjaku začeli
graditi nov nizkoenergetski petoddelčni vrtec
Pikapolonica, kar je največja investicija, odkar
imamo samostojno občino.

»V letošnjem letu smo začeli graditi nov
petoddelčni nizkoenergetski vrtec Pikapolonica v središču Cerkvenjaka,« pravi župan
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. Po njegovih besedah gre za največjo investicijo, odkar
ima Cerkvenjak samostojno občino.
»Novega vrtca ne bi
mogli začeti graditi in
zgraditi brez sofinanciranja s strani ministrstva za šolstvo, znanost
in šport, s strani evropskega sklada za regionalni razvoj ter s strani
države po 23. členu zakona o financiranju občin, ki občinam zagotavlja državna sredstva
za razvoj,« poudarja
Žamvc. Po njegovih
besedah bo nov vrtec
zgrajen do jeseni naslednjega leta.
V Cerkvenjaku so

letos začeli izvajati tudi agromelioracijo in
komasacijo v dolini Andrenškega potoka.
Gre za zelo pomembno investicijo za razvoj
kmetijstva na območju občine Cerkvenjak.
»V prvi polovici decembra je občina podpisala pogodbo z izvajalcem agromelioracijskih
del, ki je na javnem razpisu ponudil najnižjo
ceno. Gre za podjetje Komunala Slovenske
gorice, medtem ko komasacijo že izvaja Geodetski zavod iz Celja,« pravi Žmavc.
Kot pravi župan, bo Komunala Slovenske
gorice pripravljalna dela za agromelioracijo
začela že letos, nadaljevala pa jih bo naslednje leto spomladi in jeseni. V rastni dobi ne
bodo izvajali zemeljskih del, da kmetje ne bi
bili oškodovani pri pridelku.
Za nadaljnji razvoj občine Cerkvenjak je
zelo pomembno tudi, da so v občini že pripravili operativni program razvoja za novo
finančno perspektivo od leta 2014 do 2020.
Letos se namreč končuje finančna perspektiva 2007-2013, v kateri je občina Cerkvenjak
porabila vsa sredstva, ki so ji bila na voljo iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Letošnje leto bo po besedah Žmavca občankam in občanom ostalo v spominu tudi
po slovesnem proslavljanju 15-letnice obstoja
samostojne občine Cerkvenjak. Na številnih
prireditvah, okroglih mizah in predavanjih so
ugotavljali, da je Cerkvenjak skupaj z okoliškimi naselji v minulih petnajstih letih doživel
izjemno velik napredek, verjetno največjega v
vsej sodobni zgodovini. Če Cerkvenjak ne bi
bil samostojna občina, po besedah Žmavca
takšnega napredka in razvoja ne bi bilo.
T. K.
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Pravilnik in cenik za uporabo športnorekreacijskega centra

O

bčina Cerkvenjak se ponaša z novim Športno-rekreacijskim centrom
Cerkvenjak (ŠRC), ki so ga zgradili
in predali namenu lani. Pred kratkim pa je
občinski svet občine Cerkvenjak sprejel še
pravilnik o njegovem upravljanju in uporabi.
Z njim so uredili upravljanje ŠRC ter pogoje
in način njegovega oddajanja, pa tudi način
določanja najemnine oziroma uporabnine.
Upravljavec športno-rekreacijskega centra
je občine Cerkvenjak, ki imenuje upravitelja
objekta.

ure, ob sobotah in nedeljah pa od 8. do 21.
ure. V zimskem času pa bo čez teden ter ob
sobotah in nedeljah odprt od 9. do 17. ure.
Po dogovoru z upraviteljem in zaradi tehtnih
razlogov se lahko obratovalni čas izjemoma
podaljša.
Vsi, ki bodo želeli uporabljati ŠRC, bodo
morali dati prijavo. Na osnovi prijav bo upravitelj izdelal urnik uporabe centra. Ko bo
uporabnik dobil potrjen termin, ga bo lahko
odjavil v primeru celodnevnega najema najmanj 7 dni prej, v drugih primerih pa 3 dni
prej. V primeru slabih
vremenskih
razmer
od
bo lahko termin odpovedal 24 ur prej. Če
že dogovorjenega in
potrjenega termina ne
lah
bo odjavil, mu bo lahko upravnik zaračunal
potrjen termin.
Pravilnik
določa
tudi način določanja
cene za uporabo ŠRC.
Nanjo vplivajo stroški
materiala
(elektrika,
zava
voda, ogrevanje, zavarovanje objekta, čistila
itd., stroški upravitelja
in drugi stroški v zvezi
V ŠRC Cerkvenjak bodo uporabniki lahko vzeli v najem nogometno
objek
z obratovanjem objekigrišče (glavno in pomožno), tenis igrišče, strelišče, atletsko stezo in
ta). Občina uporabnine
garderobe.
ne bo zaračunavala za
redno vzgojno-izobraKatera igrišča oziroma objekti so v centru
ževalno dejavnost, ki jo izvaja osnovna šola
na voljo uporabnikom? Gre za travnato glavCerkvenjak-Vitomarci, društvom, registrirano nogometno igrišče z dimenzijami 103 krat
nim v občini Cerkvenjak za izvajanje letnega
66 metrov, za pomožno travnato nogometno
programa športa, društvom, ki prirejajo priigrišče z dimenzijami 85 krat 47 metrov, za
reditve v sodelovanju z občino Cerkvenjak,
tenis igrišča dimenzije 18 krat 36 metrov, za
in društvom s sedežem v Cerkvenjaku v času
atletske proge dimenzije 120 krat 5,04 metra,
občinskega praznika.
za strelišče, garderobe, sanitarije in tuš kabiPravilnik zelo natančno določa tudi pravine ter za športno in drugo opremo.
la uporabe za posamezna športna igrišča in
Pravilnik določa, da lahko upravljavec daje
objekte v ŠRC.
igrišča in objekte v najem vrtcu in Osnovni
Društva in klubi, ki niso iz občine Cerkvešoli Cerkvenjak-Vitomarci, športnim drunjak, bodo morali za uro treninga na glavnem
štvom, klubom in drugim, ki izvajajo letni
nogometnem igrišču čez teden prispevati 110
program športa v občini Cerkvenjak, in
evrov, ob sobotah in nedeljah pa 130 evrov.
drugim društvom, klubom, zavodom, orgaZa uro najema pomožnega igrišča bodo čez
nizacijam, fizičnim in pravnim osebam ter
teden morali plačati 40 evrov, ob sobotah in
raznim skupinam za športne aktivnosti in za
nedeljah pa 50 evrov. Za uro uporabe teniorganiziranje športnih, kulturnih in drugih
škega igrišča bodo morali člani (gre za člane
prireditev.
društev in klubov iz Cerkvenjaka) čez teden
Pri pripravi urnika ima prednost redna
plačati 3 evre, nečlani 5 evrov, dijaki in štušportna vzgoja in interesna športna vzgoja
denti pa 2 evra. Ob sobotah in nedeljah bodo
osnovne šole od ponedeljka do petka od 8. do
morali uporabniki plačati za uro najema te12. ure. V drugo prioriteto sodijo programi
niškega igrišča evro več. Celodnevni najem
interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki
teniškega igrišča bo člane stal 50 evrov, nejih sofinancira občina Cerkvenjak. Temu slečlane pa 100 evrov, skupaj z garderobo pa 200
dijo programi kakovostnega in vrhunskega
evrov. Sezonska karta za člane (2 uri na tešporta, ki ga sofinancira občina Cerkvenjak,
den) bo stala 80 evrov. Za 4-urni najem strepa programi športne rekreacije in na koncu
lišča bodo morali nečlani odšteti 70 evrov,
vsi drugi.
člani pa 20 evrov.
ŠRC bo poleti odprt čez teden od 9. do 21.
T. K.

Občina Lenart

Zaradi dolga države »kupujejo« denar z
izredno visokimi obrestmi
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Denarja niste dobili, obveznosti ste poravnavali. Bo država vsaj hitro povrnila dolg?
»Pričakujem, da bomo ta plačila dobili, čeprav je malo verjetno, da bi se to zgodilo še letos. Občine smo svoje obveznosti do izvajalcev
skoraj 100-odstotno poravnale. Ker denarja od
države ni bilo, smo ta denar »kupili«. Kratkoročno smo se zadolžili, a kratkoročni krediti
imajo izredno visoke obresti. Ne vem, komu
bomo izstavili račun za ta potrebna dodatna
sredstva? Gre za odgovornost ljudi, ki brez razloga zavlačujejo. Upam, da bo vse končano
v prvi četrtini prihodnjega leta; takrat se bo
meni in mojim kolegom v ostalih 11 občinah
verjetno odvalil velik kamen od srca.«
O čistilnih napravah v občini Lenart redno
poročamo, opozarjamo na položaj, prepotrebne sanacije, zakonske obveznosti in na
potreben denar, ki ga v občinskem proračunu ni, evropski denar pa se je izmaknil.
Kako boste rešili to zahtevno vprašanje?
»To je največji infrastrukturni problem

Centralna čistilna naprava ob Velki

Pogovor z županom občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem

Leto 2013 je torej naokoli. Kakšen je pogled
na leto, ki je bilo turbolentno tudi na teh
koncih. Kakšen je pogled, vas navdaja z zadovoljstvom ali tudi z nekoliko grenkobe?
»Odgovor lahko začnem tako: nikoli ni
tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, in
nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še
boljše. Za vse, kar smo v tem letu doživeli v
naši občini in v širšem okolju, v državi, smo,
vsaj delno, pričakovali, da bo še slabše, kot je.
Mislim, da predstavniki lokalne skupnosti –
župani, občinski svetniki – ne smemo vreči
puške v koruzo, ampak z optimizmom zreti v
prihodnost in prav tako z optimizmom reševati probleme, ki se postavljajo pred nas. Če
bomo mi pesimistični in se vseh problemov
lotevali negativistično, iskali krivce in ne iskali rešitev, bodo naši ljudje nad vsem še bolj

darne priključke vodovodov v KS Voličina in
en odcep smo naredili tudi v KS Lenart. Tudi
tu plačila tečejo in vse gre po načrtih. Uredili
smo še veliko manjših stvari s področja vzdrževanja in urejanja prostora. Težava iz velikega projekta, ki zadeva 12 slovenskogoriških
občin, pa se vleče kot jara kača. Naša občina
vodi projekt Celovita oskrba SV Slovenije s
pitno vodo, ki obsega 56 km cevovodov in
prečrpalne postaje z vodohrami. Velik projekt ima pozitivne dolgoročne razvojne posledice za teh 12 občin. Z rekonstrukcijo smo
uspeli zagotoviti zadostne količine vode za
ljudi, ki živijo na tem območju, in za prihodnji razvoj območja. Projekt gre h koncu. Od
sedmih odcepov imamo že za pet uporabna
dovoljenja, za dva ju bomo pridobili v januarju ali februarju.
Gradbena dela so praktično končana, največji problem pa je, da nam država dolguje
slabe 4 milijone evrov. To je velik denar in
takšno servisiranje lokalne skupnosti s strani
države je težko razumeti. Po sestanku v Ljubljani v preteklih dneh ocenjujem, da se bodo
po personalnih spremembah v pristojnem
delu pristojnega ministrstva stvari premaknile. Šlo je namreč za ravnanje določenih uradnikov, a upam, da smo to zdaj presegli.«

razočarani. So hudi časi, ampak iskati moramo pozitivne rešitve v dobro ljudi, ki so nas
izvolili in nam dali nalogo, da nekatere stvari
opravljamo v imenu njih.«
Prizadevanja in tudi uspehi na državni in
lokalni ravni so različni. V občinah se odvija konkretno življenje, življenje konkretnih
posameznikov, ki se povezujejo v lokalno
skupnost. Ste zadovoljni z utripom, z dogajanjem v občini?
»Lahko pritrdim. Kar nekaj stvari nam je
v tem letu uspelo urediti. Naj poudarim dve
veliki investiciji, ki smo ju načrtovali v preteklem letu in uspeli izvesti. Prepotrebna
energetska sanacija Osnovne šole Lenart je
končana in, kar je izredno pomembno, tudi
plačana. Uspelo nam je začeti graditi sekun-

Mag. Janez Kramberger: Vedno, ko s prstom
pokažeš na nekoga, so trije prsti obrnjeni k tebi.

Kdaj bo to? Zakonski roki vas zavezujejo,
da morate potrebne investicije speljati do
leta 2015 oz. 2017. Denarja za to v občinskem proračunu ni.
»Že v letošnjem letu smo del evropskih
sredstev za razvoj regij, kjer imamo na voljo še milijon 236 tisoč evrov, želeli nameniti
za rekonstrukcijo centralne čistilne naprave
skupaj s prečrpališčem v Lenartu. Po predlanskem razpisu smo sredi letošnjega leta dobili
odgovor, da tega denarja za ta namen ne moremo uporabiti. Ta denar smo zato preusmerili v izgradnjo preostalega dela sekundarnega vodovoda v KS Voličina. Skupaj z lastnimi
sredstvi bo ta denar zadoščal, da bomo v tej
naši krajevni skupnosti zgradili vse preostale odcepe sekundarnega vodovoda in da bo
potem praktično vsa občina pokrita z javnim
vodovodom.
Za gradnjo čistilnih naprav sta ostali dve
poti. Ena je prihodnja finančna perspektiva,
ki se začne leta 2015, a je preveč oddaljena in
z njo ne bi ujeli zakonsko določenih rokov.
Zato je občinski svet sprejel rešitev, da bomo
del sistema gradili z oddajo koncesije. Izvedli
bomo javno naročilo in pridobili izvajalca, ki
bo uredil centralno čistilno napravo z lastnimi sredstvi, ta pa se bo potem odplačevala s
tako imenovano omrežnino. Vse ostalo, kar
je potrebno narediti za
odvaja
celovito rešitev odvajanja odpadnih vod, pa
evrop
bomo reševali z evropskimi sredstvi.
Vendar ta čas še ni
znano, kaj bo mogoče
financirati z evropskimi
do
sredstvi. Ne kaže dobro, kajti na pristojnem
pove
ministrstvu nam povedo, da bo v prihodnji
finančni perspektivi na
voljo manj sredstev za
komunal
financiranje komunalnih naložb. Župani iz
vse Slovenije v okviru
Skupnosti in Združenja
občin Slovenije se s tem
ne strinjamo, ker je v
sleherni občini še veliko
infrastrukturnih problemov. Po drugi strani
pa je predpis, da se mora upravljanje čistilnih naprav zaračunavati povzročiteljem, torej
gospodinjstvom in industriji. Oboji smo torej
dolžni plačevati čiščenje in investiicijo, ki je

naše občine. V občini Lenart je 5 čistilnih
naprav, štiri so v lasti občine. Tista v naselju Močna za 50 gospodinjstev deluje, ena v
Voličini in dve v mestu Lenart pa delujeta
pod 20 odstotki, praktično torej ne. Zgodbe
o centralni čistilni napravi verjetno ni treba
ponavljati. Občino je
pred leti stala okrog
800 tisoč evrov, izvajalec pa zanjo nikoli ni
uspel pridobiti uporabnega dovoljenja. Je v
stečaju in zadeva je na
sodišču.
Prizadevanja za sanacijo potekajo. Občina je
pridobila vsa ustrezna
gradbena dovoljenja,
pripravili smo projekte,
na njih izvedli revizijo,
tako da naj bi sprojektirane naprave zanesljivo
Čistilna naprava ob Globovnici
delovale.«
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za to potrebna. Želimo pa pridobiti evropska
sredstva in tako znižati del omrežnine, da bi
bila cena čiščenja kubičnega metra vode nižja
oziroma primerljiva z občinami, ki imajo to
že urejeno.«
S povedanim sva že precej segla v prihodnost, zato je zdaj na vrsti vprašanje, kako
gledati v prihodnje leto. Z velikim ali zmernim optimizmom ali kako drugače?
»Mislim, da je potreben zmeren optimizem, opreti pa se bo treba na lastne sile. Ob
obletnici atentata na predsednika ZDA so
mediji večkrat ponovili znani del njegovega
inavguracijskega govora, ko je dejal, da se morajo državljani vprašati, kaj lahko oni storijo
za državo, ne zgolj, kaj bo država naredila za
posameznika. Ne zgolj v širšem slovenskem
prostoru, tudi kot občani bi morali imeti dru-

AKTUALNO IZ OBČIN
gačen odnos do skupnosti, v kateri živimo, in
drugačen odnos do družbe in države sploh.
Absolutno moramo biti zelo kritični do nepravilnosti, ki se dogajajo tako na lokalni kot
na državni ravni, po drugi strani pa moramo
s pozitivizmom in optimizmom vstopati v
sredino, v kateri živimo. Da ne bomo vedno
iskali zgolj krivcev. Vedno, ko s prstom pokažeš na nekoga, so trije prsti obrnjeni k tebi.
Torej, kaj si ti sam naredil, da do tega ne bi
prišlo. To nam manjka in v krizi, ki je, še bolj
negativno vpliva na naše medsebojne odnose. Glejmo pozitivno na stvari in iščimo pozitivne rešitve. Predvsem mi, ki so nas ljudje
izvolili na odgovorne funkcije, seveda pa to
pričakujem tudi od tistih, ki so nas izvolili. Le
tako bomo voz potegnili naprej!«
Edvard Pukšič

Z zadnje letošnje seje lenarškega
občinskega sveta

S

vetniki občinskega sveta občine Lenart
so se sestali na 20. redni seji, ki je bila
v četrtek, 19. decembra 2013, ob 16. uri.
To je bila hkrati zadnja seja v tem koledarskem letu. Svetniki so obravnavali rebalans
proračuna za leto 2013, sprejeli spremembe
in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega
zavoda OŠ Lenart, ki so bile formalnega značaja, uredili lastninski status parcel, ki so bile
vpisane še kot družbena lastnina, in sprejeli
soglasje k sklenitvi aneksa na gradnjo magi-

stralnega vodovoda Maribor-Duplek-Lenart
II. faza v sklopu projekta celovite oskrbe severovzhodne Slovenije s pitno vodo.
Ob koncu je župan povabil svetnike in vse
občane na božično-novoletni sejem in spremljajoče prireditve ter vsem zaželel vesele
božične praznike in srečno novo leto. Naslednja seja občinskega sveta bo konec meseca
januarja.
V. D. B.

Božično-novoletne prireditve v Lenartu

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, niti v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš nekoga rad«, je zapisal Tone Pavček. V tem smislu vas vabim na zanimive prireditve,
da si polepšate adventni čas in v družbi najdražjih nazdravite novemu letu.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan
Od petka, 6., do srede, 18. decembra so se
zvrstile naslednje prireditve:
V petek, 6. decembra, božično-novoletni
sejem v Centru Slovenskih goric v Lenartu s
praznično ponudbo raznih izdelkov in dobrot
na stojnicah, predstava
Živali gredo po svetu
in prihod Miklavža v
izvedbi Lutkovne skupine Deteljice OŠ Benedikt. Na Trgu osvoboditve sta nastopila
Mešani pevski zbor KD
Sv. Frančišek Sv. Trojica in vokalna skupina Fantje izpod Vurberka. V Domu kulture Lenart je bil ob 10-letnici Študentskega kluba Slovenskih goric
akustični koncert skupine Dan D.
V soboto, 7. decembra, sta ob sejmu potekala lutkovna predstava lutkovne skupine
OŠ Sv. Trojica Tobija in prihod Božička. Na
Trgu osvoboditve so nastopili Vanja Fekonja
s pesmimi, ki razvedrijo duha, vokalni tandem Proti poledici (Denis Čuček in Peter
Šenekar), pevke ljudskih pesmi DU Lenart in
Mešani pevski zbor Zveze društev invalidov
Lenart. V Domu kulture Lenart je bila ob 10letnici študentskega kluba stand up komedija
Klemen na kvadrat.
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Kralj s prijatelji in koncert KD Slovenskogoriški glasovi.
V nedeljo, 15. decembra, je v Kulturnem
domu Voličina nastopila LG PIKA s predstavo Peter in volk.
V torek, 17. decembra, so bili Prazni-

ki tako in drugače s Knjižnico Lenart in
božični koncert OŠ Lenart »Čudežno pletenje«.
V sredo, 18. decembra, je Knjižnica Lenart pripravila prireditev Podarimo otrokom
pravljico.

Petek, 20. december
Božično-novoletni sejem v Centru Slovenskih goric v Lenartu (praznična ponudba raznih izdelkov in dobrot na stojnicah) od 16. do 20. ure. Ponudba kuhanega vina na stojnicah
na trgu.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu
ČUDEŽNO PLETENJE, predstava za otroke, prihod Božička Dramska skupina OŠ Lenart
Ob 18.00 uri, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu: Klapovühi, koncert
Organizator: občina Lenart in Razvojna agencija Slovenske gorice
Ob 17.30 uri, Kulturni dom Voličina: V PRIČAKOVANJU … Prireditev pred dnevom
samostojnosti in božično novoletnimi prazniki s polno malho lepih želja iz Zimske čudežne
dežele. Organizator: OŠ Voličina
Ob 19. uri, cerkev sv. Lenarta: Božični koncert Mladinskega pevskega zbora župnije sv.
Lenart pod vodstvom Slavice Kurbus. Božično drevce, jaslice in radoživo petje cerkvenega
mladinskega pevskega zbora prinesejo notranji mir in veselje. Organizator: Župnija sv. Lenart
Sobota, 21. december
Božično novoletni sejem v Centru Slovenskih goric v Lenartu (praznična ponudba raznih izdelkov in drugih dobrot na stojnicah) od 16. do 20. ure. Ponudba kuhanega vina v
hišicah na trgu.
Ob 17. uri, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu: V ZIMSKI ČUDEŽNI DEŽELI, prihod
Božička
Nastopajo: Mladinski pevski zbor OŠ Voličina pod vodstvom Aleksandra Šijanca in mladinci iz Cerkveno-prosvetnega zbora KD Sveta Ana pod vodstvom Natalije Šijanec ob spremljavi šolskega benda OŠ Voličina (ŠANS) in benda KD Sveta Ana.
Ob 18.30, oder na Trgu osvoboditve v Lenartu: Moški pevski zbor Obrtnik Lenart
Ljudski pevci KTD Selce
Organizator: občina Lenart in Razvojna agencija Slovenske gorice
Nedelja, 22. december, cerkev sv. Lenarta
Pri dopoldanski maši bodo skavti Slovenskih goric delili Betlehemsko lučko miru, ki jo
boste lahko dobili tudi na dom.
Torek, 24. december, cerkev sv. Lenarta
Božični polnočnici bosta ob 17. in ob 24. uri. Pred slovesnim bogoslužjem bo 15 minut
Božičnica kot uvertura k polnočnici.
Četrtek, 26. december, ob 10. uri
Koncert Moškega pevskega zbora Obrtnik Lenart.
Petek, 27. december, ob 18. uri, cerkev sv. Lenarta
Juan Vasle, božični koncert
Operni pevec Juan Vasle, prvak ljubljanske Opere, bo s pianistom in organistom Tadejem
Podobnikom izvedel koncert slovenskih, argentinskih in brazilskih božičnih pesmi.Organizator: občina Lenart
Torek, 31. december,
od 22. ure dalje, Lenart, Trg osvoboditve:
Silvestrovanje na trgu osvoboditve

Organizator: občina Lenart

Občina Sveta Ana
Ovtarjeve novice v zadnji letošnji številki objavljajo ocene iztekajočega se leta in pričakovanja od leta, ki prihaja. Sodelavci smo za oboje poprosili župane vseh občin na območju UE
Lenart. Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je okoliščine in položaj ter obete strnil takole:
V torek, 10. decembra, je potekal bralni
večer z bralnim krožkom Knjižnice Lenart.
V sredo, 11. decembra, je bila predstava za
otroke Zdravilo za medveda v izvedbi otroške
gledališke skupine OŠ Voličina. V Kulturnem
domu Selce je družinskogledališče Kolenc
izvedlo škratovanje in predstavo Čevljar in
palčka,
V četrtek, 12. decembra, so v Domu kulture učenci in profesorji Glasbene šole Lenart s slaščičarskim virtuozom Dominikom
postregli Glasbene poslastice.
V petek, 13. decembra, je ob sejmu
dramska skupina KUD Vitomarci izvedla
predstavo Volk in sedem kozličkov, prišel
je tudi Božiček. Na Trgu
osvoboditve sta nastopila
HerNejc Kurbus in Sara Her
cog, v Kulturnem domu
prireSelce je bila glasbena prire
ditev Čas okrog božiča.
V soboto, 14. decembra,
je LG PIKA v Domu kulpredture izvedla lutkovno pred
stavo Peter in volk, potekala je tudi obdaritev otrok.
lutNa Trgu osvoboditve je lut
kovna skupina OŠ Sladki
pikapolovrh izvedla Vilo pikapolo
nico, prišel je tudi Božiček.
Na trgu je bil koncert Anite

