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O Območnem razvojnem partnerstvu 
(ORP) Slovenske gorice, ki se je oblikovalo 
v drugi polovici leta 2013, smo v Ovtarje-
vih novicah že poročali. Gre za pravzaprav 
velik in zgodovinski dogodek, saj so ne le 
župani, ampak tudi občinski sveti kar de-
vetih vključenih občin (Benedikt, Cerkve-
njak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj) prepo-
znali pomembnost razvojnega povezovanja 
in uresničevanja skupnih razvojnih načrtov 
in ciljev.

V okviru ORP skladno z zakonom de-
lujeta dva organa odločanja, svet ORP in 
razvojni svet ORP. Medtem ko svet ORP 
sestavljajo župani vseh vključenih občin, se 

v razvojni svet poleg županov vključujejo 
tudi imenovani predstavniki gospodarske 
(štirje predstavniki) in obrtnih zbornic 
(trije predstavniki), nevladnih organizacij 
(dva predstavnika) in en posameznik iz ob-
močja ORP. Organizacijske in administra-
tivne naloge za potrebe organov opravlja 
območna razvojna agencija, t.j. Razvojna 
agencija Slovenske gorice d. o. o.

Že takoj v prvem mesecu v letu so se v 
sredo, 22. 1. 2014, v Centru Slovenskih go-
ric, srečali člani sveta ORP Slovenske gori-
ce na svoji 1., ustanovni seji. Sejo je sklical 
župan občine Šentilj Edvard Čagran kot 
največje občine po številu prebivalcev v 
ORP. Na seji sveta je tema tekla o obliko-
vanju območnega razvojnega partnerstva. 

Imenovan je bil predsednik sveta Mitja 
Horvat, župan občine Duplek, in sicer za 
mandatno obdobje enega leta. 

Na seji so župani sprejeli tudi vse potreb-
ne odločitve v zvezi s pričetkom postopka 
konstituiranja razvojnega sveta ORP, ki bo 
oblikovan v prihodnjih tednih in potrjen 
na občinskih svetih vseh vključenih občin. 
Naloga razvojnega sveta ORP je, da vodi in 
usmerja pripravo območnega razvojnega 
programa, ga sprejema in spreminja ter 
spremlja njegovo izvajanje, zastopa intere-
se ORP v organih razvojne (t.j. Podravske) 
regije in opravlja druge naloge v skladu z 
zakonom.

Največ časa so posve-
tili skupnim razvojnim 
izzivom prihodnega pro-
gramskega obdobja. Iz-
ražena je bila velika mera 
zaskrbljenosti v zvezi s 
pripravo razvojnih in 
programskih dokumen-
tov na ravni države, kjer 
se vloga in pomen lokal-
nih skupnosti vedno bolj 
izgublja in se občine vse 
prevečkrat izločajo iz 
seznamov upravičencev 
do določenih razvojnih 
sredstev. Kljub temu da 
programski dokumenti še niso potrjeni, 
je zdaj že jasno, da bo evropskega denarja 
za razvojne načrte občin veliko manj kot 
doslej, predvsem pa ga bo veliko manj za 
izvajanje investicij v infrastrukturne objek-
te. Nad tem dejstvom so župani še pose-
bej zaskrbljeni, saj so ravno tukaj potrebe 
še vedno zelo velike. Obetajo si, da bodo 
ravno s povezovanjem v ORP lahko prija-

vili in izvedli večje skupne infrastruktur-
ne projekte, in sicer najmanj na področju 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 
manjkajoče vodooskrbe. Velik potencial 
ORP pa je zaznan tudi na skupnem razvoju 
turizma (povezovanje – čezmejni projekti 
s sosedi, npr. Vulkanlandom), mreženju 
ponudnikov s skupnim nastopom na trgu, 
zdravi hrani in trajnostni lokalni oskrbi, 
krepitvi podjetništva, privabljanju tujih in-
vestitorjev itn. Izpostavljena pa je bila tudi 
že izgrajena infrastruktura na območju, ki 
bi ji lahko dodali širšo vsebino z vključeva-
njem celotnega območja ORP.