Presek letošnjega dela občine Sveta
Ana in načrti v prihodnjem letu

P

omembno se mi zdi poudariti, da je za
dobro delovanje občine najprej potrebno dobro prepoznavanje potreb občine s strani vseh odgovornih funkcionarjev,
zaposlenih in drugih, ki sodelujejo v raznih
občinskih organih, kajti zavedati se moramo,
da bomo le na osnovi tega lahko primerno
načrtovali in zadovoljili potrebe naših ljudi.
Prepričan sem, da se velika večina ljudi
zaveda te odgovornosti, kar je lahko dobra
osnova za naše uspešno delo v prihodnje. Takšen odgovoren pristop se najprej pokaže pri
pripravi oz. načrtovanju zame najvažnejšega
dokumenta občine, to je proračun.
Res je, da pri sestavi tega dokumenta naletimo na veliko omejitev in zakonskih zahtev,
ki jih je seveda treba upoštevati, kajti to ni in
ne more biti spisek želja, kot si nekateri predstavljajo. Največja težava je seveda ta, da na
koncu ugotavljamo, da imamo na razpolago
bistveno premalo denarja oz. da so naše potrebe veliko večje, kot jih lahko realno načrtujemo. Veliko preglavic nam povzroča tudi
to, da nam država v zadnjem času nalaga veliko novih obveznosti, predvsem na področju
sociale in družbenih dejavnosti, zagotovljena sredstva za financiranje občin pa ostajajo

enaka ali pa še nižja. Tudi z novim predvidenim davkom na nepremičnine, ki ga država
uvaja na novo, ne bodo imele občine od tega
popolnoma nič oz. še manj kot do sedaj od
pobranega nadomestila za stavbna zemljišča.
Občine bomo po novi zakonodaji zavezanke
za plačilo tega davka za vse javne objekte, ki
so v naši lasti (vrtci, šole, kulturni domovi,
ambulante …). Rezultat tega je, da smo vsi
bolj obremenjeni kot doslej, v žepu oz. na računu pa imamo še manj kot do sedaj.
Ob takšni politiki države je končni epilog
seveda ta, da se še veliko bolj kot doslej poveča pritisk in zahteve ljudi na takšne ustanove,
kot je občina, ki pa žal tudi veliko ne morejo
pomagati.
Kljub opisani situaciji ostajamo v naši občini pozitivno naravnani in prepričani, da
smo v zadnjih letih naredili ogromno, veliko
dela pa nas še čaka in upam, da ga bomo po
najboljših močeh tudi opravili.
Veseli me, da smo letošnje naloge, ki smo si
jih v proračunu zadali, tudi praktično v celoti
izpolnili. Veliko je bilo storjenega na področju infrastrukture, gradnje kanalizacij v Lokavcu in sedaj v Ledineku, pločnikov v smeri
Kremberka in v dolino Ščavnice, javne raz-
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svetljave, tudi na cestno infrastrukturo nismo
pozabili, saj smo v celoti obnovili in posodobili cesto v Kremberku (v smeri Ledineka),
zgradili kar nekaj novih parkirišč v centru Sv.
Ane, iz poškodb na cestah lanskoletne zime
smo sanirali tudi tri plazove in sicer v Krivem
vrhu, Bačkovi in Ledineku …
Pri vsem delu nismo pozabili tudi na določene projekte naše kulturne dediščine,
najbolj ponosni smo na krasno obnovljene
objekte »Pergarjevega vrha« v vinogradniški
muzej, kjer je postavljena stalna razstava o
življenju in delu našega znanega vinogradnika, sadjarja, vrtnarja, zdravnika, tudi župana
Franca Postiča.
Vse to in seveda še veliko drugih manjših
stvari pa ne bi bilo možno uresničiti brez
dodatnih sredstev iz Evropskega proračuna.
Poudariti je potrebno, da so ta sredstva sicer
na razpolago iz različnih skladov, vendar je
pot do teh sredstev vedno težja in vse bolj
zapletena. Upam, da bo naša država za prihodnje perspektivno obdobje 2014-2020 te
poti znala poenostaviti. S tem bi naredila veliko korist vsem, ki na ta sredstva računamo
tudi v prihodnje, pa tudi počrpali bi jih lažje,
ne tako, kot kaže sedaj, da bo zajeten kupček
ostal neizkoriščen.
Ne glede na postavljena pravila za novo perspektivno obdobje lahko z gotovostjo zatrdim,
da bomo tudi v naslednjem letu izvajali kar
veliko projektov, tudi delno sofinanciranih iz
evropskih sredstev. Najprej bomo nadaljevali
z gradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ledineku, konec del je predviden v jeseni 2014.
Prav tako bomo takoj po novem letu pričeli

Energetska sanacija za objekt Lokavec
Operacija se bo izvajala na objektu podružnične osnovne šole v Lokavcu. Izvedba obsega zamenjavo stavbnega pohištva, sanacijo
plošče proti hladnemu podstrešju z zamenjavo strešne kritine in prenovo fasade. Dela se
bodo pričela predvidoma v drugi polovici
decembra 2013 in bodo končana do sredine
meseca junija 2014.
Ocenjena vrednost operacije, ki vsebuje

Silvo Slaček: Kljub težkemu položaju ostajamo
v naši občini pozitivno naravnani in prepričani, da smo v zadnjih letih naredili ogromno,
veliko dela pa nas še čaka.

z energetskimi sanacijami obeh osnovnih šol,
na Sv. Ani in v Lokavcu, takoj spomladi načrtujemo tudi pričetek del izgradnje kmečke
tržnice v središču občine. S tem projektom na
neki način tudi zaključujemo ureditev našega
centra občine. Poleg naštetih večjih projektov
nas čaka še veliko manjših, vendar prav tako
zelo pomembnih za naše občane.
Torej imamo velike načrte za naprej; iz tega
sledi, da nas čaka veliko dela, upam, da se
nam bodo načrti uresničili.
Župan občine Sv. Ana Silvo Slaček

Energetska sanacija OŠ Sveta Ana in
podružnične OŠ Lokavec

O

bčina Sveta Ana je na podlagi Javnega
razpisa Ministrstva za infrastrukturo
in prostor »Energetska sanacija OŠ,
vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti
lokalnih skupnosti« v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. Razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« prve
Prednostne usmeritve »Energetska sanacija
javnih stavb« dobila odobrena sredstva sofinanciranja za energetsko sanacijo obeh osnovnih šol v občini v skupni vrednosti 309.557,37
evrov oz. 85 % upravičenih stroškov.
Župan je v četrtek, 5. 12. 2013, na novinarski
konferenci seznanil javnost s podrobnostmi v
zvezi z energetsko sanacijo obeh osnovnih šol.
Tiskovni konferenci je sledil podpis pogodb za
izvedbo del z izbranim izvajalcem, podjetjem
Knuplež, d. o. o., Zg. Velka 136 a, Zg. Velka.
Nadzor nad izvedbo del bo vršilo podjetje
Proplus, d. o. o. , Strma ul. 8, Maribor.

Pogodbo sta podpisala župan Silvo Slaček in
direktor Srečko Knuplež.

Energetska sanacija OŠ Sveta Ana
Operacija se izvaja v dveh sklopih. Prvi
sklop obsega zamenjavo stavbnega pohištva
in izvedbo fasade in je že izveden. Drugi
sklop obsega sanacijo strehe in zamenjavo
strešnih oken. Dela se bodo začela predvidoma februarja 2014 in bodo končana do konca
aprila, v kolikor bodo vremenske razmere to
omogočale.
Vrednost 1. sklopa operacije je znašala
198.250,10 € z DDV, vrednost 2. sklopa operacije, ki vsebuje poleg izvedbe del še izdelavo
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potrebne investicijske dokumentacije, pa znaša 173.936,64 € z DDV. Skupna ocenjena vrednost operacije znaša 372.186,74 €. Pogodbena vrednost za izvedbo del 2. sklopa znaša
86.493,66 €. Operacijo sofinancira Evropska
unija iz Kohezijskega sklada v višini 85 %
opravičenih stroškov na podlagi Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in prostor
»Energetska sanacija OŠ, vrtcev, zdravstvenih
domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«
v okviru Operativnega programa razvoja
promeokoljske in prome
tne infrastrukture
za obdobje 20072013, 6. Razvojne
»Trajnoprioritete »Trajno
stna raba energije«
prve
Prednostne
»Energetusmeritve »Energet
ska sanacija javnih
stavb« kar znaša
219.859,20 €, razliko
v višini 152.327,54 €
pokrije občina Sveta
Ana.

poleg izvedbe del še izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, znaša 223.019,11 €
z DDV. Pogodbena vrednost za izvedbo del
znaša 142.428,78 € z DDV. Operacijo financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada v
višini 85 % upravičenih stroškov na podlagi
Javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo
in prostor »Energetska sanacija OŠ, vrtcev,
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalokvinih skupnosti« v okvi
proru Operativnega pro
grama razvoja okoljske
infrain prometne infra
strukture za obdobje
2007-2013, 6. Razvojne
prioritete »Trajnostna
raba energije« prve
Prednostne usmeritve
»Energetska sanacija
javnih stavb« kar znaša
po89.698,17 €, razliko po
krije občina Sveta Ana
v višini 133.320,94 €.
Občinska uprava,
SReBr

Občina Sveta Trojica

Leto 2013 so zaznamovala komunalna
dela in bogato društveno življenje

L

eto 2013 se izteka. Po čem bo ostalo
najbolj v spominu občankam in občanom občine Sveta Trojica? »Verjetno po
tem, da so se pristojni končno lotili sanacije
plazu na regionalni cesti od Svete Trojice do
Porčiča in Lenarta, na kar smo Trojičani in
Trojičanke čakali od leta 2008,« pravi vedro
župan občine Sveta Trojica Darko Fras. »Sanacija omenjenega klanca je bila nujna, saj je
regionalna cesta že dobesedno razpadala in
ogrožala varnost ljudi. Ker državi primanjkuje sredstev, pa potekajo sanacijska dela bistveno počasneje, kot bi lahko. Izvajalec del
bi lahko sanacijo končal še letos, če bi mu jo
lahko država plačala. Tako pa bodo sanacijska dela na klancu, po katerem teče promet
enosmerno, končana predvidoma šele maja.
Pomembno pa je, da bodo v okviru sanacije
zgradili še pločnik od Svete Trojice do odcepa
za Trojiško jezero. Občina si prizadeva, da bi
na vrhu griča uredili krožišče, saj je sedanje
križišče zelo nepregledno in nevarno.«
Sicer pa, kot pravi župan, občina Sveta
Trojica že četrto leto zapored intenzivno gradi čistilne naprave in kanalizacijsko omrežje.
Tako je bilo tudi letos. Sveta Trojica je namreč
v tisti razvojni fazi, ko se iz naselja oziroma
trga spreminja v mestece z ulicami, česar si
brez izgradnje kanalizacijskega omrežja za
odvod fekalnih in meteornih voda sploh ni
mogoče zamisliti. Izgradnja kanalizacije pa
za seboj povleče tudi vlaganja v obnovo in
širitev električnega, vodovodnega in telekomunikacijskega omrežja. Tudi v bodoče se
po besedah Frasa investicijam v komunalno
infrastrukturo ne bo mogoče izogniti.
»Letošnje leto nam je ponovno prineslo
razočaranje, ker ni stekla obnova državnega
cestnega omrežja skozi Spodnjo Senarsko
in Gočovo, kar nam pristojni v državi obljubljajo že od leta 2007 oziroma od izgradnje
pomurske avtoceste,« pravi Fras. »Občino,
oziroma bolje – njene finance, pa je spomladi prizadela dolga zima. Za izvajanje zimske
službe je občina na začetku letošnjega leta
porabila več kot 200 odstotkov več sredstev
kot leto poprej.«
»Na srečo nas v letošnjem letu ni prizadela nobena večja ujma. Vsem, ki obdelujejo
zemljo, pa je povzročila škodo poletna suša.
Zato je bila letina pri nekaterih poljščinah nekoliko podpovprečna, kmete pa so prizadele
še nizke odkupne cene kmetijskih proizvodov,« pojasnjuje Fras.
»Poleg tega nam bo letošnje leto ostalo v
spominu po populističnih predlogih za ukinitev malih občin, ki nam jih je, na srečo, z
argumenti uspelo zavrniti. Upam, da smo to
temo vsaj za nekaj časa spravili z dnevnega
reda. Na žalost pa nam ni uspelo preprečiti

Darko Fras: Letos smo po številnih intervencijah občine končno dočakali, da so se pristojni
lotili sanacije plazu na državni cesti od Svete
Trojice do Porčiča in Lenarta, na kar smo
čakali od leta 2008.

sprejetja slabega zakona o uvedbi davka na
nepremičnine. Njegovo izvajanje bodo spremljali številni problemi in krivice, ki jih bodo
utrpeli ljudje, saj za uspešno izvajanje zakona
niso dovolj urejene niti evidence nepremičnin,« pravi Fras.
»Tisto, kar je bilo v letošnjem kriznem letu
v občini Sveta Trojica najbolj pozitivno, pa je
dejavnost naših društev, organizacij in klubov, v katerih se združujejo občanske in občani. Z malo denarja ter veliko dobre volje so
naredili veliko. V malih občinah je ravno ta
zavzetost, entuziazem in prizadevnost ljudi,
ki se kaže skozi delo društev in organizacij,
največja dodana vrednost.«
Ko Fras govori o dosežkih v letu 2013, ne
more mimo martinovanja, ki je letos ponovno zelo dobro uspelo. Posebej izpostavlja
tudi obnovo in blagoslovitev Poličeve kapele
v Zgornjem Porčiču, ki jo je leta 1886 postavil
umetnik in rezbar Leopold Perko. K promociji občine in njene kulturne dediščine pa je veliko prispevala tudi polletna razstava Zakladi
Svete Trojice, ki jo je v Mariboru postavil Pokrajinski muzej Maribor in si jo je še vedno
mogoče ogledati v prostorih nekdanjega Kina
Partizan. Gre za razstavo mašnih plaščev, ki
so jih odkrili pred nedavnim. Nasploh je kulturna, turistična, športna in društvena dejavnost v občini Sveta Trojica skozi vse leto tako
uspešna, da o njej vse bolj pogosto poročajo
republiški mediji, kar prispeva k prepoznavnosti kraja in občine.
T. K.
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Svetniki so sprejeli rebalans proračuna

O

bčinski svet občine Sveta Trojica je
na predlog župana Darka Frasa sprejel rebalans občinskega proračuna, s
katerim je načrtovane prihodke občine znižal
za 15,6 odstotka iz 2,46 milijona evrov na 1,9
milijona evrov.
Davčni prihodki občine so se znižali za nekaj več kot 22.000 evrov. Najbolj so se znižali
davčni prilivi iz davka na dediščine in darila,
iz davka na promet nepremičnin in od zamudnih obresti od davkov občanov.
Nedavčni prihodki so se občutno znižali, ker je občina obračun odvoza odpadkov

1,71 milijona evrov. Največji razlog za znižanje odhodkov je zamik izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Zgornji Senarski
in rekonstrukcije ulice Sodarska pot-Nova
ulica. Vse investicije, ki so bile v proračunu
načrtovane in so ob rebalansu iz občinskega
proračuna izpadle, so občinski svetniki samo
zamaknili v naslednja leta, nikakor pa od
njih niso odstopili. Odhodki bodo nižji tudi
zaradi tega, ker so se letos znižali odhodki za
plačilo razlike do polne ekonomske cene za
otroke, ki obiskujejo vrtce v drugih šolah.
Tako kot so načrtovali že v proračunu, se
tudi po sprejetem rebalansu proračuna občina lahko
zadolži v višini pol milijona
evrov. Z najetjem dolgoroč
dolgoročnega kredita lahko občina
sanira kratkoročno zadol
zadolževanje iz preteklih let.
Na zmanjšanje odhodkov vpliva tudi znižanje
sredstev za občinsko upra
upravo v višini 59.000 evrov.
Tako bodo zamaknili LASov projekt tematska pot in
signalizacija v leto 2014.
V naslednje leto bodo za
zamaknili tudi pripravo pro
prostorskega načrta občine in
občinskega
podrobnega
načrta. Za leto 2013 ne
Do znižanja odhodkov iz občinskega proračuna je prišlo predvsem
načrtujejo več sredstev za
zaradi zamika izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Zgornji
Senarski.
gradnjo ŠRC. Znižali so
tudi proračunsko rezervo
prenesla na podjetje Saubermacher. Kapitalza naravne nesreče in še nekatere v proračuski prihodki občinskega proračuna pa so se
nu načrtovane odhodke.
zmanjšali, ker občina ni prodala stavbe in
Najbolj pomembno pa je, da bo občina
zemljišča ob jezeru. Do sprememb je prišlo
kljub rebalansu proračuna ali pa ravno zaratudi pri transfernih prihodkih, zlasti zaradi
di njega lahko nemoteno izvrševala vse svoje
sprememb v dinamiki financiranja oziroma
osnovne naloge, kar občanke in občani od nje
sofinanciranja nekaterih projektov.
pričakujejo.
Z rebalansom so znižali tudi odhodke obT. K., foto: E. P.
činskega proračuna iz 2,22 milijona evrov na

Kanalizacija in čistilna naprava
Zgornja Senarska

V

občini Sveta Trojica v
Slovenskih
goricah sta v četrtek, 28. novembra,
župan Darko Fras
in eden od direktorjev Komunale
Slovenske gorice
Marjan
Bračko
podpisala pogodbo
o izgradnji kanalizacije in čistilne
naprave v naselju
Zgornja Senarska.
To je 3. del zajetnih
vlaganj v projekt
zbiranja, odvajanja
in čiščenja komunalnih voda v osrednjem naselju trojiške občine.
Leta 2008 so začeli z izgradnjo prvega dela
kanalizacije in 1. čistilne naprave, lani so dokončali sekundarno kanalizacijsko omrežje,
s podpisom pogodbe s Komunalo Slovenske
gorice pa se začenja 3. del: izgradnja 2200 m
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fekalne kanalizacije in čistilne naprave za 650
populacijskih enot ob reki Pesnici.
Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških
del z DDV je 842.463,27 evrov. Po investicijskem programu, ki ga je sprejel občinski
svet občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, je celotna vrednost operacije ocenjena
na 989.554,24 evrov z
DDV. Operacijo delno
financira Evropska uniuni
ja, in sicer iz EvropskeEvropske
ga sklada za regionalni
razvoj. Z nepovratnimi
sredstvi bo sofinansofinan
ciran del izdatkov za
upravičene
stroške
operacije v višini 85%
stro
vseh potrjenih stroškov operacije v skupni
višini do 700.714,67
evrov. Predviden rok za
izvedbo del je do 25. 9.
2014.
Edvard Pukšič

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovčani zadovoljni z letom 2013,
prihodnost pričakujejo z nelagodjem

P

ovprašali smo, kako so z izpeljanimi
projekti v letu 2013 in s predvidenimi
načrti zadovoljni v občini Sv. Jurij v Slov.
goricah. Župan Peter Škrlec odgovarja: »Glede
na čase, ki so državi, in na gospodarsko krizo
smo in moramo biti zadovoljni z izpeljanimi
projekti. Da se ne bi preveč ponavljali, naj
omenim le nekaj poglavitnih investicij, ki smo
jih izpeljali v iztekajočem se letu. Na prvem
mestu je zagotovo dokončana težko pričakovana obnova kulturnega doma, zelo pomemben
je tudi zaključen projekt rekonstrukcije treh
cest in seveda poplačilo le-teh. Tako smo že ob
koncu preteklega leta obnovili t. i. Lešnikov
klanec ter pričeli z zemeljskimi deli na dveh
makadamskih odsekih v Malni in Sp. Gasteraju, ki smo jih v letošnjem letu asfaltirali. Med
večje investicijske izdatke v tekočem letu je
sodila dokončna poplačitev rekonstrukcije in
prenove osrednjega trga v Jurovskem Dolu.«
S previdnostjo in manjšim zadovoljstvom pa

Peter Škrlec: V občini Sv. Jurij v Slov. goricah
smo zadovoljni z letom 2013, večja bojazen
ostaja za naprej!

gleda župan te mlade slovenske občine v prihodnje obdobje. Škrlec namreč v svoji razlagi
poudari, da z ukrepi, ki jih slovenska vlada
sprejema v zadnjem obdobju, otežuje normalno delovanje slovenskih občin. Slovenska vlada z dodatnim nalaganjem obveznosti lokalnim skupnostim in na drugi strani z
zmanjševanjem prilivov slovenskim občinam
na prikriti način uničuje občine in avtonomijo slovenskega podeželja. Država se namreč
odpoveduje svojim nalogam, predvsem v
smislu socialnih transferjev, ki jih prelaga na
občinske proračune. Ob tem je še potrebno
poudariti, da se z gospodarsko krizo zmanjšuje tudi
standard prebivalstva predvsem na podeželju. Slednje
posledično pomeni, da se
z zmanjševanjem prihodka
občanom povečuje potreba
po večjih izdatkih socialnih
transferjev za občine. Na
primer razlika do plačevanja ekonomske cene vrtca.
Župan občine Sv. Jurij
v Slov. goricah se ob tem
sprašuje, zakaj država, ki po
ustavi govori, da je socialna
država, v teh kriznih časih
dejansko ne naredi več prav
na področju sociale. Ob tem Škrlec poudari,
da bi razumel te zadeve, če bi država v tem
času ukrepala na področju vzpodbujanja gospodarstva, a kot je opaziti, tudi na tem področju ni koraka naprej.
V Leto 2014 brez velikega optimizma
Glede na vse povedano prihajajoče leto ne
zagotavlja velikih korakov naprej. Glavarina
oz. t. i. povprečnina na prebivalca občine ostaja še naprej enaka. Za 50 % naj bi se zmanjšali
prihodki iz naslova 21. člena zakona o sofinanciranja občin. V praksi to pomeni za občino namesto 1 km nove asfaltirane ceste zgolj

500 m asfaltne prevleke. Kot pomembno dejstvo za nadaljnji razvoj občne pa župan Škrlec
poudarja, da občina ni prezadolžena kot večina slovenskih občin. Škrlec zagotavlja, da se
občina tudi v prihodnje ne bo zadolževala, saj
si na občini želijo enakomernega razvoja kljub
krizi tudi v naslednjem obdobju.
Proračun za leto 2014 potrjen v prvem branju
Temu primerno je naravnan tudi proračun
za leto 2014, o katerem so jurovski občinski
svetniki razpravljali na zadnji, 19. seji občinskega sveta, ki je potekala v novembru. Proračun za prihodnje leto bo težak približno
2,6 milijona €. Približno 2/3 proračuna bosta
namenjeni tekočim in socialnim transferjem,
med tem ko bo približno tretjina namenjena
investicijam. Med temi bo prednjačila rekonstrukcija oz. energetska sanacija šolske telovadnice. Prav tako pa bodo nove kilometre asfaltne prevleke dobili v Sr. Gasteraju, odsek Repa
in odsek Šenekar-Zaletinger. Seveda pa bo pomemben del občinskih sredstev namenjenih
tudi rekonstrukciji in vzdrževanju obstoječih
in že dotrajanih asfaltnih cestišč. V letu 2014
pa bo izvedeno tudi dokončno poplačilo kulturnega doma, katerega obnovo so končali v
minevajočem letu.
Nepremičninski davek = degradacija podeželja = centralizacija države
Po novem letu čaka slovenske davkoplačevalce nov, velikokrat omenjan nepremičninski
davek. Kaj bo davek pomenil za občino Sv. Jurij v Slov. goricah in njene občane?
Župan Peter Škrlec: »Glede na naš informativni izračun bodo naši občani po novem
plačali 130.000 € nepremičninskega davka na
leto. Do sedaj so davek, poznan pod kratico
NUSZ, plačevali v višini 40.000 €. To pomeni,
da bo nov davek naše občane dodatno obremenil za 90.000 €. Teh 130.000 € je prihodek,
ki gre direktno državi. Od tega pa naj bi polovico, torej približno 65.000 €, dobila občina
šele v začetku leta 2015. Na tem mestu je potrebno poudariti, da vlada RS pogosto zavaja
javnost, ko navaja, da gre denar od nepremičninskega davka nazaj v občine. Trenutni izračuni namreč kažejo prav nasprotno, torej da
bodo občine kreditirale državo,« pojasnjuje
Peter Škrlec.
»Naša občina bo tudi sama morala plačati
davek na svoje objekte, izračun kaže, da bo ta
davek občino stal 20.000 € na letnem nivoju.
To pomeni, da so občine na istem, kot so bile
do sedaj, ob dejstvu, da bomo za eno leto kreditirali državo na škodo naših občanov, katerim
država že tako ali tako na vse možne načine

stiska pasove in na ta način slovensko podeželje in tukajšnje prebivalce spravlja v prepad,«
kritično ugotavlja župan, ki še dodaja: »Sredstva, ki jih sedaj država jemlje državljanom in
manjšim podeželskim občinam, so do sedaj
šla v investicije v občinah in so posledično prispevala k boljšemu standardu prebivalstva na
podeželju, sedaj pa bodo namenjena sanaciji
bank in krpanju državne proračunske luknje.
Ugotavljam, da ta davek, podobno kot številni
drugi ukrepi, ki jih v zadnjem času sprejema
naša vlada, vodijo zgolj v centralizacijo države,« zaključuje Škrlec.
Dejan Kramberger

ŠT. 11 | 20. DECEMBER 2013

12/16/2013 11:47:15 PM

AKTUALNO IZ OBČIN / DOGODKI IN DOGAJANJA

Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah
sprejel nagrajene dijake in študente

O

bčina Sv. Jurij v Slov. goricah je v letošnjem letu podelila 10 finančnih
nagrad in pohval uspešnim dijakom
in študentom za njihove nadpovprečne rezultate na področju intelektualne ali umetniške
nadarjenosti in za doseganje izjemnih športnih dosežkov. Nagrajene dijake in študente
je župan Peter Škrlec sprejel na krajši slovesnosti v prostorih občine.

Ob tej priložnosti je prisotnim čestital in
jim zaželel veliko uspehov tudi v prihodnje,
predvsem pri iskanju zaposlitve in pri doseganju izrednih rezultatov na njihovih področjih udejstvovanja. Po uradnem sprejemu, ki
se ga je udeležilo 6 dijakov in študentov, je
sledilo še sproščeno druženje v bližnjem gostišču.
V skladu s Pravilnikom o finančnih nagradah dijakom in študentom v občini Sv. Jurij
v Slov. goricah so letošnje nagrade prejeli:
Aiša Napast, ki je kot dijakinja I. gimnazije
Maribor s 33 točkami na maturi postala zlata
maturantka. Za svoj uspeh na poklicni maturi je nagrado prejel Tadej Gajser, sicer dijak

OVTARJEVE NOVICE

Problem v Zavrhu

V Zavrhu in Gradenšaku se tovornjaki pogosto zagozdijo.

Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Ana Tiana Bauman za drugo mesto na
13. odprtem državnem prvenstvu Mažoretne
in twirling zveze Slovenije. Med občinskimi
nagrajenci je bil vnovič tudi Alen Breznik, ki
že nekaj zadnjih let uspešno tekmuje v ju-jitsu, v katerem v svoji kategoriji v Sloveniji domala ne pozna poraza. Nagrado in priznanje
občine Sv. Jurij v Slov. goricah sta si s svojimi
uspehi na državni in tudi
mednarodni ravni v atletiki
prislužila tudi brata VerboTadej
št, Gregor in Tadej.
Za povprečno oceno 9,5
v študijskem programu
an
2. stopnje Poučevanje angleščine in Slovenski jezik
in književnost je nagrado
prejel David Satler, ki je
uspešno končal magistrski
študij z magistrsko nalogo
Verbalni delovni spomin v
maternem in tujem jeziku.
Svoj študij na Fakulteti za
računal
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru je s povprečno oceno 9,03 uspešno zaključil tudi Jernej Sinič, ki je pridobil
strokovni naslov diplomirani inženir telekomunikacij. Andreja Ferk pa je že ob koncu
preteklega leta zaključila študij s povprečno
oceno 9,08 na Pedagoški fakulteti v Mariboru
in pridobila naslov diplomirana vzgojiteljica
predšolskih otrok. Z uspešno končanim študijem s povprečno oceno 8,8 na univerzitetnem
študijskem programu prve stopnje tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
je nagrado in priznanje občine Sv. Jurij v Slov.
goricah prejela tudi Eva Škrlec.
Dejan Kramberger

Posneto 11. oktobra 2013. Več kot 30 ton težek ter
19 metrov dolg prikoličar, poln jabolk, se je zagozdil v
Zavrhu. 100 metrov naprej v Gradenšaku … Tovornjak
so reševali cca 5 ur.

Posneto 23. oktobra. Ob reševanju tovornjaka je
poravbilo potrebno prerezati znak, popravilo mora porav
nati šofer. Na tem mestu že več kot 5 mesecev ne dela
javna razsvetljava.

Fotografiji sta s 6. avgusta 2010 (pred tremi leti). Takrat se je na istem mestu (Zavrh/
Gradenšak) zagozdil tudi čez 30 tonski ruski vlačilec s hladilnikom, poln grozdja, ki
je prevažal grozdje iz Italije v Litvo. Sem ga
je vodila navigacijska naprava. Rešili so ga
šele tretji dan, saj so morali dograditi cesto.
Pri obeh so pomagali okoliški vaščani in
Jože Druzovič iz Dolgih Njiv, ki ima podjetje s težko gradbeno mehanizacijo.

Maistrove prireditve – slovo dveh
organizacijskih stebrov

V kulturnem domu v Zavrhu so se 22. novembra odvile 28. Maistrove prireditve. Dr.
Marjan Toš je na njih v osrednji predstavitvi
podrobneje predstavil lik lenarškega dekana,
slovenskega rodoljuba in Maistrovega podpornika Jožefa Janžekoviča. Zaradi velikega
zanimanja referat po delih objavljamo v Ovtarjevih novicah na strani 15.
S tem referatom se, kot je napovedal dr.
Marjan Toš, poslavlja od aktivnega sodelovanja na vsakoletnih Maistrovih spominskih
prireditvah, na katerih je skrbel za njihov strokovni del in poskrbel, da so dobili dostojen
zgodovinski spomin tudi Maistrovi sodobniki
in podporniki iz Lenarta oz. Slovenskih goric.
»Zdaj je čas, da te prireditve dobijo drugačno

drugače … zato je dolžnost zdajšnjih generacij, da to delo vrednotijo in spoštujejo. Hvala
za prijetno sodelovanje z vsemi soorganizatorji
iz Lenarta in Zavrha, hvala tudi domačinom iz
Zavrha in Voličine za vedno lep sprejem.«
Profesor Aleš Arih, ki je bil vse od leta
1984 na čelu Maistrovega dogajanja na Zavrhu, dodaja: »Dovolj je bilo najinih prizadevanj,
da ohranimo Zavrh kot oltar za ohranjanje

Tukaj je lahko krivec vsega. Na tej »štangi« sta pred leti visela prometna znaka za
zoženje ceste ter največjo dovoljeno maso
tovornega vozila. Samo palica, brez prometnih znakov, je že par let. Nihče se ni zganil in popravil.
Zaključek:
Je res prav, da popravila prometnih znakov in ostalo plačujejo šoferji, ki se zagozdijo?
Prebivalec Zavrha

7SIVOTLB
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vsebinsko podobo, postanejo drugačne in jih
vzamejo v roke novi, mlajši avtorji in sodelavci,« je dejal dr. Toš in poudaril: »Meni je bilo
to delo v izjemno čast in hvaležen sem vsem, s
katerimi sem lahko sodeloval in, upam, nekaj
malega tudi pripomogel k prepoznavnosti dogajanja in k utrjevanju zgodovinskega spomina
na generala Maistra in njegovo borce za severno slovensko mejo v odločilnih letih 1918/1919.
Če ne bi bilo Maistra, bi se zgodovina pisala
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spomina na generala Maistra, njegove borce
in sodobnike. Včasih sva morala ponujati svoje
ideje organizatorjem na Zavrhu, sedaj pa naju
bodo nadomestili »sveži duhovi«, kar je tudi
dobro. Upam,da sva naredila nekaj koristnega
za Zavrh in zgodovino zaslužnih Slovencev.«
Dr. Marjan Toš v imenu obeh obljublja:
»Seveda pa bova oba z veseljem prišla na slovesnosti in dogodke, ki se bodo na Zavrhu nadaljevali,« in sklene: »Letos sem tudi dal pobudo
občini Lenart, da bi ob stoletnici bojev za severno mejo leta 2018 na pročelju stare šolske
zgradbe na Trgu osvoboditve v Lenartu odkrili
spominsko ploščo v čast ustanovitve Narodnega sveta za trg Sv. Lenart v Slovenskih goricah.
Upam, da se bo to tudi zgodilo.«
E. P., Foto Tone
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VOŠČILA

Malo več sodelovanja in manj prepirov;
malo več harmonije in manj dvomov;
malo več resnice vedno in povsod
in veliko več pomoči, če usoda nekomu
prekriža pot.
Namesto nenehnega hitenja malo več miru;
malo več poguma namesto zadržkov in strahu;
namesto zavisti malo več dobrote;
namesto pobitosti in teme malo več lepote.
Malo več ljubezni in manj sovraštva;
malo manj bolezni in več zdravja – bogastva;
malo več 'mi' in malo manj 'jaz';
tako naj leto 2014 riše nasmeh na vaš obraz!
Župan
občine Benedikt
Milan Gumzar

Spoštovani Cerkvenjačani in
dragi bralci Ovtarjevih novic.
Čas neizmerno beži in božič
je potrkal na naša vrata, zato
vam želim prijetne, mirne in
radostne božične praznike.
Novo leto 2014 naj vam
prinese veliko sreče, zdravja
in osebnega zadovoljstva,
žarek upanja pa naj vas vodi
k uspehu na vaših vsakdanjih
poteh.
Ob dnevu samostojnosti
in enotnosti čestitam vsem
državljankam in državljanom
Republike Slovenije.
Župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc

Ko se prižgejo praznične lučke sredi mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani in želja vzpne se iz srca v višine.
Vse, kar slabo je, z novim letom naj zbledi,
vse, kar dobro je, naj za vekomaj ostane!
Prava pot je pot srca, ostalo so le ovinki.

Naj vas v božično noč in novo leto popelje pot brez ovinkov
in naj vas v prazničnem miru sreča nežno objame!
mag. Janez Kramberger
župan Občine Lenart

Foto Tone

V letu, ki prihaja, naj bo naš pogled usmerjen v lepšo prihodnost.
S skupnimi močmi oblikujmo prihodnost, kar nam bo uspelo
le s sodelovanjem in spoštovanjem sočloveka.

Božični prazniki so predvsem čas veselja in upanja. So tudi priložnost, da se spomnimo na sporočilo
božiča in da vsaj za trenutek pozabimo na vsakdanje skrbi in delo, ki nas preganja. Želim
vam, da jih preživite v krogu vaših najdražjih in da se posvetite drug drugemu. Obdarite se z
toplo besedo, pozornostjo in objemom, saj je to največji zaklad, ki ga lahko odkrijete.
Na praznik sv. Štefana praznujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti. Danes še kako
potrebujemo enotnost, ki smo jo pokazali ob plebiscitu. Ob tem prazniku vam iskreno čestitam
in želim, da bi zmogli stopiti skupaj in si ustvariti pravičnejšo in lepšo prihodnost in družbo, v
kateri bo lepo in vredno delati in živeti.
Želim vam blagoslovljen božič in srečno novo leto 2014, v katerem naj vas spremljajo sreča, zdravje
in ljubezen!
Darko Fras,
župan občine Sveta Trojica v Slovenski goricah

Zdi se mi,
da nikoli ne smemo prenehati
upati in si želeti,
dokler smo polni življenja.
So stvari, ki se nam zdijo
čudovite in dobre,
zato moramo vedno
hrepeneti po njih.
(George Eliot)
Vsem želim srčnega upanja,
zdravja in družinske sreče v 2014!
Helena Dolajš,
predsednica sveta KS Lenart
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Vesel božič ter srečno in uspešno leto 2014!
Župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec

Sreča se skriva
v preprostih stvareh,
v iskrivem nasmehu,
v prijateljskem stisku roke,
v medsebojnem zaupanju,
v prijaznih in dobrih ljudeh.

V prihajajočem božičnem času vam želim veliko toplih in iskrenih stiskov dlani.
Naj vam leto 2014 prinese zdravja, uspeha, sreče, novih izzivov in predvsem
obilico prijetnih trenutkov v družbi svojih najbližjih.
Dejan Kramberger, predsednik sveta KS Voličina

ŠT. 11 | 20. DECEMBER 2013

12/16/2013 11:47:50 PM

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA

TD Presmec z največjim adventnim
vencem na svetu že drugič v
Guinnessovo knjigo rekordov

N

a prvo adventno nedeljo v letu 2013
sta na travniku kmetije Kramberger
v Voličini potekala blagoslov in uradna meritev največjega adventnega venca na
svetu. Blagoslov venca sta opravila kanonik
Jože Goličnik, vodja pastoralne službe škofije

Maribor, in domači duhovnik Jože Muršec.
Adventni venec je približno 2 meseca izdelovalo TD Presmec iz Dolgih Njiv. Meritev je
opravila 3-članska neodvisna komisija, v kateri sta ob geodetu Darku Totu iz geodetskega servisa Geo ekspres sodelovala še evropski
poslanec Lojze Peterle in Chris Hartley iz
angleškega
Coventry-ja. Rezultat
meritve, ki je potekala na podlagi
GPS sistema, je
pokazal, da meri
adventni venec v
Voličini v premer
100,85 m, obseg pa
znaša 316,82 m. S
tem dosežkom se
je TD Presmec po
letu 1999 drugič v
zgodovini vpisalo v
slavno Guinnessovo knjigo rekordov.
Prejšnji
rekord,
ki je s premerom
76,74 m pripadal
Kanadčanom, so
člani društva TD Presmec presegli za skorajda 25 m. Ob tem je potrebno poudariti, da
so bile vremenske razmere ob izdelavi venca
vse prej kot ugodne, saj so dela spremljale
nizke temperature in nemalokrat tudi dežne
kaplje. Venec, ki je sestavljen iz smrekovih
vej, ciprese, jelše, stare vinske trte in drugih
naravnih materialov, tehta približno 13,5 ton.
Svoj kamenček v tem uspešnem mozaiku pa
so dodali še otroci iz OŠ Voličina, ki so izdelali novoletne voščilnice in jih skupaj s člani
društva pripeli na venec. Rekordni venec iz
Voličine bo na ogled vse do svečnice. Po prejemu vseh podatkov in dokazil ima Guinnessova komisija v Londonu 6-12 tednov časa za

Jaslice v Radehovi
Postavljene so v vrtiček pred kapelico ob
cesti, ki vodi skozi vas
proti Sveti Trojici. V
celoti so narejene iz
lesa in so dovolj velike,
da s svetlobo v njih privabljajo potnike skozi
Radehovo. Izdelali so
jih člani Turističnega
društva v začetku adventa z namenom: obeležiti adventni čas in s
svojo toplino sprejeti in
pripraviti štalco za rojstvo odrešenika.
H. D.
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uradno potrditev rekorda.
Predsednik društva Jože Vogrin ob vnovičnem vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov
seveda ni skrival veselja. »Zahvala gre vsem
članom društva in tistim, ki so nam kljub
slabim vremenskim razmeram pomagali, da
smo uresničili naš
projekt in na ta
način naredili zelo
dobro promocijo
Slo
našega kraja in Slovenijo še enkrat več
vpisali v svetovno
knjigo rekordov,«
ponosno poudarja
projek
idejni oče projekta in gonilna sila
društva. Še posebej
vesel je bil Vogrin
velike množice, ki
si je prišla ogledat
me
blagoslov in meritev rekordnega
venca. Velik pa je
naj
bil odziv tudi najsloven
različnejših slovenskih medijev. Tako je venec iz Voličine dobil
svoj prostor tudi v osrednjih informativnih
oddajah tako nacionalne TV Slovenija kot
tudi največje komercialne televizijske hiše pri
nas - POP TV. Svečan dogodek so popestrili
še padalci Aero-kluba Murska Sobota s pilotom Jožetom Tivadarjem.

Evropski poslanec Lojze Peterle navdušen
ob vnovičnem obisku v Voličini
Zbrano množico je nagovoril tudi evropski
poslanec Lojze Peterle, ki je Voličino obiskal
že na nekaterih prejšnjih postavitvah veličastnih presmecev. V svojem govoru je poudaril, da se v Voličino zmeraj rad vrača, saj so
ljudje tukaj zmeraj zelo gostoljubni. Posebej
ga razveseljuje dejstvo, da se ljudje v teh težkih
časih še vedno lotevajo tovrstnih projektov, ki
so vsekakor dobra promocija tako kraja kot
Slovenije. Članom društva je ob tej priložnosti čestital in jim obljubil organizacijo izleta v
Bruselj in obisk evropskega parlamenta.
Dejan Kramberger, Foto Tone

Razstava jaslic »Sveta Trojica 2013«

V

Razstavno protokolarnem centru
sv. Martina oz. v samostanki kleti
v Sveti Trojici je na ogled 3. razstava jaslic »Sveta Trojica 2013«. Razstava bo
odprta vsak dan do 30. 12. 2103 med 10. in
20. uro, razen dne 24. 12. 2013, ko bo odptra
med 10. in 23.30, in 25.12. 2013 med 09. in
12. uro. Razstava iz leta v leto prerašča svo-

je okvirje, še posebej to velja za letošnjo. V
samostanki kleti je razstavljenih cca 50 najrazličnejših jaslic ali drugih izdelkov na temo
božiča, ki so jih, kot je že v navadi, izdelala
domača naselja, društva, učenci šole ter seveda številni posamezniki in umetniki od blizu
in daleč. Tudi občina Vojnik se tako kot lani
zopet predstavlja z zelo velikimi in izvirnimi
jaslicami. Čeprav samostanska klet nudi cca
400 m2 razstavnih površin,
pa je letos novost, da smo
jaslice v naravni velikosti
postavili na samostanskem
vrtu, ki so lepo vidne in
še posebej lepo žarijo ponoči, ko se pelješ skozi trg
Sv. Trojice. Jaslice so bile v
tem času deležne številnih
pohval, saj jih poleg veličine odlikujejo tudi mojstrsko izdelani kipi in hlevček. Idejni oče teh jaslic je
Franc Ferlinc iz Sv. Trojice,
pri delu pa so sodelovali
številni krajani, obrtniki
ter štirje priznani umetniki iz različnih krajev, ki so
klesali kipe.

Da so jaslice v Sveti Trojici res nekaj posebnega, so prepoznali tudi v mariborskem trgo-

vskem centru Europark, kamor so nas letos
povabili k sodelovanju. Zato so na razstavnem prostoru v Europarku (pred Hervisom)
od 16. do 30. 12. 2013 na ogled velike jaslice,
ki jih je izdelalo Turistično društvo Sv. Trojica. Ob jaslicah se bodo predstavila tudi domača društva, dne 20. in 21. 12. 2013 pa se
bosta predstavila tudi mešani in otroški zbor
Kulturnega društva Sv.
Frančišek iz Sv. Trojice.
Skratka, letos je razsta
razstava presegla vse okvir
okvirje, tako po velikosti,
izvirnosti kot tudi po
obisku. Odziv letos je
res velik, predvsem iz
širšega okolja, deležni
pa smo številnih po
pohval. Zato vabljeni vsi,
ki si razstave še niste
uspeli ogledati, le-to si
bo sicer po predhodni
najavi možno ogledati
do 6. 1. 2014. V cerkev
Sv. Trojice pa ljudje
tudi običajno radi pri
prihajajo ob večjih praznikih, zato velja omeniti,
da bodo na predbožični večer, v torek, 24. 12.
2013, ob 17. uri potekali otroška polnočnica
ter ob 23.30 najprej kratek predbožični koncert ter ob 24.uri slovesna polnočnica. V četrtek, 26. 12. 2013, bo ob 18. uri v cerkvi Sv.
Trojice božični koncert v izvedbi mešanega
in otroškega pevskega zbora KD Sv. Frančišek z gosti ter Anito Kralj. Po koncertu bo

podelitev zahval vsem
razstavljavcem jaslic
ter srečanje jasličarjev v
samostanki kleti. Velja
omeniti tudi razvedril
razvedrilno prireditev »Pozdrav
sosedu«, ki bo potekala
v prostorih Kulturnega
doma v soboto, 28. 12.
2013, ob 19. uri.
Še enkrat vabljeni
na božično-novoletne
prireditve v Sveto Tro
Trojico, hkrati hvala vsem
(vasem, društvom, po
posameznikom, umetni
umetnikom), ki tako ali druga
drugače prispevate k čudoviti
božični zgodbi v Sveti Trojici.
Jože Žel

Jaslice v
Sv. Trojici
V delavnici je družina
Ferlinc izdelovala ovce
in lesen hlevček za razstavo jaslic pri Sveti Trojici pred protokolarnim
centrom.
Slavko Štefanec
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Volilna skupščina občinske
organizacije DeSUS Lenart

V

torek, 3. decembra 2013, ob 10. uri
je bila v prostorih gostilne Vinska
trta v Voličini volilna skupščina občinske organizacije Demokratične stranke
upokojencev Slovenije (DeSUS) Lenart, ki je
bila skrbno, strokovno in dobro izvedena z
izkušenim delovnim predsednikom Ivanom
Černčecem. Leopold Hanžič iz Pesnice se je
predstavil kot neke vrste koordinator stranke.

Število članstva je nihalo, odvisno od stanja v
državi. Sedaj jih je 66. Bila je dobra sklepčnost.
Poročilo o delu in poslovanju občinske organizacije in njenih organov v 4-letnem obdobju je podal predsednik Edo Zorko. Poročilo
je bilo obsežno s prikazom številnih uspešnih
aktivnosti. Vključevali so se v tista področja,
za katera so vedeli, da bodo uspešni. Pa kljub
temu posamezni predlogi žal niso bili sprejeti. Premalo je prizadevanj za delavce, je apatično obnašanje do upokojencev, stanje v državi je zaskrbljujoče … Vrh stranke premalo
stori. Predsednik stranke bi lahko uspešneje
deloval, če bi bil upokojenec.
Kot svetnika DeSUS-a v občinskem svetu
občine Lenart sta Emilija Šuman in Leopold
Hameršak podala poročilo o njunem aktivnem delovanju za dobro vseh občanov. V

razpravi so sodelovali Andrej Šuman, Franjo
Klinc, Franc Kovačič in Ivan Černčec. Povedano je bilo, da je DeSUS edina socialna
stranka, ki se bori za socialna vprašanja v
državi.
Za novega predsednika je bil izvoljen Janez Karo, za podpredsednico Emilija Šuman,
predsednik NO je Franc Kovačič, blagajničarka Milica Vute. Sekretar bo izvoljen na seji
odbora. Z veliko
pozornostjo
so
sprejeli program
programske usmeritve za
naslednje obdobje.
V
nagovoru
je novoizvoljeni
predsednik Janez
Karo povedal, da
sta mu prvi zgled
njegova
starša,
drugi je Edo Zor
Zorko, nato Miro
Cerar in Pedro
Opeka. V svojem
imenu in imenu
sveta se je vsem
zahvalil za njihov
prispevek, poseb
posebno pa dosedanje
dosedanjemu predsedniku
Edu Zorku, kajti njegovo delo je pokazalo,
kaj je naredil. Leopold Hameršak je dodal, da
je bil Edo Zorko predsednik dva mandata, in
ko je prevzel vodenje, je stranka zaživela. Dejansko je nastal velik premik in mu je treba
dati priznanje. Vsa leta sta sodelovala, bil je
duhovni vodja in velik aktivist. Prizadeval si
je in uspel za ustanovitev še drugih občinskih
organizacij v UE Lenart. Edo je živel s tem, to
mu je bila osnova. Ivan Černčec se je zahvalil,
da stranka obstaja. Za Eda pa je dejal, da je
dober poznavalec političnih razmer in jih je
znal prenašati na druge.
Dosedanjemu predsedniku Edu Zorku se
je zahvalil Leopold Hameršak, mu čestital za
uspehe in v spomin izročil knjigo. Sledilo je
prijetno druženje.
Tekst in foto: Slavko Štefanec

27. decembra tradicionalen
Šentjanžev blagoslov vina v Lenartu
Ob godovanju svetega Janeza (27. december), ko poteka v slovenskih cerkvah blagoslov
vina, vas Društvo vinogradnikov Lenart ob 10. uri vabi na blagoslov vina v cerkev sv. Lenarta v Lenartu. Po končanem obredu pa vsi skupaj vabljeni v sosednje prostore Centra
Slovenskih goric, kjer bomo ob sproščenem klepetu poskusili letošnjo kapljico in nazdravili prihajajočemu letu 2014.