Vzpodbudno, solidarnostno in pogu-
mno smo se s povezovanjem občin v ob-
močno razvojno partnerstvo podali k pre-
poznavnejšemu nastopu Slovenskih goric v 
regiji in naši deželi. Povezani in s skupnimi 
cilji bomo lažje in prej dosegali cilje lokal-
nih skupnosti.

dr. Milojka Fekonja, Tanja Vintar

Ustanovna seja sveta Območnega razvojnega partnerstva Slov. gorice

O Območnem razvojnem partnerstvu v razvojni svet poleg županov vključujejo 

programski dokumenti še niso potrjeni, Vzpodbudno, solidarnostno in pogu

Ovtarjeve novice 23_46.indd   1 1/27/2014   3:26:43 PM



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 1  | 31. JANUAR 20142 | 

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Lastniki morajo poskrbeti za točnost 
podatkov o svojih nepremičninah

Za odmero davka na nepremičnine 
bodo morali imeti pristojni državni 
organi natančne podatke o nepremič-

ninah vsakega posameznika. Zato morajo 
lastniki nepremičnin poskrbeti, da so v ura-
dnih zbirkah podatkov različnih državnih 
organov natančni podatki o njihovih nepre-
mičninah. Če je kdo kupil hišo, pa kupopro-
dajne pogodbe še ni dal vpisati v zemljiško 
knjigo, bo moral davek plačati njen prejšnji 
lastnik. Če ima kdo v stanovanju najemnika, 
pa tega ni javil ustreznemu državnemu orga-
nu, bo moral plačati višji davek in podobno. 
Zato mora vsakdo sam poskrbeti, da imajo 
pristojni državni organi v svojih evidencah 
pravilne podatke o njegovih nepremičninah.

Geodetska uprava Republike Slovenije 
ima po novem na voljo tudi posebno brez-
plačno telefonsko številko 080 22 15. Ta 
številka bo občanom na voljo do 31. marca, 

ko se izteče rok za spreminjanje podatkov. 
Lastniki se lahko za spreminjanje podatkov 
v registru nepremičnin prek te številke naro-
čajo za obisk območnih geodetskih uprav in 
pisarn od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 
15.30 in ob petkih od 7.30 do 14.30. Geodet-
ska uprava je pripravila tudi seznam za ure-
janje podatkov pri drugih upravljalcih zbirk. 

Lastniki nepremičnin se lahko še naprej 
naročajo tudi na spletu, prek aplikacije Spre-
minjanje podatkov o nepremičninah. Podat-
ke urejajo s pomočjo iste aplikacije, lahko pa 
tudi prek vprašalnikov registra nepremičnin, 
elaborata geodetske storitve ali neposredno 
na območnih geodetskih upravah. Vpogled 
v podatke je možen na spletu, lahko pa na 
geodetski upravi na brezplačni številki 080 
22 15 naročijo izpis in podatke preverijo 
doma. Obisk geodetskih uprav in pisarn pa 
je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.

Kaj nas na delovnopravnem in 
socialnem področju čaka v letu 2014?

Marsikdo se danes sprašuje, kaj nas 
na delovnopravnem in socialnem 
področju čaka v letošnjem letu. 

Sprašujejo se, ali jim bo v letošnjem letu tež-
je ali lažje kot lani? Del odgovora na to vpra-
šanje se skriva v podatku, ki ga je objavilo 
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti: za zagotavljanje socialne 
varnosti državljanov oziroma za transferje 
posameznikom in gospodinjstvom je drža-
va lani namenila 1,2 milijarde evrov, letos 
in naslednje leto pa bo nekoliko več. Kakšne 
ukrepe napoveduje ministrstvo? 

Spodbude za zaposlovanje mladih
Veliko pozornosti namerava država po-

svetiti zaposlovanju mladih. Da bi zaposlo-
vanje mladih še pospešili, so z zakonom o 
interventnih ukrepih na področju trga dela 
in starševskega varstva sprejeli dodatne 
ukrepe, na podlagi katerih so delodajalci, ki 
za nedoločen čas zaposlijo mlade, za dve leti 
oproščeni plačila prispevkov. Ocenjujejo, da 
bo namesto 20.000 novih zaposlitev mladih, 
kolikor jih je bilo v letu 2012, na podlagi 
navedene spodbude na letni ravni na novo 
zaposlenih 25.000 mladih, od tega 7.000 za 
nedoločen čas. Za izvajanje ukrepov v okvi-
ru Jamstva za mlade bodo v letu 2014 name-
nili več kot 76 milijonov evrov in omogočili 
več kot 60.000 vključitev v delo. Preko pro-
jekta Pobuda za mlade pa bodo namenili za 
izboljšanje zaposljivosti mladih še 10 milijo-
nov evrov. 