Na mladih svet stoji – tudi gasilski!

M

ladi gasilci GZ
Lenart
vse leto pridno
vadijo gasilske
veščine in pridobivajo tudi teoretična znanja.
Da je ta trditev
resnična,
nam
dokazujejo rezultati, ki jih dosegajo ob priložnostih
regijskih oziroma
državnih tekmovanj in srečanj.
V oktobru smo
bili zelo veseli
uspeha pionirskih
in
mladinskih
tekmovalnih enot PGD Sv. Jurij v Slovenskih
goricah, novembrske dni pa so nam polepšali
pionirji PGD Selce in PGD Sv. Trojica.
Na državnem kvizu, ki je bil 23. 11. 2013
v Kidričevem, so mladi gasilci iz Selc dosegli
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četrto, Trojičani pa šestnajsto mesto. Obema
ekipama iskreno čestitamo za odlični uvrstitvi, mentorjem pa se zahvaljujemo za dobro
in požrtvovalno delo.
GZ Lenart

Uspešni mladi gasilci PGD Selce na
državnem tekmovanju

V

prostovoljnem gasilskem društvu
stop tudi na državnem tekmovanju, kjer so
Selce skušajo mladim šolarjem in
se pomerile najboljše ekipe iz vse Slovenije.
mladim rodovom na zanimive načiDržavno tekmovanje je 23. novembra znova
ne približati gasilstvo in prostovoljno dejavpotekalo v Kidričevem. Ekipa PGD Selce v
nost. Eden izmed teh je tudi izobraževanje
sestavi Tina Pliberšek, Jan Fras in Alen Živko
mladih in udeleževanje na različnih kvizih
je na tem tekmovanju zgolj za 1,5 točke zgrein gasilskih tekmovanjih. Na 5. kvizu gasilske
šila medaljo, a se med 33 ekipami zavihtela na
mladine GZ Lenart, ki je oktobra potekal v
odlično 4. mesto. Mladi gasilci Sv. Trojice so
Benediktu, so mladinci PGD Selce osvojili
osvojili 16. mesto.
5. mesto, pionirji pa v svoji kategoriji 2. in 3.
D. K.
Drugouvrščena ekipa
Selc se je skupaj s prvo
uvrščeno (PGD Sv. Trojica) pomerila z vrstniki v gasilskem znanju
na regijskem tekmovanju, ki je novembra
potekalo v Kidričevem.
Mladi gasilci iz Selc
pod mentorstvom Marinke Širovnik so na
tem tekmovanju, kjer
so se pomerile ekipe
iz celotne podravske
regije, premagali vso
konkurenco in osvojili 1. mesto. Vrstniki iz
Sv. Trojice so zasedli
2. mesto, s čimer so Pionirji PGD Selce pod mentorstvom Marinke Širovnik 4. na državnem
si oboji zagotovili na- tekmovanju

Srečanje mladih gasilcev na OŠ Voličina

O

Š Voličina je v sodelovanju s PGD
Selce in PGD Voličina organizirala
letošnje srečanje mladih gasilcev, ki
so se ga z izjemo OŠ Cerkvenjak udeležile vse
šole iz UE Lenart.
Mladi gasilci so se pomerili v dveh kategorijah. Med pionirji je zmaga pripadla OŠ

Lenart, drugo mesto je osvojila OŠ Sv. Trojica, tretje pa sta si razdelili OŠ Benedikt in OŠ
Voličina. Med mladinci je prvo mesto osvojila domača OŠ Voličina, 2. mesto OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, 3. pa OŠ Sv. Trojica.
D. K.

Aktiven november za jurovške
vinogradnike

J

urovški vinogradniki smo se tudi letos
potrudili z organizacijo martinovanja na
trgu v Jurovskem Dolu. Na lepo, sončno
Martinovo nedeljo je domači župnik Janko
Gögner opravil blagoslov mošta. Z lepim
glasbenim in folklornim programom smo
domačini proslavili god sv. Martina. Dogodka
se je udeležil in zbrane nagovoril župan Peter
Škrlec, pa tudi poslanec DZ Franci Breznik
s spremljevalko. Vinogradniki smo ponosno
predstavljali svoja mlada vina, udeleženci
martinovanja pa jih, seveda, z veseljem pokušali. Skupna ocena vseh je bila: V Slovenskih
Goricah pridelujemo izvrstna vina!
Potrditev slednjemu smo jurovški vinogradniki in vinarji dobili tudi 18. 11. 2013 dopoldan, ko smo se zbrali v kletnih prostorih
prenovljenega kulturnega doma v Jurovskem
Dolu. S seboj smo prinesli 28 različnih vzorcev mladega vina. V uvodni predstavitvi je
specialistka za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor Tadeja Vodovnik
Plevnik najprej orisala značilnosti letošnjega
letnika. Njegove značilnosti so bile pogojene
s pozno vegetacijo po
dolgi zimi, nato pa z
daljšim obdobjem suše
in zelo visokih temperatur. Posledično je bilo
letos ob navedenih vremenskih karakteristikah v naših vinogradih
manj peronospore, več
je bilo problemov z oidijem. Kljub temu tudi
letos lahko govorimo
o kakovostno dobrem
letniku.
Vzorce smo sortirali
po sortah in pričeli s
pokušino. Vsi vzorci so
bili obravnavani ano-

nimno. Gospa Vodovnik-Plevnik je za vsak
vzorec mladega vina podala strokovno oceno, sproti pokomentirala značilnosti, opozarjala na nekatere morebiti zaznane napake in
priporočala ukrepe za njihovo odpravo. Spet
smo ugotovili, da se prav na napakah lahko
največ naučimo. Kot je temu tako tudi sicer
v življenju.
Končni komentar specialistke za vinarstvo Tadeje Vodovnik Plevnik je bil, da se je
kvaliteta naših vin v zadnjih 10 letih izjemno
dvignila. V nadaljevanju nas je seznanila še z
običajnimi pravili in postopki izbora županovega vina v njihovi občini in sicer.
Zaradi službene zadržanosti predsednika
Društva vinogradnikov se je Tadeji Vodovnik
Plevnik za uspešno izvedbo strokovnega ocenjevanja našega mladega vina zahvalil Franc
Senekovič iz Kmetijsko svetovalne službe
Lenart, tudi kot sodelujoči domači vinogradnik.
Za Društvo vinogradnikov Sveti Jurij H. K.,
foto: Rudi Tetičkovič
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Študentski klub Slovenskih goric in
prednovoletne aktivnosti

Izobraževalni
center
Slovenske
gorice

P

rve snežinke zaznamujejo zimski čas.
Medtem ko so se naši dijaki že navadili
guliti šolske klopi in se njihove redovalnice polnijo z (verjamemo da) lepimi ocenami, se študentje privajamo na star način
študentskega življenja, ki je obarvan z obilico
seminarskih nalog, poročil, kolokvijev, kdaj
pa kdaj si pa vzamemo čas tudi za zabavo in
bogato preživeti prosti čas. Zato pozivamo
vse študente in dijake, ki želijo svoj prosti
čas kvalitetno preživeti z nami, da podaljšajo
svoje članstvo v našem klubu. Za podaljšanje je potrebno prinesti potrdilo o vpisu ali
kopijo le-tega poslati na naš klubski mail
info@sksg.org.
V soboto, 23.11., smo organizirali ŠKSG

brucovanje v Diskoteki Anton Cerkvenjak.
Zabave se je udeležilo veliko naših članov,
kateri so zaplesali ob ritmih glasbene skupine
Mambo Kings. V mesecu decembru smo organizirali prav poseben ŠKSG vikend ob naši 10.
obletnici delovanja. Dogodek se je odvijal kar
dva dni. V petek, 6.12., smo gostili znano glasbeno skupino Dan D. Koncert je bil akustičen
in Dom kulture Lenart je bil nabit z energijo. V
soboto, 7.12., smo pa poskrbeli za pravo dozo
smeha, za katero sta poskrbela dva Klemna.
Naslov stand up predstave je bil Klemen na
kvadrat. Tudi ta dogodek se je odvijal v Domu
kulture Lenart.
Naše praznovanje je imelo humanitarno
noto, del sredstev od prodanih vstopnic smo
namenili v sklad za pomoč socialno ogrože-
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nim dijakom in študentom.
Kot ostala leta smo se tudi letos odpravili na ogled predbožično okrašenega mesta.
Tako smo se 14. decembra podali na pot proti
Salzburgu. V majhni vasici Oberndorf smo si
ogledali spominsko kapelico Sveta noč, kjer
je tudi nastala istoimenska pesem Sveta noč,
blažena noč. Nato je sledil ogled Božične kapele in trga svete noči in vožnja do Salzburga, kjer smo si ogledali
znamenitosti mesta in
se predali pravljični
omamne
lepoti lučk in omamnemu vonju cimeta.
Spodobi se, da se koledarsko leto zaključi z
zaključno zabavo, ki bo
letos 20.12. v Gostišču
Lekežič v Benediktu.
Na tem dogodku bomo
izvolili nove organe
kluba. Razpis volitev
za organe kluba ŠKSG
je izšel že pred časom.
Verjamemo, da bodo
novi organi prav tako
vo
uspešno in vestno vodili naš klub.
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 € v Termah Radenci, kopanje
po ceni 8 € v Termah Ptuj, brezplačno članstvo
v knjižnici Lenart in neomejno mesečno karto
v Fit-fajn Lenart po ceni 35 €. Ker se začenja
smučarska sezona, bodo kmalu na voljo tudi
smučarske karte.
Vse dodatne informacije lahko najdete na
našem facebook profilu, na naši spletni strani:
www.sksg.org ali nas obiščete ob 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.
Tina Rajh

Člani študijske skupine Ročne spretnosti

Praznični december pri
Izobraževalnem centru
Udeleženci študijskega krožka
Ročne spretnosti so v mesecu
decembru pridno ustvarjali. Za
praznični čas so izdelovali adventne venčke, aranžmaje ter najrazličnejše drobne pletene in kvačkane izdelke za obdaritev svojih
najdražjih.

Ustvarjanje

Tečaji nemščine
Obveščamo vas, da je še nekaj prostih mest za vpis v začetni tečaj nemščine. Tečaj se bo
pričel v mesecu januarju. Za vse informacije in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru,
na Nikovi 9 ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Pri Izobraževalnem centru Vam v prihajajočem letu želimo, da bi z znanjem premagovali
ovire, se uspešno spoprijemali z novimi izzivi ter doživeli veliko lepih trenutkov.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Zoisovi štipendisti še vedno brez
lanskoletnega dodatka za bivanje

V

lanskem študijskem letu se je mnogo
študentov – Zoisovih štipendistov,
članov Študentskega kluba Slovenskih goric, srečevalo s težavami na področju
štipendiranja. Njihove vloge za pridobitev
oziroma nadaljnje prejemanje štipendije namreč več mesecev niso bile razrešene in tako
so ostajali brez težko zasluženega dohodka.
Da upravičeno govorimo o težko zasluženem dohodku, priča dejstvo, da je Zoisovo

štipendijo v lanskem letu prejemalo 5.316
študentov, kar je dobrih 5 odstotkov vseh študentov. Vendar pa težav nekaterih Zoisovih
štipendistov ni bilo konec niti potem, ko so
odločbo o štipendiji in nakazila končno prejeli. Nekateri so namreč ostali brez dodatka
za bivanje zunaj stalnega prebivališča v višini
85,53 €. Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije je namreč lani ob vložitvi vloge za
pridobitev Zoisove štipendije prvič zahteval
potrdilo o začasnem bivališču za ugotavljanje
upravičenosti do dodatka za bivanje. Mnogi
študenti o tem niso bili obveščeni, potrdilo o
začasnem bivališču pa niti ni bila ena izmed
zahtevnih prilog, ki so razvidne iz vloge za
pridobitev štipendije. V primeru pomanjkljive vloge sicer sklad obvesti prosilca, da jo
dopolni, vendar so se problemi pojavili pri
datumu prijave začasnega prebivališča. Mnogi so namreč menili, da si morajo začasno
prebivališče urediti do 10. oktobra 2012, ko
je bil tudi zadnji rok za oddajo vlog. Vendar
temu ni bilo tako – po mnenju Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve ter Javnega
sklada je bil zadnji datum za prijavo začasnega prebivališča 1. oktober 2012. Študenti,
ki so torej začasno prebivališče prijavili po
tem datumu, celo leto niso bili upravičeni do
dodatka. Nekateri študenti so se pritožili na
drugo stopnjo (Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti) ter tudi
že dobili zavrnjeno odločbo, nekateri pa na
drugostopenjsko odločbo še vedno čakajo.
Če spadate med študente, ki so ostali brez
dodatka za bivanje zunaj kraja stalnega prebivališča zaradi navedenih razlogov, ter ste že
dobili zavrnjeno odločbo ministrstva (druga
stopnja), se lahko po pomoč obrnete na Študentsko organizacijo Slovenije. Študentom,
ki so po mnenju ŠOS-a neupravičeno ostali
brez dodatka, ŠOS namreč nudi pravno pomoč pri nadaljnjih korakih in zastopanju.
Zainteresirani se čimprej javite na Študentskem klubu Slovenskih goric ali ŠOS-u, saj so
določeni postopki časovno omejeni na 30 dni
od prejetja drugostopenjske odločbe s strani
MDDSZEM.
Janja Hren, Zveza ŠKIS;
Jernej Titan, ŠKSG

| 13

12/16/2013 11:49:00 PM

OVTARJEVE NOVICE

Z NARAVO

Kurjenje plastike je prepovedano!

K

urjenje plastike in plastičnih odpadkov povzroča neznosen smrad, ki ga
lahko zazna domala vsak, trdi delci in
strupene snovi, ki se pri tem sproščajo, pa na
naše telo takoj škodljivo učinkujejo, hkrati pa
strupene snovi v zraku sedajo na naše vrtnine
in sadje. Kljub dejstvu, da je kurjenje plastičnih materialov že dalj časa strogo prepovedano, nekateri te prepovedi nočejo sprejeti,
mnogi pa se je začno zavedati šele, ko zbolijo
in iščejo vzroke za svojo bolezen.
Znanstveniki dokazujejo, da strupene
snovi, ki se sproščajo pri kurjenju, povzročajo raka jeter, dražijo dihalne poti in očesno
sluznico, povzročajo glavobol, učinkujejo na
centralni živčni sistem in poslabšajo imunski

sistem, povzročajo levkemijo, poslabšujejo
bolezensko stanje in celo izzovejo srčno ali
možgansko kap.
Zakaj je tako in kako lahko preprečimo
kurjenje plastike, kdo opravlja nadzor nad
temi prepovedanimi ravnanji, bo Društvo
Mi za vse nas predstavilo na predavanju
mag. Boštjana Paradiža v Domu kulture v
Lenartu v petek, 27. 12. 2013, ob 18. uri.
Gre za naše zdravje in zdravje naših otrok,
zato sebi in bližnjim privoščite brezplačno
izobraževanje – kot darilo (vstopnine ni, zbirajo pa se prostovoljni prispevki za delovanje
društva).
Društvo je bilo ustanovljeno v novembru
in je hkrati tudi sprejelo akcijski plan za
leto 2014: predlaganje
osnutkov odlokov ob
občinam glede urbanega
življenja in trajnostne
trajnostnega razvoja; spodbuja
spodbujanje inšpekcijskih služb
k delu in prijavljanje
kršitev; skrb za zdravje
- zatiranje ambrozije;
simpozij na temo Lepa
starost; ekološko sad
sadjarstvo kot poslovna
priložnost; bolj javno
(občanu
dostopno)
delo javne uprave.
Glejte tudi www.ZaVseNas.si. Naročite se
na spletne novice!
Kup plastike za sežig. To je škodljivo! Kdo to lahko prepreči? Foto: Izak
Izak Matej Ciraj,
Matej Ciraj
predsednik

Martinov lov v LD Sv. Jurij

L

etos mineva enajst let od smrti našega
velikega lovskega prijatelja Martina
Bračiča. Ob pogovoru o Martinu je veliko krat težko najti prave besede, s katerimi
bi opisali njegov
lik, njegov odnos
do narave, divjadi,
lovstva, predvsem
pa medsebojnega
prijateljstva. Bil je
izreden človek, ki
je bil pripravljen
sodelovati ob vsakem času pri vseh
delovnih akcijah
v lovski družini. S
svojo umirjenostjo
in preudarnostjo je
prinašal med lovce toliko pozitivne
energije, da ga še
danes pogrešamo.
Za lovstvo je ži- Malica na kmetiji Šnajder
vela in živi še danes
tudi vsa njegova
družina. Starejši sin Jože je vstopil v lovske
vrste v Lovski družini Jarenina-Pesnica. Sin
Ivo pa hodi po očetovih stopinjah od leta
2002 v domači Lovski družini Sv. Jurij Jurovski Dol.
V spomin na pokojnega Martina vsako
leto organiziramo Martinov lov. Zberemo se
na domačiji Bračičevih v Zg. Gasteraju 19,
kjer nas vedno prijazno pričaka žena pokojnega Martina Veronika, gospodar Ivo z ženo
Marijo in sedaj že njuni otroci in vnuki ter
nas okrepčajo z jutranjim čajem in domačo
potico.
V zboru pred lovom se s krajšim nagovorom in minuto tišine spomnimo pokojnega
Martina ter v tem duhu gremo tudi na lov,
na katerega nas popelje lovovodja Martinov
sin Ivo. Ulov nam nikoli ni pomemben. Pomembno nam je druženje in obujanje spominov na čase, ko je bil Martin še med nami.
Prvi del lova se vedno konča na kmetiji
Šnajder v Zg. Gasteraju 36. Lovci rečemo, da
je to prava lovska družina. Pri njih so se lovci
zbirali že v času, ko sta bila gospodarja Franc
in Frančiška Šnajder. Ta običaj je ostal tudi, ko
sta kmetijo vodila Ivan in Katarina Šnajder.
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Danes, ko na kmetiji gospodari že tretji rod,
Franci in Jasna Šnajder, ni drugače. Vedno smo
dobrodošli. Že nekaj dni pred načrtovanim
spominskim lovom pripravljajo vse potrebno

Mirni prazniki za živali

Z

a živali je ves ta kraval okoli novega leta
nepojmljiv, medtem ko ljudje običajno
komaj čakamo, da se prične zabava.
Mnogo psov v času silvestrovega zelo trpi, jih
je strah in so pod stresom. Nekateri se tresejo,
stokajo ali celo bruhajo. Prekomerna tolažba
in pomirjanje, žal, nasprotno deluje na žival,

saj se strah še okrepi. Spodaj navajam nekaj
napotkov, kako lahko našemu psu olajšamo
strah med prazniki.
Sprehod s psom opravite zgodaj zjutraj
- Pokanje se prične tekom dneva in se samo
še stopnjuje proti večeru. Organizirajte daljši sprehod zjutraj, čez dan in zvečer pojdite
s psom samo na krajši izhod v bližini doma.
Pes dobi občutek, da se lahko kadarkoli zate-

Čaj za srečo

Z

za organizacijo prijetnega druženja z lovci. Na
mizah nas čakajo osvežilne pijače, katere pripravijo Šnajderjevi, ter domači prigrizki, ki jih
pripravita Ivo in Marija Bračič, tako da nam
malica iz nahrbtnika običajno ostane.
Velikokrat slišimo, kako so lovci ponekod
nezaželeni ali jih celo ne sprejmejo. Prav primer Šnajder nam pokaže, kako je vse odvisno
od ljudi in da so še kako potrebni dobri odnosi med lovci in drugimi uporabniki prostora.
Lovci smo samo izvajalci načrtovanega upravljanja z divjadjo. Za prostoživečo divjad pa
moramo poskrbeti vsi, ki živimo in delamo v
naravnem okolju. Na srečo je teh ljudi, ki se
tega zavedajo, vedno več. Skratka druženje na
kmetiji Šnajder z lovci je vredno posnemati
povsod.
Po končanem drugem delu lova pa se lovci
zberemo na »zadnjem pogonu« ponovno pri
Bračičevih, ki nas vedno pogostijo z dobrotami, primernimi za Martinovo. Pridne ženske
roke pripravijo pravo pojedino, ki nam po
»napornem lovu« tudi tekne. Takrat lahko
že tudi spijemo kozarček domačega mladega
vina v spomin na pokojnega Martina.
F. Krivec

malimi zeliščarji smo se preselili v Jožefov dom, kjer smo pekli pujske za
srečo, poskusili piškote s sivko, pripravili čaj, ki ogreje, in tudi čaj za srečo. Ob tem
smo spoznali zdravilne rastline, ki so v teh
mešanicah. Z veseljem smo pripravili ognjičevo kremo, jo dali v lončke, na katere smo
prilepili ročno narisane etikete.
Želite mogoče tudi vi poskusiti sivkine
piškote? Naredimo jih po sledečem receptu: 110 g masla ali margarine za peko, 6 žlic
sladkorja v prahu, mala
pest sivkinih cvetov
in 175 g moke (lahko
tudi pirine). Maslo in
sladkor penasto zmešamo, v dobljeno zmes
ročno vdelamo sivko
in moko. Zgnetemo
gladko testo, ki ga oblikujemo v kroglo, ta naj
v hladilniku počiva 15
minut. Na pomokani
površini testo na tanko
razvaljamo in z modelčki za kekse izrežemo različne oblike. Pe-

Darilo narave

če nazaj domov. Prav tako se izogibajte sprehajalnim mestom, kjer se po navadi meče
največ petard in tako kužka zavarujte pred
slabimi izkušnjami.
Imejte psa ves čas na vrvici - Četudi je pes
vajen hoditi brez vrvice, ga imejte v dnevih
okoli silvestrovega pripetega. Vsako leto se
zaradi pokanja petard prestrašeni psi izgubijo. Pok povzroči paniko, psi stečejo daleč
vstran in izgubijo orientacijo.
Zaprite okna, vrata in zastrite žaluzije Ne samo glasni poki, tudi nenavadni bliski in
svetlobni efekti predstavljajo strah za psa.
Bodite mirni in prisotni - Bodite mirni in
ne dajajte vašemu psu razloga za nemir. Psi
imitirajo naša razpoloženja in enormno prenesejo nase vsa naša občutja. Velikokrat nezavedno okrepimo strah pri psu. »Nevarnost«
skozi naše reakcije za psa predstavlja še večjo
nevarnost, kot v resnici je. Zato se izognimo
pretiranemu božanju in prekomernemu prigovarjanju psu. Ustvarimo mirno in prijetno
vzdušje. Če si bo želel naše bližine, mu jo dovolimo. Z umirjenim glasom in nekaj besedami mu dajmo vedeti, da bo vse v redu.
Kapljice za pomiritev - V skrajnem primeru lahko psu pomagamo s kapljicami za pomiritev. Posvetujmo se s svojim veterinarjem.
V tem primeru je dobro, da začnemo kapljice
dajati že nekaj dni prej.
Glasba in televizija pomagata - Nekaterim psom pomaga, če zunanje zvoke zamoti
televizor ali pomirjujoča glasba.
Glodanje in igra sproščata psa - Ponudimo psu igračo, ki jo lahko napolnimo s priboljški in s katero se bo pes ukvarjal. Namesto tega mu damo tudi posebno kost, ki jo bo
glodal ali se z njim igramo z igračo iz flisa.
Vam in vašemu psu iz srca želimo mirne in
kolikor se le da brezskrbne praznike.
Suzana Simenčič,
foto: www.dzzz.si/ne-petarde

čemo 10 minut pri 200 stopinjah na pekaču,
obloženem s peki papirjem. Ko so pečeni, jih
še 5 minut pustimo na pekaču.
K piškotom se poda Čaj za srečo po Mirjam Grilc, ki vam ga namesto voščila podarjamo za praznike. Sestavljen je iz enakih delov materine dušice, lipe, kamilice, citronke,
poprove mete in melise. Mešanico poparimo
in pustimo pokrito stati 10 minut. Pijemo ob
kateremkoli času.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

T

ako gre imenovati trojčke, ki jih je telila krava
Nina na kmetiji Senekovič p. d. Pri Lencu na Dražen
Vrhu. Ob mojem obisku so bili
stari 14 dni in nadvse živahni,
telička in telica so na svet pri
prikukali konec novembra. Ta na
naravni čudež pa se na tej kmetiji
ni zgodil prvič, saj so se že pred
sedmimi leti razveselili trojčk
trojčkov. Pa morda zopet čez sedem
let …
SReBr
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Bogat je tisti, ki ne potrebuje veliko

P

red nekaj dnevi je mama, ki je ostala
brez službe, potožila, kako brezizhodno
se počuti, ker ne ve, ali bo lahko svojima otrokoma (4 in 7 let) kupila kakšno božično darilo. Zdi se ji, da je najslabša mama na
svetu. Prepričana sem, da je dandanes veliko
podobnih mam, očetov, dedkov in babic.
Še pred nekaj desetletji v naših krajih sploh
ni bilo navade obdarovanja za božič. Zdajšnji
otroci si ne predstavljajo, da je bil božič v Sloveniji povsem običajen deloven in šoloobvezen dan. Kak »goreč« šef ali učitelj je na ta
dan naložil še več dela. O božiču se v javnosti
ni smelo govoriti, po radiu nismo slišali božičnih pesmi. Praznovali smo brez zunanjega
blišča, pesem in sreča sta bili v srcu. Ko smo
božič lahko začeli praznovati tudi javno, pa
so ga v svoje roke vzeli trgovci. Zakaj bi se
morali počasi pripravljati na ta čas, če lahko
v čarih božiča uživamo ves mesec. Najprej so
z zgodnjim prazničnim okraševanjem vabile le trgovine, sledile so ulice, trgi, naposled
tudi domovi. Božične pesmi slišimo po radiu
ves december. V vseh teh letih je marketinška psihologija načrtno ugašala naše pristne
notranje lučke in ustvarila kopico umetnih
potreb. Na najbolj pretanjene in dovršene načine so nas prepričevali, kaj vse potrebujemo,
da bomo srečni. Smisel božiča je postal zunanji blišč, kup daril in (pre)obložena miza.
Zdaj pa večini ljudi primanjkuje denarja za
»nakup sreče«, notranja lučka je ugasnila in
prazniki bodo marsikje prazni, celo nesrečni.
Vrnimo se k mami, ki otrokoma ne more
kupiti božičnih daril. Da me ne bo kdo napak
razumel – resen problem je ostati brez službe.
Veliko potrpežljivosti, truda, volje, poguma
in še marsičesa potrebujemo pri iskanju nove
zaposlitve, da finančne stiske niti ne omenjam.
Pa vendar poglejmo, kaj ta mama ima, česar
zaposlene mame, ki delajo v več izmenah ali
cele dneve, nimajo. Ima vse popoldneve priložnost biti s svojima otrokoma. Lahko se z
njima igra, lahko jima pripoveduje pravljice,
skupaj lahko kuhajo in pospravljajo, lahko se
pogovarjajo o vrednotah … Največ, kar lahko damo svojim otrokom, je naša nesebična
ljubezen. Ljubezen, v kateri se zavedamo, da

smo mi tisti, ki otroka pripravljamo za življenje, ki še zdaleč ni preprosto. Opremimo jih z
ljubeznijo, pogumom, delavnostjo, poštenostjo, odgovornostjo, vztrajnostjo … in kritično miselnostjo, da bodo znali ločiti zrnje od
plev, da bodo znali reči »ne« pastem, ki jih
nastavlja sodoben čas. Zato pa si je potrebno
vzeti čas in biti z otrokom, ko nas potrebuje. Naj ne bo božično darilo nadomestek ali
opravičilo za našo odsotnost.
Ob tem ne morem mimo Božička, ki je iz
leta v leto bolj krivičen. Razvajenim otrokom izpolnjuje želje in jih obsipa z dragimi
darili, na marsikaterega pridnega otroka pa
pozabi ali pa mu prinese le kakšno »malenkost«. Razvajeni se bodo morda nekaj dni
veselili darila ali pa še to ne, »pozabljeno«
otroško dušo pa bo krivica dolgo razjedala.
Razmišljal bo, kaj neki je storil narobe, da si
ni zaslužil (večjega) darila, tako kot nekateri drugi otroci. Bomo še naprej poveličevali
skomercializiranega Božička? »V letu 1931
je risar Haddon Sundblom v reklamni akciji
podjetja Coca-Cola prvič narisal Božička v
rdečih oblačilih z belo obrobo. Ta podoba je
kmalu postala svetovni standard za Božička in
s tem neplačan reklamni agent za Coca-Colo.
Mit o Božičku se je razširil iz Amerike tudi v
druge dežele sveta, zlasti preko ameriških filmov in glasbe« (Wikipedija). Tudi na najbolj
občutljivem področju smo se ujeli na limanice komercialne industrije, največjo ceno te
neumnosti pa plačujejo prav otroci. Nekateri
bodo še naprej prejemali darila velikih vrednosti, vendar je skrajni čas, da odrasli (v
vrtcih, šolah in doma) v otroških očeh Božička ne poveličujemo več in otrokom povemo,
da so si ga izmislili ljudje, ki imajo najraje
na svetu denar, za otroke pa jim je bolj malo
mar. Bo sicer malo bolelo, pa vendar mnogo
manj kot že prej omenjen občutek krivice.
Razložite jim, da se najpomembnejših stvari
na svetu ne da kupiti z denarjem, in razmišljajte skupaj z njimi, koliko teh stvari imate.
Če jih je premalo ali jih želite več - naj bo to
vaša naloga za leto 2014.
Metka Perko, specializantka psihoterapije –
smer psihoanaliza

Prihaja doba žensk

Ali to pomeni, da se bomo morali »pobabiti«?

O

biskovala sem srednjo ekonomsko
šolo, kjer je poleg štiriindvajsetih deklet šolske klopi glodalo še pet fantov.
Ko smo se odpravljali na maturantski izlet,
nas je eden od profesorjev pospremil z besedami: »Saj ste čisto v redu, samo »pubeci«
ste se čisto »pobabili« … In od takrat naprej
gledam ta svet, v katerem smo se tudi ženske
uspele »pomožačiti« …
V resnici ga ne gledam, kar del tega sveta
sem postala. Izobraževala sem se, gradila kariero, živela odnose – prav vse po moško …
Nekje ob poti sem izgubila svoj ženski pogled
na svet, občutek zase – takrat sem izgubila
tudi zdravje …
Nisem hotela jesti tablet za živce, za kri in
tudi boljših medsebojnih odnosov v lekarni
niso prodajali. Zato sem se odločila spremeniti življenje, odločila sem se spoznati svet delovanja življenjske
energije.
Malo po malo,
dan za dnem. In
velikokrat sem
bila čudna za
sosede …
In
nekega
dne mi je prijatelj Franci rekel: »Ti, ta tvoja
smer pa ima rezultate, res deluje!« In imel je
prav. Resnično
in iskreno delo
za kakovost življenja dan za
dnem res prina-

ŠT. 11 | 20. DECEMBER 2013

Ovtarjeve novice 22_45.indd 15

ša lepe rezultate.
Na tej poti sem srečala veliko ljudi, po večini žensk, ki so bile tako kot jaz motivirane
s težavami in smo skupaj spreminjale svoj življenjski slog – svoja življenja.
Ustanovile smo Društvo zdravih žensk,
v katerem gojimo dobre življenjske navade,
delamo za zdravje telesa in duha in se učimo
odpravljati napake v svojem ravnanju.
Odkrivamo svoje resnične darove in skušamo svoje ravnanje v življenjskih situacijah
uravnavati z našim ženskim bistvom: čutenjem sebe in sočloveka, narave in življenja.
In zagotavljamo vam, ni se nam treba ne
»pobabiti« in ne »pomožačiti« – moramo si
le dovoliti biti moški in ženske – takšni, kot
nam je to narava namenila – drug drugemu v
pomoč, sodelovanje in spoštovanje.
Ljubica Omerzu, foto: s spleta
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Dr. Marjan Toš:

Jožef Janžekovič (28. 2. 1868-15. 1. 1932)
Duhovnik, dušni pastir, dekan, »kot skala terden slovenski rodoljub« in
Maistrov podpornik pri Lenartu v slovenskih goricah
Jožef Janžekovič je bil rojen v Polencih 45 pri Polenšaku v Slovenskih goricah
28. februarja 1868, umrl pa je 15. januarja
1932 pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah.
V duhovnika je bil posvečen 25. julija 1894.
leta in je kaplanoval pri Sv. Barbari in pri
Sv. Rupertu v Slovenskih goricah, v Gornji Radgoni in pri Sv. Križu pri Slatini. 1.
julija 1905 je kot župnik prevzel vodenje
župnije Sv. Lenart v Slovenskih goricah
in v njej ostal vse do smrti leta 1932. Leta
1921 je postal dekan, leta 1923 duhovni
svetnik in leta 1930 konzistorialni svetnik.
Uspešno je načeloval Posojilnici v Lenartu
in bil vnet sodelavec narodnega življenja v
trgu. Ni bil le zgleden dušni pastir, ampak
tudi velik slovenski rodoljub, ki se je izkazal v prevratnih letih 1918/1919, ko je bil
celo podpredsednik lenarškega Narodnega
sveta in Maistrov podpornik. Mnogi so ga
označevali »kot skala trdnega slovenskega
rodoljuba sredi nekdanjega nemškega trga«.
Bil je zelo cenjen med preprostim kmečkim
prebivalstvom in tudi med inteligenco in je
veliko pripomogel tudi k uveljavljanju Lenarta kot pomembnejšega kulturno-duhovnega in gospodarsko-političnega središča
Slovenskih goric.
V 19. stoletju je bil Lenart med najmanjšimi trgi na Štajerskem in le počasi se je krepila njegova tržna funkcija. Na prelomu 19.
in 20. stoletja pa vse do izbruha prve svetovne vojne je bil Lenart lep primer kraja z
narodnostnimi boji med Nemci in Slovenci.
Na zunaj je kazal nemško lice, v resnici pa je
bil slovenski. V tem času je v trgu živelo 622
prebivalcev, ob začetku prve svetovne vojne
pa 637 prebivalcev1 . Lenarški sodni okraj je
leta 1900 štel 17.115 Slovencev in samo 380
Nemcev. Večina tržanov v Lenartu je bila
slovenskega rodu, četudi se je štela za Nemce, ker je bilo to imenitnejše in tudi ekonomsko donosnejše. Za narodnostno življenje in
utrjevanje slovenstva v trgu Sv. Lenart sta
bili zelo pomembni ustanovi šola in župnišče. Začetki šolstva pri Lenartu segajo v leto
1759, ko je dokazana prva stalna namestitev
učitelja v kraju. Prvi znani stalno nastavljeni
lenarški učitelj je bil Jožef Sekol. Ko je leta
1786 širše lenarško območje prišlo pod graško škofijo, je bila preurejena tudi dekanija
Lenart. V lenarško dekanijo so tako sodile
župnije Sv. Lenart, Sv. Trojica, Sv. Benedikt,
Apače, Sv. Ana, Sv. Jurij in lokalija Marija
Snežna. Leta 1823 je prišla v dekanijo Negova, pozneje pa še Sv. Anton. Apače so
pridružili ljutomerski dekaniji2 . Župnijska
cerkev je bila temeljito preurejena leta 1850.
Priskrbeli so novi križev pot, novi tabernakelj na velikem oltarju, nove klopi, novi tlak
in nove orgle. Vse drugo so obnovili. V ladji
je stal kamnit nagrobnik grofa Wolfganga
Herbersteina, ki so ga ljudje imenovali »luteranski oltar«. S soglasjem Herbersteinov
so ga odstranili. Dela je vodil župnik Simon
Verblač3. Leta 1862 so se lotili popravila
župnišča, v času župnika Jurija Tutka pa so
leta 1874 drugič obnovili župnijsko cerkev
od zunaj in znotraj. Leta 1886 so kupili novo
uro, saj je bila stara še iz leta 1686. Župnik
Jurij Tutek je bil tudi prvi pisec cerkvene
kronike; leta 1891 ga je nasledil Jožef Jurčič,
župnik, dekan in duhovni svetovalec, ki je iz
Lenarta odšel v Vuzenico. Njega je leta 1905
nasledil župnik in dekan Jožef Janžekovič,

ki je bil doma
s Polenšaka4.
Rojen je bil
28. februarja
1868 v Polencih 45 pri
Polenšaku v
Slovenskih
goricah. Tam
je tudi hodil
v ljudsko šolo
in
kasneje
nadaljeval šolanje na nižji gimnaziji na Ptuju. V duhovnika je bil posvečen 25. julija
1894. leta. Kaplanoval je pri Sv. Barbari pri
Vurberku (15. 9. 1894–10. 4. 1895), pri Sv.
Rupertu v Slovenskih goricah (10. 4. 1895–
5. 8. 1898), pri Sv. Petru pri Radgoni (5. 8.
1898–1. 9. 1903) in pri Sv. Križu pri Slatini
(1. 9. 1903–1. 7. 1905). 1. julija 1905 je kot
župnik prevzel vodenje župnije Sv. Lenart in
v njej živel in delal vse do smrti 15. januarja 1932. Pokopan je na lenarškem pokopališču5. Po napadu trtne uši v Slovenskih
goricah leta 1890 so bili uničeni tudi vsi cerkveni vinogradi. Župnik Jožef Janžekovič se
je zelo zagnano in strokovno zavzeto lotil
njihove temeljite obnove in nove zasaditve
žlahtnih trt na ameriški podlagi. Povsem
prenovil in na novo zasadil je vinograde v
Metavi, Golobinjaku, Zavrhu in Preski gori.
Za nove nasade so porabili preko 16.000
kron, ki so jih dobili tudi z brezobrestnimi posojili države in dežele. Posojila so se
vračala vse tja do leta 1918, o čemer pričajo
arhivirana potrdila. Ob obnovi in novi zasaditvi cerkvenih vinogradov je bila sprejeta
tudi dolgoročna usmeritev za primer vnovičnega rigolanja, ko naj bi se na lokacijah
Preska gora in Metava sadil šipon, v Golobinjaku silvanec in v Zavrhu laški rizling6.
Takoj po prihodu v Lenart se je župnik Janžekovič lotil tudi urejanja cerkve, pri čemer
je računal na znatno pomoč in podporo
Cerkvene družbe, ki je bila ustanovljena
že leta 1894 in pri deželnem namestništvu
v Gradcu odobrena 6. decembra 1894 pod
številko 31.889. Poglavitni namen te družbe
je bilo zbiranje denarja za prenavljanje in
urejanje gotske cerkvene stavbe pri Lenartu in tudi za popravila župnišča, če to ne bi
bilo v nasprotju s pristojnostmi konkurenčnega cerkvenega odbora. Družbi je načeloval vsakokratni župnik, vsaka tri leta so volili po devet odbornikov, ki so bili razdeljeni
po občinah. Ko se je župnik Janžekovič lotil
urejanja notranjosti cerkve, je ta družba
leta 1906 plačala za tlakovanje cerkvenih tal
2400 kron, leta 1907 za nove hrastove klopi
4000 kron, leta 1914 za novi veliki križ na
lenarškem pokopališču 600 kron, za pozlačenje tabernaklja 600 kron in za prenovo
cerkvenega obzidja 500 kron. Leta 1915 so
za prenovo prednjega oltarja plačali 2400
kron, leta 1916 za novi zeleni mašni ornat
2000 kron, leta 1919 za dve novi hrastovi
spovednici 4000 kron in leta 1921 za novo
pri šolskih sestrah v Mariboru izdelano zastavo dekliške Marijine družbe 4000 kron7.
Vsi ti podatki govorijo o dinamiki opravil
in velikem angažiranju župnika Janžekoviča
pri vzdrževanju in urejanju cerkvene stavbe
in notranje opreme.

Marjan Toš, Lenart od admontske postojanke
Radehove do središča Slovenskih goric, v: Lenart
za jutri, Ljubljana 2010, 27.
2
Viljem Pangerl, Župnija Sv. Lenart v zadnjih 200
letih, v: Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, 72.
3
Ibid.,73.
4
Ibid., 73.
5
Podatki iz Kronike župnije Sv. Lenart, 96/a.
Podatke mi je dal na razpolago naddekan Martin
Bezgovšek, za kar se mu najlepše zahvaljujem.

Podatke za Gornjo Radgono mi je posredoval
tamkajšnji župnik Franc Hozjan, za kar se mu
tudi najlepše zahvaljujem. V tamkajšnji kroniki
je zapisano, da je služboval v župniji Sv. Peter od
5. 8. 1898 do 31. 8. 1903 in da je umrl po 37 letih
duhovniškega poklica. Podatke zanj je v cerkveno
kroniko vpisal msng. Franc Puncer.
6
Kronika župnije Sv. Lenart, 149.
7
Kronika župnije Sv. Lenart, 149/a.
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MED LJUDMI

Torta za Amnesty

Diamantna poroka zakoncev Firbas
iz Cerkvenjaka

O

rganizacija
Amnesty International Slovenije je 10. decembra
2013 dopolnila 25 let.
Ker je torta nezmotljivo povezana s praznovanjem rojstnega dne,
smo se prostovoljci OŠ
Benedikt odločili, da jo
vključimo v praznovanje in druženje. Tako
smo v petek, 8. 11.
2013, v OŠ Benedikt
spekli torto. Ko je bila
gotova, smo se fotografirali in objavili sliko
na Facebooku ter se s
tem pridružili akciji »Torta za Amnesty«. Za
vsako spečeno torto, katere fotografija bo objavljena na Facebooku, bo donator organizaciji Amnesty International Slovenije daroval

V
100 EUR za nadaljnje delo za ogrožene ljudi.
Druženje in sladkanje ob torti smo obarvali
tudi z ukrepanjem za ogroženega človeka, torej s podpisom apela.
Jesenja Slana

Zahvala obrtniku
Milanu Horvatu
V oktobru 2013 se je pri Jožefu (Jožeku) Jančiču v Spodnji Voličini zaradi zemeljskih
del v okolici hiše zrušila polovica hiše. Hiša po tej nezgodi ni bila primerna za bivanje,
prav tako ni bila varna. Jožek že od rojstva živi v tej hiši in želi na svoji domačiji tudi
ostati. V najkrajšem možnem času je zato bilo potrebno zagotoviti varne in primerne
pogoje za bivanje. Za pomoč pri ukrepanju in ureditvi tega neljubega dogodka se je
Jožek obrnil na Center za socialno delo Lenart, kateri je nemudoma ukrepal in prevzel
pobudo ter skupaj z njim iskal najprimernejšo in najučinkovitejšo rešitev. Sanacija in
obnova hiše je bila v najkrajšem možnem času strokovno in vestno izvedena s strani
obrtnika Milana Horvata iz Trotkove pri Benediktu, pri čemer naj poudarimo, da svojega dela ni zaračunal v celoti.
Jožek je sedaj na varnem in na toplem v svojem skromnem domovanju. Obrtnik Horvat pa je pokazal, da je navkljub težkim časom še dobrota v ljudeh.
Naj v tem prazničnem času vsak od nas najde v sebi kanček dobrote in jo nakloni
pomoči potrebnim. Veliko jih je, samo ozreti se je potrebno okoli sebe!
Center za socialno delo Lenart

Mariborčani, dobimo se v Lenartu!

M

ariborčani, Mariborčanke, ki živite
v Lenartu, prišel je čas, da se (po)
bliže spoznamo! Videvamo se, pa se
ne vidimo. Vidimo se, pa se ne morete spomniti, od kod vas že poznam, gospod, gospa?
Seveda nam bonton lepega vedenja ne dovoljuje, da bi vas povlekel za rokav in vprašal:
»Gospod, oprostite, ali se poznava?« Zakaj se
ne bi organizirali in se dobili na srečanju.
Obujali bi spomine in nostalgija bi bila
vodilo našega druženja (slikarske razstave, literatura, športne dejavnosti, izleti). Ne bomo
politizirali, ne bomo »krampali« po zgodovini, ne po polpreteklih ne po oni in ne po tisti.
Torej nobeni. Ne bomo dovolili, da nas loči
niti levi breg Drave, niti desni.
Torej Mariborčanke, Mariborčani, pridite.
Vse ostalo bo dogovor na prvem srečanju.
Franc Belšak