Štipendije za dijake se vračajo
Po sprejemu novega zakona o štipendi-

ranju se v Slovenijo vračajo štipendije za 
mladoletne dijake. Ministrstvo je na novo 
uvedlo tudi štipendije za deficitarnost, ki so 
namenjene dijakom oziroma študentom, ki 
se izobražujejo na programih, ki so oprede-
ljeni kot deficitarni. 

Socialno podjetništvo
S sprejetjem zakona o socialnem podje-

tništvu je v Sloveniji dobilo socialno podje-
tništvo normativni okvir in široko politično 
podporo pri razvoju. 

Popravki socialne zakonodaje
Na podlagi analize socialne zakonodaje, 

ki jo je opravil Inštitut Republike Slovenije 
za socialno varstvo, so spremenili socialno 
zakonodajo v prid socialno najbolj ogrože-
nih skupin prebivalstva – predvsem eno-
starševskih in velikih družin, in povečanje 
dostopnosti do pravic iz javnih sredstev za 
ljudi, ki jih res potrebujejo. 

Upoštevali bodo bolj realni materialni po-
ložaj

S 1. januarjem 2014 so uveljavili spre-
membe in dopolnitve zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev ter spremembe in 
dopolnitve zakona o socialno varstvenih 
prejemkih. Po novem se bo pri odmeri pra-
vic upošteval bolj realni materialni položaj 
vlagatelja kot doslej. Širi se krog upravičen-
cev do denarne socialne pomoči in varstve-
nega dodatka; zvišujejo dodatek na otroka 
v enostarševski družini; centri za socialno 
delo dobivajo več prostega preudarka pri 
upoštevanju nepremičnine. Svojci – dediči 
ne bodo več vračali vse prejete pomoči, pač 
pa le delno. Ohranjajo (dozdajšnja ureditev 
je namreč začasna) sistem sofinanciranja 
šolske in dijaške prehrane, ki je v preteklem 
šolskem letu omogočil subvencioniranje šol-
ske prehrane 165.000 otrokom in dijakom.

Spopad s sivo ekonomijo in delom na 
črno

Letos se bosta pristojno ministrstvo in 
vlada zopet spopadla s sivo ekonomijo. Mi-
nistrstvo se je v to vključilo s spremembo za-
kona o preprečevanju dela in zaposlovanja na 
črno Velika novost se nanaša na kaznovalno 
politiko – in sicer na višje globe – predvsem 
za šušmarjenje. Po novem bo poleg odvzema 
predmeta, s katerim je bilo opravljeno delo 
na črno, mogoče odvzeti tudi premoženjsko 
korist, pridobljeno z delom na črno.

Inšpektorjem za delo bodo pomagali tudi 
cariniki

Za večjo pravno varnost delavcev so pri-
pravili predlog zakona o inšpekciji dela, s 
katerim bodo zagotovili večjo fleksibilnost 
in učinkovitost inšpektorjev in s tem tudi 
večjo pravno varnost delavcev. V nadzor 
nad zaposlovanjem na črno se bo vključila 
tudi carina.

Obvezna elektronska prijava delavca na 
dan nastopa dela

S 1. januarjem je stopil v veljavo tudi za-
kon o matični evidenci zavarovancev in uži-
valcev pravic iz obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Delodajalec mora 
delavca prijaviti v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje najkasneje na dan 
nastopa dela, ne pa v roku 8 dni, kot je to 
veljalo doslej. Delodajalec je kopijo potrdila 
o vloženi prijavi v zavarovanje in odjavi iz 
zavarovanja dolžan vročiti delavcu. 