85 let Andreja Kapla
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5. novembra 2013
je praznoval 85
let občan občine
Sveta Ana Andrej Kapl
iz Dražen Vrha 56. Ob
njegovem prazniku ga
je obiskal župan Silvo
Slaček in mu zaželel še
veliko zdravja in veselja.
SReBr
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eronika in Janez Firbas iz Cenkove
sta 24. novembra s svojimi sorodniki in prijatelji praznovala 65-letnico
zakonskega življenja. Diamantni zakonski jubilej sta potrdila le s cerkvenim obredom. Ob
prihodu v cerkev so jo v zvoniku pozdravljali
Antujoški klenkarji. Pri zahvalni maši, ki jo
je daroval domači župnik Janko Babič, so na
koru zapeli člani ansambla Trubadurji, v katerem nastopa njun vnuk Mitja, pri oltarju pa
ju je pozdravil tudi župan Marjan Žmavc in
jima čestital za njun visoki zakonski jubilej.
Po končanem poročnem obredu jima je pred
cerkvijo zaigral pihalni orkester MOL iz Lenarta, v katerem igra njun sin Stanko.
Veronika, rojena 1921. leta v Brengovi, in
Janez, rojen 1922. leta na Cenkovi, sta se vse
življenje preživljala s kmetovanjem na 10hektarski posesti. Oba sta bistrega duha in
zgovorna, zato sta nam o svoji poroki pred
65 leti povedala veliko zanimivega. Kot pravita, si nikoli nista mislila, da bosta doživela
tak jubilej, posebno ne zato, ker je bilo njuno
kmečko življenje trdo. »Časi, ko sva se vzela,
so bili težki. Tedaj na kmetih, ki jih je zatirala
tedanja oblast, ni bilo lahko gospodariti. Na
vse načine so nas hoteli spraviti v zadrugo, ki
pa je na srečo prej propadla, preden so nas
prisilili v njo. Poseben pritisk je oblast izvajala ob obvezni oddaji.
Ta je bila neizprosna.
Državi smo morali oddati odmerjen pridelek
poljskih pridelkov, živino, mleko, mast, jajca
in celo semena repe in
krmne pese. Zgodilo se
je, da sami nismo imeli
dovolj hrane za preživljanje družine.«
V časih, ko sta si
ustvarjala družino, je
bila poroka nekaj veličastnega.
Poročno
slavje so obvezno pripravljali na nevestinem
domu. Nanj so povabili
sorodnike, sosede in prijatelje. Tisti, ki je bil
povabljen in se je udeležil poročnega slavja,
je moral, taka je bila navada, prinesti živila,
ki so jih kuharice pripravile za svatbeno slavje, ki je trajalo najmanj dva dni. Za to so gospodinje prinašale moko, žive kokoši, jedilno
bučno olje in drug živež. Kuharice so hrano za
svatbo pripravljale več dni pred poroko. Največ dela so imele v času, ko so svatje z nevesto
in ženinom odšli k civilni in cerkveni poroki.
Poročno slavje se je začelo z zbiranjem svatov
na ženinovem domu, od koder so peš, na čelu
z muzikanti, šli na nevestin dom. Pogosto več
kilometrov daleč. Tako je bilo tudi na Veronikini in Janezovi gostiji. »Na najini gostiji
smo hodili peš. Na premožnejših so se svatje
prevažali na lojtrnih vozovih, na katere so namestili deske, ki so služile kot klopi. Nevesta
in ženin pa sta se peljala v »bagerlu« ali zapravljivčku. Mi smo s svati šli peš v 8 kilometrov
oddaljeni Sv. Jurij, kjer je bila civilna poroka.
Za veselo razpoloženje so skrbeli muzikanti in »svatevce«, belo oblečena dekleta, rekli
smo jim dekline, in »svatevčjaki«, to so bili
fantje, spremljevalci omenjenih deklet. Razumljivo je, da med svati ni bilo kislega obraza.
Vse se je veselilo tega dogodka. Preden se je
začela svatovska pojedina, to je bilo po navadi
v poznih popoldanskih urah, so svatje pri kaki

hiši tudi zaplesali, da so lažje jedli. Seveda je
bil veseli del tudi svatovska pojedina, kjer ni
manjkalo dobrot in vinske kapljice. Ker ljudje
v tistih časih niso poznali vsakodnevnega izobilja hrane, je bila svatovska pojedina veliko
doživetje,« je med drugim povedal diamantnoporočenec Janez, ki je kot muzikant igral
na številnih gostijah.
Veronika in Janez sta vse svoje življenje posvetila delu na kmetiji, ki sta jo podedovala po
Janezovih starših. V družini so se jima rodili
trije otroci: Cvetka, Edo in Stanko, ki so ju
obdarili s 7 vnuki in 8 pravnuki. Doma jima
družbo dela sin Stanko z družino. Kljub težkemu kmečkemu delu sta zakonca našla čas za
kulturo. Oba sta igrala v ljudskih igrah, ki jih
je prirejalo kulturno društvo v Cerkvenjaku.
Pri režiserjih Vladu Tušku in Vinku Lovrenčiču sta kot igralca imela veliko veljavo, saj sta
oba igrala pomembne vloge v igrah. Janez je
v Desetem bratu igral tudi lik Krjavlja. Veronika je igrala v več kot 20 igrah. Njeno družbeno delovanje se je odražalo tudi v Društvu
kmečkih žena in deklet, kjer je nastopala s
svojimi kmečkimi dobrotami. Za peko kmečkega kruha je na razstavi kmečkih dobrot na
Ptuju prejela zlato medaljo. Ob tem sta bila
aktivna tudi v petju, saj sta pela v cerkvi na
koru. Janez, ki je bil tri leta v nemški vojski in

ujetništvu kot nasilno mobiliziran vojak, se je
ob kmetovanju posvečal muziki. Kot samouk
se je vključil v Gasilsko godbo Cerkvenjak,
ki jo je nekaj let tudi vodil. Z njo je igral na
mnogih prireditvah, ter tudi na petih novomašniških slavjih ali primicijah. Igral je tudi
v glasbeni skupini, danes bi rekli v ansamblu.
Nadeli so si ime Muzikanti in je z njimi igral
na več sto gostijah ter na mnogih gasilskih in
drugih veselicah. S harmoniko, ki jo je tudi
igral, in petjem je popestril mnoga osebna in
druga praznovanja. Janez je kot ljudski muzikant vzgajal tudi mlade folkloriste, ki so delovali v Cerkvenjaku. Ob igranju na harmoniko
jih je učil starih štajerskih plesov, kot so štajeriš, krajc polka, zibenšrit, marseljanka, in
druge stare ljudske plese nekdanjega časa. Vesel je, da peljejo glasbeno tradicijo v družini
tudi njegovi nasledniki. Kot smo že v uvodu
omenili, sta njuno slavje z igranjem popestrila
tudi sin Stanko v Pihalnem orkestru Mol ter
Vnuk Mitja, ki je igral v ansamblu Trubadurji,
ki je zapel na koru v cerkvi in zabaval svate na
diamantnem poročnem slavju, ki se je odvijalo na domačiji Sive Kozar in Franca Veberiča
na Cenkovi. Kot sta nam ob koncu pogovora
povedala, sta srečna, da sta dočakala ta častitljivi zakonski jubilej.
Ludvik Kramberger

Zlatoporočno slavje zakoncev Rauter
iz Lenarta

V

soboto, 30. novembra 2013, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala
50 let zakonskega življenja Marija in
Emil Rauter. Pred 50 leti sta zakon sklenila v
Voličini. Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo
opravila v prostorih Gostilne Kaučič v Benediktu, kjer je zlatoporočni obred opravil župan občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Marija Rauter, rojena Šteinbauer, se je rodila 1. 1. 1939 v Selcah očetu Janezu in materi Tereziji. Otroška leta je preživljala z bratom Stankom in žal že pokojnim Alojzom.
Osnovno šolo je obiskovala v Voličini, nižjo
gimnazijo v Lenartu in Trgovsko šolo v Mariboru. Zaposlila se je pri podjetju Mercator,
kjer je delala vse do upokojitve.
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Emil Rauter se je rodil 17. 5. 1938 v Kremberku pri Sv. Ani. Otroška leta je preživljal v
Žitencah, kjer je odraščal z mamo, babico in
dedkom. Osnovno šolo je obiskoval v Jurovskem Dolu, poklicno šolo –smer elektro pa
v Mariboru. Zaposlil se je v podjetju Elektro Maribor – okolica. Ob delu se je izšolal
za skupinovodjo. Kot električar je opravljal
predvsem delo na terenu, kjer sta se Emil in
Marija tudi spoznala in
zaljubila. Poročila sta
se 30. 11. 1963.
V zakonu sta se jima
rodili hčerki Stanka in
Renata, ki sta si ustvarili družini ter ju razveselili z vnukoma Aljažem in Vitjanom ter
vnukinjo Amando.
V Lenartu sta si zgradila topel dom, kjer
preživljata jesen življenja skupaj z družino
hčerke Stanke. Novih
moči si nabirata tudi v

manjšem vinogradu in z delom na polju, Marija pa je tudi velika ljubiteljica rož, ki so jo
popolnoma zasvojile. Sta tudi člana Društva
upokojencev Lenart in Gasilskega društva
Lenart.
V veliko veselje jima je, ko se zbere vsa
družina, saj si imajo vedno veliko povedati.
Tadeja Drozg

5

v Lenartu. Otroštvo je preživljal z mamo ter
bratoma Slavekom in Francem v skromni hiši
na Ptujski cesti. Osnovno šolo je obiskoval v
Lenartu. Leta 1963 so ga vpoklicali v vojsko,
kjer je vojaški rok služil v Dalmaciji, kasneje
pa v Celju. Po končanem služenju vojaškega
roka se je leta 1964 zaposlil v podjetju Klemos, leta 1966 pa v podjetju Elektro Maribor,
kjer je delal do upokojitve.

Karel in Helena Leopold obeležila 50-letnico poroke

Veronika Zorec, rojena Vogrin, se je rodila 2. februarja 1941 v Lenartu. Otroštvo je
preživljala v veliki družini, v kateri je bilo 8
otrok. Osnovno šolo je obiskovala v Lenartu.
Po končani osnovni šoli se je zaposlila kot gospodinja pri dr. Mravljaku, nato v tovarni plastike Alma in za tem v podjetju Pik (kasneje
Caprice), kjer je delala vse do upokojitve.
Otmar in Veronika sta se spoznala leta
1961 in se odločila za skupno življenjsko pot.
Poročila sta se 28. novembra 1963 prav tu, v
cerkvi sv.Lenarta. Po poroki sta živela v Šibartovi koči na Ptujski
cesti v Lenartu. Leta
1972 pa sta se odselila
Le
v nov dom v center Lenarta.
V zakonu se jima je
rodilo 5 otrok. Marjan,
Miran, Branka, David
Mar
in Sabina. Sinova Marjan in Miran sta si že v
mladosti ustvarila svoji
družini in svoj dom.
Hčerka Branka si je
svojo družino ustvarila
žive
v Ceršaku. Tam je živela do prezgodnje smrti,
bo
ko je zaradi hude bolezni leta 2009 umrla.
Najmlajša hči Sabina se
je z družino pred kratkim odselila, doma pa
si je družino ustvaril sin David.
Vsak dan jima delajo veselje dve vnukinji,
šest vnukov ter dva pravnuka: Andreja, Lara,
Aleš, Žan, Tomaž, Jan, Urban, Matic, ter Jaka
in Luka, ki seveda skrbijo, da babici in dedku
nikoli ni dolgčas.
T. D.

Zlatoporočenca Peserl iz Zg. Verjan

Z

zbranimi domačimi in prijatelji sta 30.
novembra v cerkvi Sv. Trojice praznovala zlato poroko Marija in Ivan Peserl
iz Zgornjih Verjan pri
Sv. Trojici v Slovenskih Goricah. Kakor je
običaj, sta pristopila k
civilnem in cerkvenem
obredu, ki sta potekala
v cerkvi. Civilnega je
ob asistenci Barbare
Cvetko opravil župan
občine Sv. Trojica Darko Fras, ki je zakoncema čestital za njun
zlati zakonski jubilej in
jima izročil spominsko
zlatoporočno
listino
in priložnostno darilo.
Cerkveni obred je ob
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zaposlil na Železnici, v kurilnici na Studencih v Mariboru. Tam se je dodatno izobraževal in se kot delovodja, zaradi invalidnosti,
po 30 letih zaposlitve upokojil. Že kot mladenič se je vključil v PGD Sv. Ana, nato pa
v PGD Sv. Trojica. Oba z ženo sta tudi člana
Društva upokojencev Sv. Trojica in Rdečega
križa. Zakonca sta si ustvarila dom na Marijini domačiji, kjer so se jima rodili štirje otroci,
od katerih živijo trije. V veliko zadovoljstvo
so jima štirje vnuki in trije pravnuki. Ko smo
ju vprašali, kaj ju je vezalo v zakonu, sta dejala: »Ni bilo vedno vse gladko, a je treba včasih tudi kaj potrpeti. Gotovo pa so naju vezali
tudi otroci, saj sva se kot starša zavedala, da
potrebujejo oba, mamo in očeta. Vesela sva,
da naju otroci spoštujejo ter naju s svojimi
družinami tudi radi obiskujejo.«
Občinska uprava Sveta trojica

Trije otroci, sedem vnukov in ena
pravnukinja

Zlatoporočenca Zorec
0 let skupnega življenja je dolgo obdobje,
toda če se znajo ljudje prilagoditi drug
drugemu, si prisluhniti in se razumeti,
potem je to lahko prijetno, bogato obdobje.
Prav takšno sta doživljala tudi Veronika in
Otmar Zorec, ki sta pred 50 leti rekla »DA«.
Slovesnost ob zlati poroki je 7. decembra
potekala v lenarški cerkvi, cerkveni obred je
opravil naddekan Martin Bezgovšek, civilno slovesnost pa župan Lenarta mag. Janez
Kramberger.
Otmar Zorec, se je rodil 25. septembra 1944

Zgornjih Verjanah, kjer je po starših prevzela
posest. Po osnovni šoli se je 2 leti zaposlila
kot čistilka vagonov v Tovarni železniških vozil Boris Kidrič v Mariboru. V tem času je bila
dodeljena ekipi, ki je obnavljala Modri vlak tedanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita. Da bi bila bliže doma, se je zaposlila v
OŠ Lenart kot kuhinjska pomočnica. Po 12 letih dela je zaradi nege bolnega očeta zapustila
službo in se posvetila vodenju gospodinjstva
in skrbi za družino. Da bi lažje preživeli, je redila prašiče, imeli pa so tudi kravo.
Ivan se je rodil 26. novembra 1939. leta v
Zgornji Bačkovi pri Sv. Ani, kjer je obiskoval
osnovno šolo. Kakor za mnoge podeželske
otroke tudi zanj ni bilo možnosti šolanja, zato
se je odločil za poklic kovača. Kot vajenec se
je izučil pri kovaškem mojstru Orniku v Dolgih Njivah pri Voličini. Kot pomočnik se je

zahvalni maši opravil pater Matej Papež, ki
je zakoncema namenil nekaj lepih besed.
Marija se je rodila 1. decembra 1943. leta v

B

rez kakšnega posebnega pompa, s slavnostnim kosilom, lepo zabavo in plesom v družbi najbližjih svojcev, prijateljev in sosedov sta Helena in Karel Leopold
iz Ihove na prvo adventno nedeljo svečano
zaznamovala zlato poroko.
Kakšnih 50 svatov se je z
njunimi prvimi petdesetimi
skupnimi leti poveselilo na
Turistični kmetiji Roškar
v Lastomercih pri Gornji
Radgoni, kjer so jih domačini razvajali z dobrotami,
za glasbo, skeče in šale pa
so skrbeli člani glasbene
skupine Jolly Band A Cappella. Hkrati s čestitkami
za visoki skupni življenjski
jubilej so prisotni nevesti
Heleni voščili tudi ob 70.
rojstnem dnevu, ki ga je
uradno praznovala naslednji dan, 2. decembra.
Vmes smo izvedeli, da sta se Helena in Karel
poročila dokaj mlada, saj je obema malenkost
manjkalo do 20 let. Helena je namreč rojena 2.
12. 1943 v okolici Cerkvenjaka, Karel pa slaba
dva meseca pozneje, 26. 1. 1944 v Ihovi. Poročila sta se v Benediktu (župnik Rudolf Bahčič
in nadučitelj Jože Merdavs, op. p.) 23. novembra 1963, preden je Karel šel k vojakom. Njuno
skupno življenje ni bilo z rožicami postlano, a
tudi večjih težav ni bilo, tako da ko vse seštejeta in odštejeta, sta se večinoma imela lepo.
Sedaj jima je še najlepše, čeprav čutita splošno

gospodarsko krizo ter se jezita na državo in
nenehne nove in višje davke
Karel se je sicer upokojil pred dobrim desetletjem, potem ko je pokojnino zaslužil v
Nemčiji, Mariborski livarni in sosednji Av-

striji, Helena pa je že 13 let upokojenka, pred
tem je bila zaposlena v radgonskem Elradu. V
zakonu so se jima rodili trije otroci, ki so si že
ustvarili lastne družine, in sicer Olga v Mariboru, Karl v Mahovcih, na domačiji, skupaj
z njima pa s svojo družino živi sin Rajmund.
Ob sedmih vnukih se zlatoporočenca, ki sta
še kar zdrava, saj le pri Karlu nekoliko šepa
vid, še posebej veselita druženja z edino pravnukinjo, 4-letno Klaro.
Besedilo in foto: O. B.

Bowling za upokojence
Upokojenci organiziramo bowling v Bowling centru Kmetijske zadruge Lenart
Kontaktna oseba:
Franc Belšak:
041 674 234

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v decembru
Večer hospica z naslovom
Lajšanje bolečine – miti ali resničnost
bo v torek, 7. 1. 2014, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Bolečina je najpogostejši simptom, zaradi katerega bolniki iščejo pomoč pri zdravniku,
posebej kadar je bolečina močna in povezana z resno boleznijo. Nezadostno lajšanje bolečine zaradi različnih predsodkov lahko povzroči nepotrebno trpljenje.
O načinu lajšanja, zdravilih in sočutnem pristopu do bolnika bo govorila naša gostja,
prim. mag. NEVENKA KRČEVSKI – ŠKVARČ, dr. med.
Prijazno vabljeni!
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Blagoslov Hrasteljeve kapele

V

nedeljo, 24. novembra, je bilo sklenjeno cerkveno leto in hkrati zaključeno
Leto vere, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. z apostolskim pismom Vrata vere
(Porta fidei). V župniji Svetega Lenarta v Slovenskih goricah je bil ta dan še posebej slovesen, saj smo imeli blagoslov obnovljene kapele
Kristusa Kralja, ki stoji tik ob cerkvi. Zgrajena
je bila leta 1934 po namenu zakoncev Marije
in Antona Hrastelj (v zahvalo za ozdravitev),
od tod nosi ime »Hrasteljeva kapela«.
Ob podpori župljanov so domači mojstri
kapelico temeljito obnovili, na kar bo spominjal kronogram, ki daje letnico 2013 in ga
je sestavil škof dr. Jožef Smej. Ob blagoslovu,
ki ga je opravil domačin, nadškof dr. Franc
Kramberger, so bile izrečene mnoge zahvale
vsem, ki so prispevali k obnovi. Med slovesnostjo je bila izražena želja, da naj »Kristus
Kralj« v vsakem verniku vzbudi hrepenenje
po izpovedovanju vere v polnosti, s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem, kar je bil namen »Leta vere«.
dr. Nataša Šuman

Dobrote, nastale na kuharskem tečaju

Marijana Gungl (1948 – 2013)

in prilagodila se je težjim razmeram. S polno ljubezni in razumevanja pa se je zibelka
zazibala petkrat, za kar je bilo vredno preliti
sleherno kapljo znoja, ki jo je ob težkem in
trdem kmečkem opravilu iz nje izželo delo.
Ni klonila do svojega poslednjega diha. Želela si je, da so domovi otrok ob zibelki njihovega otroštva. In družinam otrok je bilo
vedno dano biti na svojem rojstnem domu,
tudi še 9 vnukom. Za vse je naredila skoraj
več kot je zmogla in jih nenehno čuvala. Pogrešali jo bomo v društvih in organizacijah,
katerih članicah je bila. Posebno aktivna je
bila v Društvu kmečkih žena in deklet, kjer
je bila nepogrešljiva. 18 let je dobro sodelovala v župnijskem pastoralnem svetu pri
Sv. Trojici.
Vajini otroci so zapisali besede, ki za tebe,
spoštovana Marijana, še kako držijo: »Srce
Vas, ki ste rodovom za vami pustili največjo
dediščino tega sveta – to je ljubezen, vera
in spoštovanje do vseh ljudi, ki ga ima le
malokdo. In s tem sta jih vzgojila v poštene ljudi, ki so vama kot staršema v največji
ponos.« Za Marijano je bila družina največja vrednota, tega se ne da kupiti. Vesela je
bila in ponosna, ko je videla, da so ji vračali
ljubezen.
Bila si rada med ljudmi in zanje, hvala ti.
Slavko Štefanec

Ljudske pesmi na Sveti Ani
JSKD Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana prireja Ljudske pesmi, srečanje skupin
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, tokrat v Kulturno-turističnem centru na Sveti
Ani v petek, 31. 1. 2014.
B. S.
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Alternativna literarna scena v Mariboru v osemdesetih

Pesnica Breda Slavinec na lenarškem
območju ureja literarno dejavnost, izvaja
in vodi literarne večere. Izdala je pesniško
zbirko Pajčevine in literarno kaseto Simeon
(skupaj s Stanko Devjak). Objavljena je v več
antologijah in zbornikih doma in tujini ter
v vidnih slovenskih literarnih revijah. V decembru 2013 bo izšel prevod pesniške zbirke
Pajčevine v izdaji Filozofske fakultete v Zagrebu, katedre za južnoslovanske jezike.
E. P., foto: Ivan Vinovrški

Decembrski literarni večer Danija
Rajha v Šikerjevi kleti

Društvo kmečkih žena in deklet
Sveta Ana je v sredo 20.11. 2013 za
svoje članice organiziralo kuharski tečaj pod vodstvom kuharskega
mojstra Zlatka Voglarja.
SReBr
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Literarni večer MKC Črke v UGM
Literarni večer, ki je
potekal 3. decembra
ob 19. uri v Umetnostni galeriji Maribor,
je nastal v sodelovanju
MKC Maribor in UGM
in je bil zasnovan kot
spremljevalni dogodek
razstave MI, VI, ONI.
Predstavili so se izbrani
avtorji in avtorice, ki so
s svojo literarno aktivnostjo sooblikovali mariborsko alternativno
literarno sceno v 80-ih
in so, razen pokojnega
Tomaža Brenka, še vedno literarno aktivni.
Na literarnem večeru so avtorji in avtorice
predstavili dela, ki so nastala v 80-ih, brali
pa so tudi izbrano literarno gradivo iz svoje
aktualne literarne produkcije. Predstavili so
se Dragan Potočnik, Borut Gombač, Breda
Slavinec, Marjan Pungartnik, Jože Kos Sine
in Petra Bauman (interpretacija del Tomaža
Brenka). Izbor je opravila Petra Kolmančič,
MKC Črka, prireditev pa je povezovala Simona Kopinšek. Izredno dobro obiskan literarni
večer je minil v izjemnem vzdušju.

Kuharski tečaj
za Anovske
gospodinje

Ne morem vas
več stisniti k sebi
– vas skriti v svoj
objem in vas po
potolažiti – kot sem
povas tolikokrat po
prej.
V torek, 12.
novembra 2013,
popoldne smo se
v temačnih minutah na trojiškem pokopališču nadvse množično poslovili od iz naše
sredine iztrganega človeka, ki smo ga imeli
nadvse radi in je bil za premnoge ljudi, še
posebej pa za svojo družino, nekaj posebnega. Danica Elbl in p. župnik Bernard Goličnik sta osvetlila njeno življenje. Da, takšna
posebna ženska je bila Marijana Gungl,
rojena Ferlinc, od katere smo se poslovili
premnogi in se ji priklonili in zahvalili za
neštete vrline, ki so jo krojile in delale takšno, kot smo jo preprosto poznali. Bila
je izjemna ženska, ki je v svojem življenju
pustila neizbrisen pečat, delovna, marljiva,
ljubeča, dobrosrčna, verna in …, skratka
posebno družinska – žena, mama, tašča in
omica.
Po šolanju za krojačico je leta 1966 stopila na skupno pot zakona s Frančkom
Gunglom iz Zgornjega Porčiča. Na moževi
domačiji se ji je življenje močno spremenilo

IZ KULTURE

Dani Rajh se bo predstavil v petek, 20. decembra, ob 18. uri v čudoviti kleti Gostilne
Šiker. Dani Rajh je pesnik, ljudski godec,
humorist in popotnik, ki prihaja iz Zgornje Ščavnice. Piše pesmi, kratke zgodbe in
drame. Avtor objavlja svoje šaljive pesmi v
slovenskogoriškem narečju, s tem pa se je
približal tistemu segmentu književnosti, ki
je v zadnjem času zelo redka in se imenuje
izvirna ljudska pesem ali z novejšim izrazom
song. Svoje pesmi lucidno opremlja z lastnimi ilustracijami, ki dopolnjujejo vsebino.
Ljudskega godca, ki pa poznamo tudi pod

imenom Bradati muzikant, vabijo kot ambasadorja slovenske ljudske glasbe na številne
prireditve doma in v tujini. Kot popotnik je
z diatonično harmoniko prepotoval domala
ves svet in s slovensko ljudsko glasbo navdušil ljudi iz vseh kontinentov (Locutio).
Dani Rajh je prejel tudi nagrado za najboljšo samozaložniško knjigo natečaja, ki ga
razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti za leto 2005 za pesniško
zbirko Klopoutec kleple prejk bregače.
B. S.

20-letnica delovanja likovne delavnice
v Galeriji Krajnc in Likovnem društvu
Lajči Pandur
Delovanje smo obeležili z 8. mednarodno
poletno likovno delavnico mladih na otoku
Krku. Kolonija je potekala v naravi, na otoku,
ki je bogat s kulturno
dediščino in že od nekdaj predstavlja inspiracijo umetnikom, še
posebej pesnikom in
slikarjem. V obdobju
20-ih let smo pripravili
60 razstav doma in v tujini in tako postali prepoznavni v likovnem
prostoru. Bogatili smo

kulturni utrip našega
mesta in širše okolice.
Za mlade je možnost
razstavljanja
lastnih
likovnih del izkušnja
izjemnega pomena, saj
pogre pri tem ne le za po
natrditev ustvarjalnih na
porov, marveč tudi za
zgodnjo uveljavljanje
imena pri kulturnem
občinstvu in v javnih
medijih.
Dela, ki so nastala na
8. mednarodni likovni
Galeridelavnici, so v Galeri
ji Krajnc postavili na
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ogled Nika Gamser, Tjaša Gamser, Zala Koler, Peter Markoli, Luka Vršič, Lara Majer in
Sara Majer. Vodja projekta je Konrad Krajnc,
mentorici sta bili Andreja Štancer in Nika

Arnuš, za lačne in žejne pa sta skrbeli Patricija Koler in Maja Breg. Razstava je odprta v
Galeriji Krajnc v Lenartu do 21. decembra.
Konrad Krajnc, Foto Tone

Izzvenele »Glasbene poslastice«
V okviru božično-novoletnih prireditev v
Lenartu smo v četrtek, 12. decembra, prisluhnili prazničnemu koncertu z naslovom
»Glasbene poslastice«. Občinstvu v dvorani
Doma kulture so se predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki kot podružnična šola
spada pod okrilje Konservatorija za glasbo
in balet Maribor. Učenci in profesorji so
v zgodbi »s slaščičarskim mojstrom« Dominikom Petkom, ki je igralsko zelo prepričljivo vodil prireditev, pripravili šopek
glasbenih in baletnih poslastic ter z njimi
polepšali predbožični čas. Predstavili so se
tako baletna šola, glasbena pripravnica kot

tudi posamezniki, komorne skupine in nazadnje še pihalni orkester z mentorjem in
dirigentom Simonom Štelcerjem. Orkester
je bil s preudarno izbranim programom
nedvomno vrhunec večera. Glasbena šola
Lenart je s prazničnim koncertom, katerega
koordinatorji so bili Irena Košmerl Leš, Slavica Kurbus in Zala Čuček, dokazala visok
umetniški nivo, kjer se pod mentorstvom
usposobljenih pedagogov kalijo bodoči
mladi umetniki, o katerih bomo zagotovo v
prihodnje še slišali!
dr. Tina Bohak

Glas Slovenskih goric že 30 let
Letos se je na odru v športni dvorani OŠ
Sv. Ana zvrstilo kar 21 udeležencev te pevsko – tekmovalne prireditve izpred preteklih
let. Prišli so pevci, ki so na njenih začetkih
sodelovali v poznih 70- ih letih in tudi pevci

nedavne preteklosti, saj je prireditev doživela
svoj 30. jubilej, čeprav v preteklosti ni potekala
kontinuirano in je bilo vmes kakšno leto premora. Da pa je ta glasbena prireditev precej
pomembna, dokazuje dejstvo, da je zavidljivo število nastopajočih glasbeno izobraženih
ali pa so jih odskočne
deske anovskega odra
zanesle prav v glasbeno
ustvarjanje in izobraževanje mladih kadrov,
ki so ostali zvesti tej
umetnosti.
Prireditev je bila zasnovana z
glavno nitjo nostalgije,
saj so nastopajoči obujali prijetne spomine
na prireditev, ki je prepolno športno dvorano
navduševala dobre tri
ure. Obujanju spominov sta se pridružila
tudi župan Silvo Slaček
in ravnatelj Boris Mlakar, ki je nekoč kot bob
bobnar skupine Mlada pot spremljal nadebudne
talente ter bil tudi član strokovne komisije.
Med povabljenimi gosti so se vabilu odzvali
tudi glasbeniki skupine Mlada pot. Med prvimi pa se je pri obujanju organizatorskih
izkušenj na odru znašla tudi Irena Polanec,
nekdanja učiteljica glasbe na OŠ Sv. Ana, in
pridala zanimiv mozaik izkušenj in pohval.
Prireditev sta utečeno povezovala Sandra
Šnajder in Gregor Lasetzky, z njima pa je ves
čas sodeloval Aleksander Šijanec, ki je vse te
nostalgične izpovedi podkrepil še s svojimi

izkušnjami, sedaj že 10 let tudi kot organizator prireditve. Ni manjkal humoristični vložek z zelo zanimivim skečem in pomembno
»razsodbo« sodišča pri Sv. Ani, ob katerem
so se obiskovalci nasmejali do solz. Vsekakor
pa gre omeniti tudi t.i.
humorno-glasbeni solo
vložek Darinke Šnajder
in Mirana Šnajderja, ki
sta družno, a neubrano
zapela pred nasmejanasmeja
nim občinstvom. Gre
omeniti, da se je vabilu
odzval tudi novi župnik
pri Sv. Ani Anton Fras
in se imenitno zabaval.
Ob iztekajoči se prireditvi se je predsednik
KD Sv. Ana zahvalil
bendu KD, ki ga poleg
njega sestavljajo Aleš
in Žan Rola ter Simon
Rajter, prav tako ni pozabil zahvale občini in
OŠ Sv. Ana, vsem sponzorjem, ki so kdajkoli pomagali pri prireditvi, ter vsem imensko
naštetim posameznikom, ki so veliko časa
namenili postavitvi te prireditve na oder. Posebna zahvala gre Bernardi Potočnik, ki je v
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V nedeljo, 17. novembra 2013, je bilo v
prenovljenem kulturnem domu v Jurovskem
Dolu slišati deset slovenskih pesmi, po eno
za vsako leto ustvarjanja Jurovskega okteta.
Jurovski oktet je namreč ob desetletnici obstoja pripravil slavnosti koncert. Kulturni
program so s svojim petjem obogatili tudi
pevci okteta Dornava in pevci okteta Tinje.
Pevce
Jurovskega
okteta druži jubezen
do ohranjanja slovenskega narodnega, ljudskega, kulturnega in
zgodovinskega izročila.
Oktet sestavljajo fantje in možje, domačini
iz Jurovskega Dola in
okolice. Pred desetimi
leti jih je združila ljubezen do pesmi, domače, slovenske. Razen
nekaj začetnih menjav
že ves čas delujejo v
enaki zasedbi pod vodstvom
umetniškega
vodje Francija Divjaka.
Jurovski oktet je tisti, ki s svojo pesmijo zaznamuje vsako prireditev v domačem kraju. Njihovi nastopi pa segajo tudi v okoliške
kraje in v sosednjo Avstrijo. Redno se udeležujejo območnih in medobmočnih revij
odraslih pevskih zborov in malih vokalnih
skupin. Predvsem so ponosni, da so v času
svojega delovanja ustvarili dve prireditvi, ki
sta postali tradicionalni. To sta božični koncert, ki ga pripravijo v domači cerkvi svetega
Jurija vsako leto na Štefanovo, in srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, ki se odvija v
juniju in sicer na prostem, na jurovskem trgu.
Posneli so tudi že dve zgoščenki. Ob prvem
okroglem jubileju delovanja velja izpostaviti
pobudnika za ustanovitev okteta in hkrati
tudi organizacijskega vodjo Jurovskega okteta Francija Črnčeca, ki s svojim vztrajnim in
prizadevnim delom veliko pripomore k uspehom in prepoznavnosti okteta.
Vodja Javnega sklada Republike Slovenije

minulih letih kot predsednica KD angažira
angažirano sodelovala pri prireditvi. Pohvaliti gre tudi
dobrodelnost prireditve, saj bo del izkupička
od vstopnic namenjen šolskemu skladu.
Prireditev se je začela s pesmijo in se tako
tudi končala, saj so se na odru zbrali vsi udeleženci jubilejne prireditve in skupaj zapeli
zimzelen Dan ljubezni, čakalo pa jih je še kulinarično druženje ob pripravljenih dobrotah
posameznikov in Društva kmečkih žena in
deklet, ki so se za to zelo potrudili.
Suzana Rejak Breznik

družine, oziroma najmanj dva člana družine.
V prvem delu so nastopile družine iz domačega kraja, v drugem pa gostujoče družine iz
drugih krajev.
M. B.

za kulturne dejavnosti, izpostave Lenart, Breda Slavinec je pevcem ob tej priložnosti podelila Gallusove značke in priznanja.
Srebrno Gallusovo značko za več kot 10letno udejstvovanje na glasbenem področju
ljubiteljske kulture so prejeli Roman Črnčec,
Ivan Ornik, Ivan Fanedl, Bogomir Živko in
Andrej Gorjup. Častno Gallusovo značko

za nad 45-letno udejstvovanje na glasbenem
področju ljubiteljske kulture je prejel Vojko
Bračko. Častno Gallusovo značko za nad
30-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture je prejel Franc Črnčec.
Jurovski oktet je prejel priznanje Sveta
izpostave, to je srebrno jubilejno priznanje
Sklada za 10 let delovanja. Zlato jubilejno
priznanje Območne izpostave sklada je ob
40-letnici vodenja različnih glasbenih skupin prejel Franc Divjak.
Pevce Jurovskega okteta sta ob okrogli
obletnici nagovorila in jim čestitala za njihovo desetletno glasbeno ustvarjanje predsednik Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol Miroslav Breznik in župan občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec,
ki se je skupini zahvalil tudi za uspešno promocijo občine izven njenih meja.
Zapisala: Vida Ornik

Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak

Korak za korakom

V soboto, 23. novembra, se je Mešani pevski zbor Cerkvenjak kot edini predstavnik
občine Lenart udeležil regijskega tekmovanja
pevskih zborov v Gornji Radgoni. Po skoraj štirih letih delovanja ta nastop pomeni

Družina poje v Jurovskem Dolu

Kulturno Društvo Ivan Cankar Jurovski
Dol je v soboto, 14. decembra, v prenovljenem
kulturnem domu v Jurovskem Dolu pripravilo18. tradicionalno prireditev Družina poje.
Na letošnji prireditvi so nastopile samo

Koncert ob 10-letnici Jurovskega
okteta

vrhunec dosedanjih prizadevanj te vokalne
zasedbe. Zbor se je na tekmovanje uvrstil po
uspešnem nastopu na območni reviji v Lenartu s priporočilom strokovnega kritika. Na
tekmovanju se je s tričlansko žirijo soočilo
deset zborov in malih vokalnih skupin iz Štajerske in Prekmurja, med njimi takšne, ki bi
lahko zelo uspešno nastopile tudi na slovenskem nacionalnem zborovskem tekmovanju
Naša pesem. Mešani zbor iz Cerkvenjaka je
korektno izvedel svoj program in dostojno
zastopal svoj kraj in občino. S priznanjem, ki
so ga prejeli za svoj nastop, so pevci presegli

lokalni okvir in se tako uvrstili na zemljevid
zborovskega petja severovzhodne Slovenije.
Vse to je bilo mogoče doseči le z vztrajnim
in resnim strokovnim delom. Vsa zahvala in
pohvala gre seveda pevkam in pevcem, ki
obiskujeredno obiskuje
jo pevske vaje in
so pripravljeni
ustvarnadvse ustvar
jalno sodelovati
pri oblikovanju
Skurepertoarja. Sku
paj smo doživeli
mnogo prelepih
uric in se veselili
nadaljvsakega nadalj
njega koraka pri
doseganju višje
ravni petja. Na
vetem mestu ve
lja omeniti tudi
Kulturpodporo Kultur
umetniškeno - umetniške
Cerga društva Cer
kvenjak in širše
lokalne skupnosti.
Ko sem pred skoraj štirimi leti, na ustanovni pevski vaji, prvič stopil pred pevce
cerkvenjaškega pevskega zbora in ko smo
rodili svoj prvi skupni ton, je bilo slišati
dvajsetglasje! Takrat me je prešinil Dante: Opustite vsako upanje, vi, ki vstopate! Tudi zato je nastop zbora na regijskem
tekmovanju uspeh brez primere, na katerega
sem tudi osebno ponosen. Naj živijo pevci
cerkvenjaški in vsi pevci Slovenskih goric!
Zborovodja Marjan Krajnc
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Zakladi Svete Trojice v Kinu Partizan

Razstava Zakladi Svete Trojice, ki so jo
septembra odprli v Kinu Partizan v Mariboru, bo na ogled do februarja prihodnje leto.
Avtorji razstave, Oskar Habjanič, Tadej Pungartnik in Maja Hren Brvar, so jo tematsko
razdelili na tri dele. V prvem delu spoznamo burno zgodovino frančiškanskega samostana v Sveti Trojici v Slovenskih goricah
v času avguštincev in frančiškanov, njihovih
simbolov in dragocenosti. V drugem delu je
predstavljen fenomen romanj k Sveti Trojici kot enemu najpomembnejših romarskih
središč na slovenskem Štajerskem. Na ogled
so votivne podobe, relikviariji ter znamenita loretska Črna Madona iz leta 1694, ki so
jo v procesiji prinesli od Sv. Treh Kraljev v
Slovenskih goricah. Obe zgodbi povezuje
mistični svet liturgičnih oblačil in paramentov, ki predstavlja čas baročnega razcveta,
pomenov liturgičnih barv in krščanskih
simbolov.
V razstavišču Kino Partizan se bo spremljevalni program odvijal tudi v januarju in
februarju 2014:
•
6. 1. 2014 ob 18. uri: Skrivnostni svet
liturgičnih oblačil, predavanje, Maja
Hren Brvar
•
30. 1. 2014 ob 18. uri: Restavriranje
predmetov iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, predavanje, Irena
Porekar Kacafura, konservatorsko –
restavratorska svetovalka
•
13. 2. 2014 ob 18. uri: Zakladi Svete
Trojice, predavanje, Oskar Habjanič,
kustos

Tematska vodstva kustosov po razstavi
bodo ob navedenih dneh ob 11. uri:
• 19. 1. 2014: Maja Hren Brvar: Liturgična oblačila Svete Trojice v Slovenskih
goricah
• 8. 2. 2014: Oskar Habjanič: Zakladi
Svete Trojice
• 23. 2. 2014: Tadej Pungartnik: Romanja k Sveti Trojici.
Povzeto po internetni strani Pokrajinskega muzeja Maribor: http://www.
pmuzej-mb.si/index.php?option=com_
k2&view=item&id=169:zakladi-svetetrojice&Itemid=7&lang=sl
Tekst in foto: Janez Ferlinc

Cecilijina priznanja na Sveti Ani

Vsako leto ob
godu sv. Cecilije,
zavetnice
cerkvene glasbe
in petja, podelijo pevcem, ki
5, 10, 15, 20 in
več let pojejo
pri cerkvenem
zboru, Cecilijina
priznanja. Letošnji dobitniki so
Robert Ornik,
Mirica Ornik in Marjeta Simonič. Prav posebej pa so bili letos s strani župnika Antona
Frasa na slovesno večerjo in druženje pova-
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V soboto, 23.
novembra, je na
Sv. Ano prispel
zanimiv obisk
iz Idrije – pevci cerkvenega
pevskega zbora,
ki so si po triurni vožnji ves
dan kljub nenaklonjenemu
vremenu ogledovali občino in
odnesli veliko
zanimivih vtisov. Najprej so
s svojim kaplanom, ki jih je
spremljal, darovali sv. mašo pri
farni patroni,
nato so odšli na kosilo v najbližjo gostilno,
kjer so jih pozdravili domači pevci in jim
izrekli dobrodošlico, ker pa pevske duše ne
mirujejo in beseda da besedo, gre ta obisk
jemati kot prvi korak v skupno pevsko prijateljstvo, ki se bo v prihodnje utrdilo v Idriji
z obiskom s štajerskega konca. Zelo veseli so
bili pozornosti občine, saj jo bodo bolje spoznavali skozi zbornik in okušali z Županovim
vinom. Sami pa brez znamenite idrijske čipke
nikamor ne gredo, upravičeno. Glede na slabo vreme se vesela družba nikakor ni pustila

motiti in je pod vodstvom Frančka Ruhitla in
kmečkih žena spoznala nekatere običaje, ki se
želijo obuditi pri Sv. Ani, npr. predelava volne, preja, izdelki iz volne, ipd., navzoči so bili
tudi pri krstu mošta in degustaciji odličnih
vin v občinski kleti. Ogledali so si tudi vedno
zanimivo čajnico Kolarič in se s čaji dodobra
okrepčali.
Po odzivih sodeč so odnesli odlične vtise s
štajerskega konca, zelo veseli so bili toplega
in gostoljubnega sprejema ter nalezljive dobre volje. Se že veselimo idrijskih žlikrofov.
SReBr

Barvna iskanja na Sv. Ani
Nedelja, 24. 11., je
bila dan za otvoritev zanimive likovne razstave »Prš« ali
»Barvna iskanja« avtorice Manje Sgerm
v občinski avli na
Sveti Ani. Avtorica je
ob vzpodbudi mag.
Saše Bezjak ponovno
prijela za čopič in začela raziskovanje po
barvni paleti.
SReBr

bljeni vsi pevci pri Cerkveno prosvetnem mešanem pevskem zboru.
SReBr

Prijatelj poje prijatelju
Kulturno društvo »Vrelec« iz Benedikta je
bilo ustanovljeno pred dvema letoma z namenom gojiti ljudsko izročilo dela in življenja
naših prednikov, še zlasti na območju Slovenskih goric. Zato ni naključje, da je prizadevni
predsednik Maks Potočnik s člani upravnega odbora priredil že tretje srečanje ljudskih
pevcev in godcev s prikazom raznih kmečkih
opravil in šeg naših prednikov. Tokrat je tovrstna prireditev potekala 24. novembra v
kulturnem domu Benedikt. Zbrala se je večja
množica obiskovalcev, kar je za prireditelja
največja nagrada.
Vabilu na prireditev se je odzvalo 18 skupin: Ljudski pevci
»Vrelec«
Benedikt,
Ljudske pevke DU Lenart, Ljudske pevke KD
Korena, Ptujske pevke
DPD Ptuj, Vaški pevci
KD »Pod lipo« Lenart,
Vokalni kvintet DU
Trnovska vas, Ljudske
pevke »Žitni klas« Benedikt, Ljudske pevke Vitomarci – DKG,
Ljudske pevke KD
Trojica, Ljudski pevci »Kajer« Bučečovci,
TD Zgornja Ložnica (s
Pohorskim klatežem),

Idrijski pevci pri Sv. Ani

Ljudski pevci KTD Selce, Ljudske pevke DU
Pragersko-Gaj, Mešani PZ ljudskih pesmi
DU Sveta Trojica, Ljudski pevci Obrež – KD,
Ljudske pevke Vrtnica KD Beznovci v Prekmurju, Ljudske pevke KD Osluševci in Ivan
Švajgl z Mileno Gabrovec.
Program je vodila in smiselno povezovala
Saša Lovrenčič, ki je bila hkrati tudi v vlogi
gospodinje. Vmes nas je s svojim humorjem
od srca nasmejal Pohorski klatež, prav tako v
pohorskem dialektu.
V svetu, v kakršnem se ta čas nahajamo, si
podobnih prireditev še želimo.
Rudi Tetičkovič

Z domače zabavno-glasbene scene

Anita Kralj s prvo avtorsko skladbo
Anita Kralj je nedavno osvojila GRAND
PRIX na Međimurskem festivalu v Čakovcu
in se v zgodovino zapisala kot prva slovenska
pevka, ki je zmagala na enem od bolj imenitnih festivalov na Hrvaškem. Da je zmaga še
slajša, pove podatek, da je bila zmagovalna
skladba Ni trnja brez greha, ki jo je RTV Slovenija večkrat zavrnila, v slovenskem jeziku
in je s tem dokazala, da imamo tudi Slovenci
na Hrvaškem možnost v svojem jeziku.
Kljub zmagi pa Anita ni počivala, saj se je že
dalj časa pridno pripravljala na 13. Miklavžev
koncert. Na koncertu v sklopu oddaje Moč
glasbe nas združuje so bili njeni gostje: Zlatko Pejaković, ansambel Štirje kovači, Zdravko Škender, skupina Hazard, Obvezna smer,
Kri (ki se je zbrala samo za to prireditev in
jo poznamo po večnem hitu Neznanka), Jože
Kobler, Leja Leutgeb in ansambel Splet. Na
prireditvi je premierno predstavila pesem, ki
jo je napisal nepozabni Brendi in je posvečena njemu v spomin. Pesem opeva Slovenijo
ter slovenske (zimske) športnike. Na radijske
valove bo prišla predvidoma januarja 2014.
V tem času Anita s ponosom predstavlja
pesem z naslovom Kjer včasih smo bili doma,
ker je to prva, za katero je glasbo napisala
sama in jo posnela, hkrati pa tisti, ki so jo že
slišali, menijo, da je ena njenih lepših pesmi.
Besedilo je napisala Anitina "priženjena sestrična" Danaja Rožmarin iz Zavrha. Anita in

Danaja sta postali team in pričeli pisati pesmi tudi za druge izvajalce. Pesem je polna
spominov na stare čase, premierno pa jo je
Anita predstavila na odmevnejši prireditvi v
Komendi, kjer je bila odlično sprejeta.
Foto: Anita Kralj
D. P., foto: Aleksander Onišak
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Športnik in športnica leta
Slovenskih goric 2013
Na območju osrednjih Slovenskih goric oz. UE Lenart kljub naši majhnosti premoremo precej dobrih športnikov, tako v ekipnih športih kot tudi v individualnih.
Z dobrimi rezultati se ponašajo tako dekleta kot fantje. Športni talent pa se kaže tudi
že v številnih mladih, perspektivnih športnikih. V uredništvu Ovtarjevih novic smo
se odločili za akcijo Športnik in športnica leta Slovenskih goric. Na ta simboličen
način želimo izkazati zahvalo našim športnikom za dosedanje rezultate in jim vliti
novo motivacijo za nadaljnje delo.
Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
• Naj športnik leta 2013
• Naj športnica leta 2013
• Naj moška športna ekipa leta 2013
• Naj ženska športna ekipa leta 2013
• Naj perspektivni športnik ali moška športna ekipa do 18 let
• Naj perspektivna športnica ali ženska športna ekipa do 18 let
• Nagrada Ovtarjevih novic za življenjsko delo na področju športa
v Slovenskih goricah
Predloge za posamezne kategorije lahko pošljete tako posamezniki kot tudi klubi.
Predlogi morajo obvezno vsebovati rezultate, ki jih je posameznik ali ekipa dosegla
v minulem koledarskem letu. Pogoj za sodelovanje v Športniku in športnici leta Slovenskih goric je, da ima posameznik, posameznica stalno prebivališče na območju
UE Lenart oz. ekipa sedež kluba na območju UE Lenart.
O končnem izboru bo na podlagi prejetih predlogov in posebnega pravilnika,
ki bo osnova za podelitev priznanj, odločala posebna komisija, sestavljena iz uredništva Ovtarjevih novic in drugih športnih novinarjev, ki obveščajo javnost s
športnimi dosežki naših športnikov. Predloge za naj športnike bomo zbirali do
31. januarja 2014. Vaše predloge z obrazložitvijo pošljite na naslov Ovtarjeve
novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s pripisom: Izbor Športnika leta
Slovenskih goric, lahko pa tudi na elektronski naslov ovtar.urednik@gmail.com ali
dejan.kramberger@volicina.sport,si.

ODBOJKA

2. DOL – vzhod: benediške odbojkarice se vzpenjajo
po lestvici
Z drugo zaporedno zmago, tokrat doma
proti ŽOK Mislinja (3:0), so se odbojkarice
Benedikta povzpele na 6. mesto na lestvici z
enakim številom točk, kot jih ima Mozirje na
5. mestu (11 točk). Po krajšem ligaškem pre-

dahu, ki ga bodo v Benediktu izkoristili tudi
za organizacijo tradicionalnega novoletnega
turnirja, se bo drugi del prvenstva začel 11.
januarja 2014.

3. DOL – vzhod
Odbojkarice Lenarta so z gladko zmago v
gosteh nad Vuzenico (3:0) vknjižile 5. letošnjo

zmago v 3. DOL-vzhod, s čimer po polovici
prvenstva zasedajo 4. mesto.

FUTSAL

2. SFL: Benedikt klonil proti vodilnemu Keblju
V derbiju 7. kroga 2. SFL med vodilnim Kebljem in tretjeuvrščenim Benediktom so slednji na domačem terenu, žal, morali priznati
poraz letos vodilnemu moštvu v 2. SFL. Napeto tekmo v dobro napolnjeni športni dvorani v

Benediktu so Kebeljčani obrnili v svojo korist
v drugem polčasu (polčas 2:2) in tekmo dobili z rezultatom 8:4. Pri domačih se je s tremi
zadetki izkazal Bojan Klemenčič. Benedikt z
10-imi točkami še naprej zaseda 3. mesto.

Dekleta KMN Slovenske gorice v premierni izvedbi
ženske futsal lige do prve zmage
Sobota, 7. decembra 2013, odpira za slovenski futsal novo poglavje v svoji zgodovini. Ta
dan se je namreč pričela že težko pričakovana

Ženska futsal ekipa Slovenskih goric
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premierna izvedba ženske futsal lige. Pionirskega projekta so se lotili v štirih klubih, ki
se bodo v tej sezoni potegovali za prvi naslov
državnih prvakinj v
ženskem futsalu. Zanj
se bodo tako potegovali
ŽNK Celje, Kalc vizija iz
Ilirske Bistrice, Extrem
SloSodražica in KMN Slo
venske gorice.
Pred prvim turnirjem
kroin prvima dvema kro
goma v Sodražici je bilo
na vseh straneh veliko
Slougank. V taboru Slo
venskih goric posebnih
pričakovanj niso imeli,
saj je ekipa v povprečju
najmlajša (manj kot 17
let) in so tako izkušnje
na strani konkurentk.
To se je pokazalo tudi

v prvi tekmi proti Kalc Viziji iz Ilirske Bistrice, ko so dekleta Slovenskih goric po polačsu
še držale korak s tekmicami (1:1), v drugem
polčasu pa so Bistričanke, okrepljene s tremi
hrvaškimi nogometašicami, obrnile tekmo v
svoj prid in zabeležile gladko zmago (8:1). V
drugi tekmi proti domačinkam iz Sodražice
so igralke Slovenskih goric z zadetkom Larise
Fras po 20-tih sekundah igre pokazale, da jih
na tej tekmi ne zanima nič drugega kot zmaga. Tekmo so naša dekleta na koncu dobila z
rezultatom 6:1.