V pripravi še štirje zakoni
Na ministrstvu za delo, družino, social-

ne zadeve in enake možnosti pripravljajo 
še štiri zakone: Zakon o dolgotrajni negi in 
zavarovanju za dolgotrajno nego (gre za zelo 
pomemben zakon, ki bo starostnikom omo-
gočil bolj varno jesen življenja); Spremembe 
Zakona o vojnih invalidih in Spremembe 
Zakona o vojnih veteranih in Spremembe 
Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.

T. K.

Lastniki nepremičnin morajo na način, 
kot je določen s predpisi o evidentiranju ne-
premičnin, v registru nepremičnin zagota-
vljati popolne in pravilne podatke o lastni-
ku, uporabniku, najemniku in upravljavcu 
nepremičnine, podatke o legi in obliki, po-
vršini, dejanski rabi ter drugih podatkih o 
nepremičninah, ki se zagotavljajo z vprašal-
nikom registra nepremičnin. 

Na območnih geodetskih upravah je mo-
žno urejati podatke o lastništvu, površinah 
in dejanski rabi delov stavb. V primeru spre-
membe lastništva je potrebno priložiti po-
godbo, v primeru sprememb površin skico 
vseh prostorov z opisom prostorov in njiho-
vimi površinami, za spremembo dejanske 
rabe delov stavb pa fotografijo. 

Podatkov, ki jih geodetska uprava v re-
gister nepremičnin prevzema neposredno 
od drugih upravljavcev, pa ni možno ure-
jati ali spreminjati na geodetski upravi. Te 
podatke je potrebno urediti neposredno 
pri organih, ki so pristojni za vodenje in 
vzdrževanje teh evidenc: 

Podatke o osebni služnosti in javnem  -
dobrem lahko lastniku uredijo v zemlji-
ški knjigi.
Podatke o dejanski rabi zemljišč (vodna  -
zemljišča, neplodna zemljišča) ureja 
ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Podatke o zemljiščih za gradnjo stavb  -
vodijo občine.
Številke stanovanj urejajo upravniki  -
večstanovanjskih zgradb.
Prijave na številko stanovanja urejajo  -
upravne enote.
Evidenco sakralnih objektov vodi urad  -

za verske skupnosti.
Evidenco kulturnih spomenikov vodi  -
ministrstvo za kulturo.
Za znižanje davka za upravičence do  -
socialne pomoči ali varstvenega dodat-
ka in za invalidne osebe oziroma osebe, 
ki bivajo z invalidi, bo poskrbela davčna 
uprava po uradni dolžnosti.
Podatke o odprtosti zemljišča, rastnem  -
koeficientu in varovalnem gozdu zbira 
zavod za gozdove.
Podatke o agrarnih skupnostih urejajo  -
upravne enote.

Nekatere podatke pa bodo lahko lastniki 
nepremičnin uredili šele po prejemu infor-
mativnega izračuna davka na nepremični-
ne. Gre za zemljišča, ki so pod avtocesto ali 
pod državnimi cestami (to bodo uredili z 
Darsom), pod občinskimi cestami (to bodo 
uredili z občino), pod gozdnimi cestami (to 
bodo uredili z zavodom na gozdove), pod 
železnico (to bodo uredili s Slovenskimi 
železnicami) in za objekte, ki so nelegalno 
zgrajeni (to bodo uredili z inšpektoratom za 
promet, energetiko in prostor).

Podatke bo Geodetska uprava Republike 
Slovenije uporabila v informativnem izra-
čunu davka na nepremičnine, ki bo lastni-
kom in ostalim davčnim zavezancem po-
sredovan v februarju 2014. 

Skratka, če vse omenjene evidence ne 
bodo točne, bo računalnik na koncu lastni-
ku izračunal višjo dohodnino. Zato je v inte-
resu vsakega lastnika, da natančno preveri, 
ali imajo pristojni državni organi pravilne in 
točne podatke o njegovih nepremičninah.

T. K.

Izzivi sodelovanja s Štajerskim 
Vulkanlandom

Pred dobrim letom je bilo podpisano pi-
smo o nameri o sodelovanju z avstrijsko 
regijo Štajerski Vulkanland v program-

skem obdobju 2014-2020. Stalne bilateralne 
županske konference, ki se odvijajo dvakrat 
letno na eni ali drugi strani meje, kažejo ve-
dno večji interes za sodelovanje s strani žu-
panov avstrijskih občin, odziv iz slovenske 
strani pa je, žal, veliko skromnejši. Zato sta 
se župana občin Lenart in Gornja Radgona z 
RASG (kot koordinatorico 
tega sodelovanja) dogovo-
rila o sklicu sestanka vseh 
26 županov in 4 razvojnih 
agencij na slovenski strani 
meje. Namen sestanka, ki 
se je odvil 22. januarja v 
Centru Slovenskih goric, 
je bil preveriti dejanski 
interes za sodelovanje in 
oblikovanje osnovnih vse-
binskih ciljev tega sodelo-
vanja.

Na dosedanjih bilateral-
nih konferencah so že bile 
sprejete odločitve v zvezi 
z oblikovanjem skupne 
blagovne znamke Slovenske gorice – Štajer-
ski Vulkanland in skupne razvojne strategije 
za obdobje 2014-2020. Izvedenih je že bilo 
precejšnje število manjših projektov na bila-
teralni ravni. V teku je tudi izdaja skupnega 
časopisa (Magazina), ki bo predstavil obe 
regiji, torej Slovenske gorice in Štajerski Vul-
kanland in prikazal številne značilnosti obeh 
območij, ki nas povezujejo in ponujajo pri-
merno osnovo skupnega nadaljnjega razvoja.

Prisotni na tokratnem sestanku so govori-
li o pomenu ustrezne priprave za naslednje 
programsko obdobje. Jasno so bile podane 
prednosti sodelovanja s projektnimi partnerji 
iz avstrijskega Vulkanlanda, ki imajo bogata 
znanja, izkušnje in številne dobre prakse, ki 
jih je mogoče neposredno uvajati tudi v naš 
prostor. Možnosti tovrstnega povezovanja se 
kažejo predvsem v skupnih turističnih aktiv-
nostih, kolesarskih poteh, kulinariki, vinu ter 
energetskih vsebinah. 

Dogovorjeno je bilo, da se bodo občine 
projektno vključevalne v posamezne pro-
jekte, ki bodo zanje najbolj aktualne. Štiri 

razvojne agencije, ki delujejo na območju 
Slovenskih goric, vključno z Razvojno agen-
cijo Slovenske gorice, bodo pripravile nekaj 
idejnih predlogov oz. dispozicij skupnih pro-
jektov in nato občine pozvale k sodelovanju. 
Zagotovo bo eden od teh predlogov zajemal 
vzpostavitev skupne blagovne znamke Slo-
venske gorice – Štajerski Vulkanland, ki so ga 
prisotni na sestanku izpostavili kot krovnega 
za to sodelovanje.

Blagovna znamka Slovenske gorice je bila 
tudi sicer med prisotnimi prepoznana kot po-
membna skupna aktivnost. Tukaj bo potreb-
no še veliko napora, da se bodo vsi ponudniki 
z njo poistovetili. Vzporedno s to prioriteto 
pa bo potrebno graditi tudi infrastrukturo za 
razvoj turistične dejavnosti na takem nivoju, 
kot jo preko meje že imajo – torej kolesarske 
poti, pešpoti itd. Predvsem pa je potrebno 
ponudnike povezovati, z njimi živeti, skupaj 
ustvarjati tržne priložnosti, eden drugega ce-
niti in se naučiti, da lahko najbolj prosperi-
ramo le s skupnim delom in razvojem. Že z 
uvajanjem samega koncepta samooskrbe, to-
rej da bi sami v svoji potrošnji dajali potrebno 
prioriteto domačim ponudnikom, bi naredili 
največ. Sosedje v Vulkanlandu uspešno doka-
zujejo, da ta koncept deluje. Zato se moramo 
najprej spoznati v dobrih lastnostih, predno-
stih, ki jih imamo, da bomo skupaj enotnejši 
z dobro, visoko kakovostno ponudbo, ki jo 
imamo in smo jo sposobni še nadgrajevati. 