Že jutri (21. 12. 2013) pa od 16. ure dalje
vabljeni na 3. in 4. kolo ženske futsal lige, ki
bo potekala v ŠD Voličina. Domačinke čaka
težko delo, saj bodo odigrale tekmi proti trenutno vodilni ekipi ŽNK Celje in že preizkušeno težkim nasprotnicam iz Ilirske Bistrice.
V predtekmi ob 15. uri se bodo pomerila dekleta do 15 let ženskih ekip Slovenske gorice
in Extrem Sodražica. Program med tekmami
bodo zapolnile plesalke plesne šole Fit fajn iz
Lenarta. Vabljeni
D. K.

KOŠARKA

Liga PARKL
Košarkarji KK Nona Lenart v ligi PARKL
še ne poznajo poraza. Na zadnjih dveh tekmah proti Ptujski Gori (90:52) in Črešnjevcu
(100:57) so zabeležili dve gladki zmagi. Prvo
mesto na lestvici bodo branili že na jutrišnji

(21. 12. 2013) tekmi proti mariborski ekipi
Adecco Oldstars. Leto 2013 bodo seveda skušali zaključiti z zmago in se na ta način posloviti od domače publike. Tekma v ŠD Lenart
se bo začela ob 19. uri.

ATLETIKA

Mojca Grandovec znova uspešna na tekmi v Avstriji
Mojca Grandovec se s teka v avstrijskem
Mödlingu v bližini Dunaja znova vrača nasmejana. Na precej močnem mednarodnem
adventnem teku (1. decembra) je Mojca na

10,52 km dolgi progi zaostala zgolj za avstrijsko olimpijko Andreo Mayr in tako zasedla
odlično 2. mesto.
D. K.

BORILNI ŠPORTI

Rokoborba

Rokoborski klub Lenart, ki bo prihodnje
leto zaznamoval 20-letnico registracije s tem
imenom, kljub težkim finančnim razmeram,
ko ni ne z občine ne od sponzorjev dovolj
sredstev za redno kakovostno delo, vztraja
in z velikim entuziazmom vodstva kluba in
s kvalitetnim trenerskim delom dosega zelo
dobre rezultate. Tekmujejo v vseh kategorijah
in redno pripravljajo tekmovanja na državni
ravni v eni od njih. Ob v zadnjih letih najpogosteje izpostavljenih tekmovalcih Tilnu Peserlu in Jožetu Bračku smo v prejšnji številki
pisali o uspehu mladih bratov Tineja in Žana
Perka na močnem rokoborskem turnirju v
Murski Soboti, na katerem sta dosegla 3. in
5. mesto. Ker smo Tinejevo fotografijo prejeli
po zaključku redakcije, jo objavljamo tokrat.
E. P.
Tinej Perko

Ju-jitsu
Za Alenom Breznikom iz Jurovskega Dola uspešna
sezona
Alen Breznik, ki trenira in tekmuje za Jujitsu klub ADK Maribor, se z zadovoljstvom
spogleduje z letom, ki mineva. Nanizal je namreč številne vrhunske rezultate na različnih
tekmovanjih v kategoriji nad 94 kg. Zabeležil
je kar 5 zmag, in sicer na turnirjih Robi Rajh
open SLO (ECC), Italija Open (mednarodni
A turnir), Mediteran Open (ECC), Slovenija
Open in na državnem prvenstvu Slovenije,

s čimer je postal slovenskih državni ju-jitsu
prvak. S svojo ekipo ADK Maribor je Alen
tekmoval tudi v jadranski ju-jitsu ligi, v kateri so si po rednem delu zagotovili končno 2.
mesto in s tem uvrstitev v zaključni finale, ki
bo aprila 2014 v Mariboru. Poleg gostiteljev
finalnega turnirja se bodo pomerili še srbski
ekipi SAJ Zemun in N&F Aleksinac ter iz
Črne Gore BUDVA-ALFA. Sredi novembra
je Mariboru potekal
Evroptudi prvi finale Evrop
Mariske ju-jitsu lige. Mari
borska ekipa na čelu z
Alenom Breznikom je
mezasedla odlično 3. me
sto. Direktor Jadranske
in Evropske lige Karl
AleKelc je hkrati tudi Ale
nov klubski trener.
Na Alenove uspehe
doso ponosni tudi v do
mači občini Sv. Jurij
v Slov. goricah, ki je
koleAlena ob koncu kole
darskega leta nagradila
s posebnim priznanjem
za vrhunske dosežke in
promocijo občine izven
Stojijo z leve: Karl Kelc, Alen Breznik, Uroš Trčak, Anže Vujčič; klečijo:
njenih meja.
Tilen Hadolin, Tadej Jerman, Nejc Noč
D. K.
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Alen Preložnik bronasti na svetovnem prvenstvu v
taekwon-doju
Mlademu Alenu Preložniku iz Voličine bo španski Benidorm ostal v lepih
spominih. Na nedavnem
svetovnem prvenstvu taekwon-doju, verzije ITF,
je namreč Alen v konkurenci mladincev do 50 kg
osvojil odlično 3. mesto.
Na tekmovanju, ki je potekalo posamično in ekipno
v borbah, testu moči, formah in specialni tehniki,
se je skupaj pomerilo 1042
tekmovalcev iz 62 držav.
Slovenska reprezentanca se
je tekmovanja udeležila z
31 tekmovalci, domov pa prinesla kar osem
odličij. V posamični konkurenci 1 zlato, 2 srebrni in 3 bronaste ter ekipno 2 bronasti. Veliko presenečanje je pripravil prav Alen Preložnik, za katerega je bilo to šele prvo svetovno
prvenstvo. Kot da se Alenu to ni poznalo, je

odlično opravil prve tri borbe in ugnal vse tri
nasprotnike. Žal je v četrti borbi moral priznati premoč izkušenejšemu borcu, a je na
koncu zasedel odlično 3. mesto. Njegov trener
Jan Čreslovnik njegov uspeh pripisuje trdemu
vsakodnevnemu delu na treningih.
D. K.

Prvo mesto Jureta Penice
Dne 26. 10. 2013 je v Brežicah potekal mednarodni
ECC turnir Brežice open
v ju-jitsu borbah, katerega
se je udeležilo 28 klubov
iz osmih držav. Klub JJK
Nippon Lenart je zastopal
tekmovalc Jure Penica in
sicer je v kat. mladinci -77
kg dosegel 1. mesto.
Aljoša Frešer

Lia Ludvik do nove zmage na mednarodnem judo
turnirju na Hrvaškem
Na 21. mednarodnem
judo turnirju LIKA 2013, ki
je 30. novembra potekal v
Zagrebu, se je pomerilo 386
mladih judoistov iz različnih klubov in držav. Poleg
domačinov so nastopili še
klubi iz Slovenije, Avstrije,
Srbije in Bosne in Hercegovine. Za judo klub Duplek
je nastopila tudi Lia Ludvik
iz Selc, ki je v kategoriji starejših deklic (U-14) do 57
kg ugnala vso konkurenco
in zabeležila novo zmago.
Člani JK Duplek so skupaj
kar 6-krat stopili na zmago- Lia Ludvik (desno) zmagovalka turnirja v Zagrebu
valni oder, saj so osvojili 3
prva mesta, 2 drugi in eno tretje mesto.
D. K.

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. januarja 2014!
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo veliko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri
pisanju držite zapisanih napotkov.

Uredništvo

Vzemite si čas
za najbližje …
… in si ostanite neskončno blizu z novimi paketi
NESKONČNI in odličnimi telefoni na obroke.

Novi paket

NESK

NČNI

S

� NESKONČNI KLICI v vsa slovenska omrežja
� NESKONČNI SMS-i
� 200 MB

��,�� �
na mesec

Telefoni na

�� obrokov

»Novo leto je nov list,
YNQMLJLþDVDEHOLQþLVW
QDQMWLSLãHPVYRMHåHOMH
PLUOMXEH]HQLQYHVHOMH©

Sl o v eni j a
za življenja vredno okolje
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Z nakupom telefona
v trgovini Si.mobil
Lenart prejmete
darilo in pomagate
društvu Sonček.

Saubermacher
Slovenija

� € x �� mesecev
Samsung
Galaxy Core

na paketu NESKONČNI S

Paketi NESKONČNI so namenjeni fizičnim osebam – potrošnikom. Priključnina na izbrani naročniški paket je
12,20 € in se zaračuna v enkratnem znesku. Cene telefonov veljajo do 31. 12. 2013 oz. do razprodaje zalog ob
vezavi za 24 mesecev na paket NESKONČNI S. Cene telefonov so razdeljene na 24 enakih zaporednih mesečnih
obrokov, od katerih stranka prvi obrok poravna ob nakupu telefona na prodajnem mestu, nato pa se obroki
mesečno prištevajo računu za opravljene elektronske komunikacijske storitve družbe Si.mobil, d. d. Neporabljene
količine storitev v paketu se ne prenašajo v naslednji mesec. Vse cene vsebujejo DDV in veljajo izključno za
storitve v Sloveniji. Za pakete NESKONČNI veljajo pogoji ponovne vezave za obstoječe naročnike in posebni pogoji
uporabe, ki so skupaj s cenami ostalih storitev in storitev v tujini ter pogojih ponudbe ob 12-mesečni vezavi
dostopni na www.simobil.si, na 040 40 40 40 in na Si.mobilovih prodajnih mestih.

Si. mobil Lenart

Kraigherjeva 1, 2230 Lenart
m: 040 411 166
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ZA RAZVEDRILO
HUMORESKA

Gasilski avt
»Če nemška vlada ne bo ubogala Bruslja, bo
dobila 'trojko',« se je zarežal Peter.
»In kaj bo trojka počela v Nemčiji?« je nejeverno povprašal Tone.
»To je jasno kot beli dan,« je vzkliknil Peter. »Zahtevala bo, da nemška vlada z ukrepi
ekonomske politike doseže povišanje plač,
pokojnin in socialnih transferjev ter izboljša
dostopnost do javnih storitev, od šolstva do
zdravstva. Skratka, od nemške vlade bo terjala,
da neha pretirano varčevati in da postane bolj
zapravljiva.«
»Hm, hm,« se je za ušesi popraskal Tone.
»Vprašanje je, ali bo nemška vlada po dolgih
letih skrajno varčnega in racionalnega ravnanja
z denarjem sploh še znala voditi bolj razsipno
politiko. Vprašanje je tudi, ali bodo Nemci in
Nemke po desetletjih varčnega življenja sploh
znali zapravljati, kakor to od njih zahtevajo v
Bruslju. Saj veste, kako je bilo to včasih na morju: turisti iz Nemčije so si kozarček ali dva Radenske od kosila shranili za večerjo, tako da smo
se iz njih vsi norca delali.«
»No, če bo v tem pogledu nemška vlada imela kakšne težave, lahko Bruselj pošlje v Nemčijo za inštruktorje naše politike, menedžerje in
tajkune,« je odločno dejala Marica. »Oni bodo
nemško vlado iz prve roke podučili, kako lahko
v nekaj mesecih zapravi denar, ki so ga Nemci
desetletja spravljali skupaj.«

Smeh je pol zdravja
Vajenec

Direktor je delavce enega za drugim klical
v svojo pisarno. Na koncu je poklical
vajenca.
»Si tudi ti imel kaj z mojo tajnico?« ga je
vprašal.
»Ne.«
»No, potem pa ji boš ti vročil odpoved
pogodbe o zaposlitvi.«

Odličen spomin

Trije prijatelji so tekmovali, kdo ima boljši
spomin.
»Jaz se spomnim, kako je bilo, ko sem začel
hoditi v šolo,« je dejal prvi.
»Jaz se spomnim, kako sem začel hoditi v
vrtec,« je dejal drugi.
»Jaz pa se spomnim, kako sem nekoč šel
z očetom v park, domov pa sem se vrnil z
mamico.«
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Pripravlja T. K.

Golaž

»Ta golaž odnesite nazaj in mi prinesite
vročega,« je gost dejal natakarju.
»Kako pa veste, da ni vroč, saj ga še niste
poskusili?«
»Če bi bil vroč, vi ne bi držali prsta v
njem.«

Pravica

»Ali bi bilo pravično, če bi bil kdo kaznovan za stvar, ki je ni naredil?« je Petrček
vprašal učiteljico.
»Ne, to pa ne bi bilo pravično,« je odvrnila
učiteljica.
»Dobro, potem pa vam lahko povem, da
nisem naredil domače naloge.«

V trafiki

Možakar je vsako jutro v trafiki površno
pogledal po razpostavljenih časopisih.
»Kaj pa iščete,« ga je po nekaj tednih povprašal prodajalec.
»Gledam, kdo je umrl,« je pojasnil.
»Ampak, osmrtnice niso na prvi, temveč na predzadnji strani,« ga je opomnil
prodajalec.
»Ta, ki jo jaz čakam, bo v vseh časopisih na
prvi strani.«

Izvedenec

Nosilec za mobitel ... sneto s spleta

Smeh

Piše: Tomaž Kšela

Trojka

»No, zdaj pa so Nemci dobili, kar so iskali.
Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade,« se
je pred dnevi pri malici zarežal rezkar Peter.
»Na kaj misliš, Peter,« ga je zvedavo povprašala šivilja Marica.
»O Nemčiji govorim,« se je še vedno režal
Peter. »Ali še nisi slišala, do bo Nemčija dobila
'trojko'. In to verjetno še prej kot Slovenija.«
»Peter, ne govori neumnosti,« je zamahnil z
roko mizar Tone. »Nemčija ima letos rekorden
zunanjetrgovinski presežek. Nemcem se cedita
med in mleko.«
»Tone, ne mešaj Nemčije in Nemcev,« je povzdignil glas Peter. »Nemška država, ki je v rokah
multinacionalnega velekapitala, je zares bogata
in močna – pravi raj za kapitaliste. Nemškim delavcem pa njihovi neoliberalni politiki zategujejo pas skoraj prav tako močno kot naši nam. Si
videl, kako dolgo so morali koalicijski partnerji
prepričevati Merklovo, da je pristala na dvig minimalne plače?«
»Peter ima prav,« je dejala Marica. »Ameriško finančno ministrstvo je močno kritiziralo
gospodarsko politiko nemške vlade, češ da z
izvozno naravnanim gospodarstvom in pretiranim varčevanjem pri domači potrošnji škoduje
evru in spodkopava svetovno gospodarstvo. V
Bruslju zahtevajo od Nemčije, naj poviša plače
in poveča domače povpraševanje in domačo
potrošnjo prebivalstva.«

OVTARJEVE NOVICE

»Pojasnite sodišču, kako bogate so vaše
izkušnje. Koliko obdukcij ste opravili na
mrtvecih,« je sodnik vprašal izvedenca
sodne medicine.
»Vse obdukcije, ki sem jih doslej v življenju naredil, sem opravil na mrtvecih,« je
odvrnil izvedenec.
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Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Skupnostni sadni park domačih sadnih
vrst v Lenartu

V

poznem jesenskem času je pod okriljem LAS Ovtar Slovenskih goric v
sodelovanju z Domom Sv. Lenarta pri

njih nastajal Skupnostni sadni park avtohtonih sadnih vrst. Idejno zasnovo vrta je pripravila dr. Milojka Fekonja v sklopu projekta
EKO LAS. Posajenih je bilo 27 sadnih dreves
in sadik, stare sorte jablan, hruške, slive ter
češnje. Sadni park dopolnjujeta še dve lipi,

kostanj in orehi ter sadno grmičevje ribeza,
kosmulje in joste. V spomladanskem času
bo urejena še tradicionalna slovenskogoriška brajda z zasaditvijo
jurke ter čutna pot v
centralnem delu parka.
Z zasaditvijo skupno
skupnostnega sadnega parka
domačih sadnih vrst
želimo v Lenartu vsem
njegovim prebivalcem,
stanovalcem v Domu
sv. Lenarta, otrokom iz
vrtca v Lenartu in vsem
ostalim približati po
pomen trajnostnega upra
upravljanja z živo dediščino
ter odnos do pridelave
hrane, tudi preko pri
pridelave sadja. Hkrati
lahko nasad sadja po
postane sadni park, kjer
bomo na pomlad s klopce občudovali paleto
cvetja, v jeseni pa pridelke. Skozi park bomo
ob sprehodih in posedanju v senci spoznavali
sadne vrste, najlepše pa je, če bomo to znali
pokazati in približati našim najmlajšim.
Projektna ekipa EKO LAS

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Božično-novoletni sejem ponovno vabi
v Lenart

Ž

e 6. božično-novoletni sejem po vrsti
je lepa priložnost za
medsebojno druženje in
nakup daril za naše najdražje. Kot je že tradicija nekaj
zadnjih let, sejem poteka
ob petkih in sobotah v večernih urah, ko je središče
Lenarta praznično razsvetljeno. Obiskovalcem je v
Centru Slovenskih goric na
voljo raznovrstna sejemska
ponudba. Predstavljajo se
domači ponudniki s pestro
paleto najrazličnejših dobrot in izdelkov. Na voljo
so kulinarične dobrote, izdelki domače obrti,
ročna dela, voščilnice, darila, medeni izdelki
in še marsikaj. Na trgu pa nas s svojo ponud-

Seminar spretnosti javnega nastopanja,
retorike in osnov poslovnega načrta
dejavnosti na kmetiji

V

sredo, 4. 12. 2013, je v Centru Slovenskih goric potekal Seminar spretnosti
javnega nastopanja, retorike in osnov
poslovnega načrta dejavnosti na kmetiji, ki
je bil organiziran s strani LAS Ovtar Slovenskih goric v sklopu projekta Učeče se kme-

tije. Sodelujoči so se na seminarju preizkušali v praktičnih vajah nastopanja, osnovah
govorništva ter samostojni pripravi ideje oz.
programa trženja dejavnosti na kmetiji. Delo
je potekalo v skupinah. Skupaj z mentorico

Vesel božič in srečno 2014!
Naj nam novo leto podari
zdravje telesa in duha,
jasnost misli,
iskrenost v umevanju,
popolnost v čustvih,
trdnost v sklepih in
polnost življenja.
Bodimo prijazni drug z drugim,
da bo življenje prijazno z nami.

LAS Ovtar Slovenskih goric,
Razvojna agencija Slovenske gorice in
uredništvo Ovtarjevih novic.
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Jelko Lorber smo ugotavljali, da so sodelujoči
pripravili odlične idejne oz. programske rešitve trženja na kmetijah, ki jih bodo lahko
koristno uporabili na kmetiji. Predvsem smo
se na seminarju naučili, da je za vsako dejavnost, ki se je lotimo, potrebno imeti zdravo
samozavest (ne samo
samoljubja), spoštovati pra
pravila komuniciranja ter
lepega obnašanja in
biti pošten do stran
stranke in sebe. Pravzaprav
so to lastnosti, ki nam
v družbi dolgoročno
prinašajo blaginjo in
zdrave odnose, prav
tako v relaciji do kupca
in zdrave konkuren
konkurence med kmetijami in
ostalimi ponudniki ter
mojstri. Vsi skupaj smo
enotno zaključili, da je
potreba po znanjih iz
retorike, nastopanja in
komuniciranja z različ
različnimi profili, skupinami velika. To so znanja,
ki nam primanjkujejo in jih bomo morali še
poglabljati in nadgrajevati.
M. F.

bo vedno znova »ogrejejo« slovenskogoriški
vinogradniki.
Sejem je popestren s številnimi nastopi tako
za najmlajše kot mlade po
srcu. Otroke pa po lutkov
lutkovnih predstavah s svojim pri
prihodom in poučnimi zgod
zgodbami razveseljujejo dobri
možje. Odrasli pa z vese
veseljem prisluhnejo pevcem in
glasbenikom, ki nam s pra
prazničnimi pesmimi pričarajo
čarobno vzdušje.
Ne zamudite, sejem bo
potekal še danes, v petek,
20. decembra, in v soboto,
21. decembra 2013, med
16. in 20. uro. Vabljeni!
M. G.

Božična zvezda in božični kaktus
Prazniki bodo še lepši, če bomo svoj dom
tudi praznično okrasili. Uporabimo material iz narave, ki ga lahko kombiniramo z božičnim kaktusom in božično zvezdo.
Božični kaktus
Ko pomislimo na kaktus, si predstavljamo bodikavo rastlino puščave, božični
kaktus pa je izjema, saj njegovi listni členi
nimajo trnov. Izvira iz Brazilije, kjer domuje v vlažnih toplih krajih. Raste v krošnjah
dreves tropskega deževnega gozda. V naših
domovih je čisto zadovoljen, ustreza mu
okenska svetloba in temperatura med 20 in
25 stopinj. Za svojo priljubljenost se mora
zahvaliti cvetenju okrog božiča. Tvorbo
cvetnih popkov, ki so vedno na koncu listnih členkov, omogočijo krajši dnevi jeseni. Izbor barv je velik: od rdeče, živo rožnate, vijolične, kot svila lesketajoče lososove
barve, kremno bele in rumene. Obstajajo
tudi dvobarvni. Potrebuje redno zalivanje,
po cvetovih ga ne smemo pršiti, saj bodo
dobili madeže. Ko odžene cvetne popke, ga
ne prestavljamo, saj jih lahko odvrže. Čez
poletje ga prenesemo na prosto v senco. V
septembru in oktobru naj počiva pri temperaturi od 15 do 18 stopinj, ga tudi manj
zalivamo. Najbolj pride do izraza na polički.
Predlagam, da si izdelate praznični aranžma
tako, da lonček s kaktusom ovijete v mah in
obložite z drevesno skorjo. Oboje povežite
z žičko, na katero nanizate zvezdice, ki jih
izrežete iz satnic ali pa na skorjo prilepite
cimetove palčke, zvezdasti janež, posušeno
limono, klojce …
Božična zvezda
Izhaja iz Mehike, kjer raste kot grmičasta
trajnica. Očarljiva je s svojimi živo rdečimi
ovršnimi listi, ki obkrožajo drobne, skoraj
neopazne rumene cvetove in se odpirajo
od septembra do marca. Vrtnarji so uspeli
vzgojiti rastline različnih oblik rasti in z raz-

ličnimi barvami ovršnih listov, ki so rožnati,
beli ali celo večbarvni. Ko rastlino prenašamo iz vrtnarije do doma, je potrebno paziti,
da se ne prehladi, saj ji bodo v tem primeru
v nekaj dneh odpadli listi. Damo jo v topel,
dobro osvetljen
prostor, redno jo
zalivamo z mlačno vodo, vendar
voda ne sme stati
v podstavku. Božična zvezda spada med mlečke,
če jo odrežemo,
ustavimo izločanje mlečka tako,
da odrezan ali
odtrgan del zažgemo nad plamenom. Nekateri od mlečka dobijo izpuščaje,
podobne opeklinam. Če želimo božično
zvezdo obdržati za naslednje cvetenje, jo
porežemo, ko odpade listje za dve tretjini,
poskrbimo, da je substrat suh, postavimo
jo na hladen svetel prostor. Obdržimo od 4
do 5 stebel. Na začetku poletja jo presadimo v novo rodovitno zemljo. Septembra jo
prenesemo v topel temen prostor, kjer naj
bo do novembra, ko temperaturo znižamo
na 15 stopinj. Decembra bo začela ovršne
liste barvati, da bo barva izrazita, naj bo v
prostoru 17 stopinj, zalivanje zmanjšano,
nikoli je ne pršimo. Razmnožujemo jo s potaknjenci.
Želim vam, da se v prazničnih dneh
ustavite, prisluhnete sebi in drugim, najdete
mir, podelite ga svoji družini, prijateljem,
sorodnikom …, predvsem pa ne pozabite
na tiste, ki so potrebni vaše tople besede in
pomoči. Naj vas v novem letu osrečujejo
lepi drobni trenutki, bodite zdravi in ne pozabite, da je narava navdih in tudi tolažnik.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček
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