T. V., R.V. in M. F. 
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rizu, ki ga je umoril mladoletni poljski Jud 
Grynszpan. Ta uboj 7. novembra 1938 naj bi 
sprožil »spontani upor« in dvignil na noge 
nemško prebivalstvo, ki je začelo z nasilnim 
obračunavanjem z Judi in njihovo lastnino v 
nemških in avstrijskih mestih. V pogromu, 
ki pomeni začetek načrtnega uničevanja Ju-
dov, so sodelovali tudi pripadniki paravoja-
ških enot, ki so pobili veliko Judov na ulicah 
in jih 30-tisoč odpeljali v koncentracijska ta-
borišča. Uničili, požgali ali oskrunili so 1.688 
sinagog in 700 trgovin. Poleg tega so Nem-
ci od Judov zaradi uboja Ernsta von Ratha 
zahtevali še visoko denarno odškodnino v 
znesku milijarde mark. Pred pogromom je 
nacistični vodja Adolf Hitler pooblastil mi-
nistra dr. Josepha Goebbelsa (1897–1945), 
da pripravi govor in z njim prepriča ljudstvo 
o nujnih ukrepih za zaščito naroda. »Male-
mu doktorju« ni bilo treba naročiti dvakrat, 
imel je pripravljen ognjeviti propagandi go-
vor in je znal prepričati tudi vodstvo stranke, 
da mora akcijo proti Judom izpeljati tako, 
da bo videti, kot da je »ljudstvo samoinici-
ativno organiziralo demonstracije«. Joseph 
Goebbels je nasploh pripravil strahovito 
propagando, ki je dvignila na noge ves naci-
stični uničevalni stroj s paravojaškimi eno-
tami vred (SA, SS in SD). Začel se je »napad 
ljudstva« na judovske trgovine, požigali so 
sinagoge in brez slehernega pomisleka uni-
čevali ostalo judovsko premoženje, ki jim je 
prišlo pod roke. Vse se je izšlo natanko tako, 
kot je bilo načrtova-
no v Goebbelsovem 
uradu, ki je imel tudi 
takoj odgovor za tuje 
dopisnike, akreditira-
ne v Nemčiji. Že 10. 
novembra dopoldne je 
namreč Gooebbels sam 
kot minister za propa-
gando stopil pred tuje 
novinarje in zaigrano 
posredoval »vesti, ki so 
prišle do naših ušes o 
domnevnem plenjenju 
in uničevanju judo-
vskega premoženja«.
Vehementno in odloč-
no je zatrdil, da je bilo 
vse to zaigrano in zla-
gano, saj da se ni nič takega zgodilo. »Judom 
nismo skrivili niti lasu«, je pribil Goebbels. 

»Kristalna noč« je osupnila svet, ki je ta-
krat sicer že dobro poznal dimenzije popol-
ne nacifikacije Nemčije. A ni bilo nobenih 
povračilnih ukrepov, razen protestnih not in 
odpoklica veleposlanika ZDA. Tujina je tudi 
obsodila nacistične metode obračunavanja 
s političnimi nasprotniki, predvsem z Judi, 
in to je bilo vse. Da se bo tako končalo, je 
bil prepričan tudi Goebbels in zato je tako 
ognjevito besnel proti Judom in vztrajal na 
njihovem popolnem uničenju. »Mislim, da 
je treba Žide popolnoma izločiti iz javnosti, 
posebno, kadar bi njihova navzočnost lahko 
izzivalno vplivala na okolico«. Tako je bilo 
jeseni 1938, ko je bil minister Goebbels že 

popoln gospodar nemškega javnega mne-
nja. Leto pred izbruhom druge svetovne 
vojne je velemojster nacistične propagande 
dr. Joseph Goebbels pravilno ocenil, da ne 
bo nihče iz bodočih generacij zmožen iz-
trebiti milijonov ljudi samo zaradi rasnih 
razlik; to so bili voljni storiti in so to tudi 
najbolj grozovito uresničili nacisti. Kako 
tudi ne, saj je Adolf Hitler v govoru 30. ja-
nuarja 1939 v Reichstagu napovedal, da bo 
izbruh nove svetovne vojne pomenil konec 
Judov v Evropi. Med drugim je ognjevito 
poudaril: »Danes hočem vnovič preroko-
vati: kadar bo internacionalnemu židovstvu 
znotraj in zunaj meja Evrope uspelo ponov-
no pahniti ljudstvo v svetovno vojno, ne bo 
rezultat boljševizacije sveta in z njo zmaga 
židovstva, temveč uničenje židovske rase v 
Evropi«. Goebbels je voditelju zvesto sledil 
in do konca lojalno izpolnjeval njegovo kr-
vavo ideologijo. 

Kar se je začelo s »Kristalno nočjo«, se je 
nerazumno in z neslutenimi posledicami 
nadaljevalo med vojno 1939–1945, vse do 
razsula tretjega rajha. Holokavst je bil ge-
nocid, ki je dodobra zaznamoval celotno 20. 
stoletje in pomeni najhujšo obliko kršenja 
človekovih pravic. Holokavst je terjal tudi 
velik krvni davek med slovenskimi Judi, od 
katerih so po letu 1945 ostali samo še ostan-
ki. Najhuje je krvavi ples nacistov prizadel 
prekmurske Jude, saj je v taboriščih smr-
ti za vedno ostalo 392 mož, žena, otrok in 

starcev. Od predvojne judovske skupnosti v 
pokrajini ob Muri je ostalo le 65 pripadni-
kov … Danes jih lahko preštejemo na prste 
ene roke. Mrtvi ostajajo nesmrtni, dokler se 
jih ljudje spominjajo. In to še kako velja za 
žrtve holokavsta, katerih se spominjamo 27. 
januarja, na dan, ko so vojaki Rdeče armade 
osvobodili največje in najstrašnejše taborišče 
smrti – Auschwitz. V njem so poleg Judov 
končali življenja tudi Romi, Sinti, Slovani 
… »Končna rešitev« judovskega vprašanja 
je prav v tej tovarni smrti doživela grozljivo 
industrializirano množično pobijanje Judov 
in ostalih taboriščnikov. 

Dr. Marjan Toš, Sinagoga Maribor, 
foto: Maja Toš

Evroposlanka Tanja Fajon v Lenartu

Lenarški socialni demokrati  so v petek, 
17. 1. 2014, zvečer gostili poslanko 
evropskega parlamenta in podpredse-

dnico Socialnih demokratov mag. Tanjo Fa-
jon, ki je kot novinarka nacionalne televizije 
skoraj 8 let poročala iz Bruslja, zdaj pa kon-
čuje svoj prvi poslanski mandat.

Predstavila je svoje delo in področja, ki jih 
pokriva - ta so boj proti korupciji, človekove 
pravice, svoboda medijev, brezposelnost mla-
dih in položaj žensk. Izpostavila je odgovor-
nost medijev pri poročanju o njihovem delu, 
ki bi moralo biti slovenski javnosti predsta-
vljeno veliko bolj transparentno in objektiv-
no. Slovenske volivce bi morali spodbujati, da 
se udeležijo volitev za poslance evropskega 
parlamenta, nizka udeležba je stalnica tudi v 
drugih državah EU, zato obstaja bojazen za 
prodor radikalcev in nacionalistov.

Predstavila je tudi sestavo poslanske pla-
če, ki je veliko bolj obremenjena z davki in 

raznimi prispevki in ki je v tisku v zadnjem 
času zelo odmevna tema. Dotaknila se je tudi 
odnosa Bruselj–Slovenija in dejala, da je Slo-
venija še zmeraj dokaj stabilna država, ki pa 
smo ji s širjenjem slabih informacij precej 
pokvarili podobo, kar pri ostalih državah ni 
običaj. Ob tem je spomnila na pisanje pred-
sedstva Evropske ljudske stranke v zvezi s sta-
njem pri nas in obujanjem starega režima.

Na novih volitvah bo kandidirala, zavze-
mala pa se bo za podobne vrednote kot do-
slej: dvigovanje ravni pogovorov, boj proti 
korupciji, zaposlovanje mladih, boj proti 
revščini in zatiranju, delo medijev. 

Udeleženci pogovora so v živahni razpravi 
postavili veliko vprašanj v zvezi z delovanjem 
EU in položajem Slovenije v njej in zavzeli 
stališče, da bi se volitev za evropske poslance 
moralo udeležiti čim več državljanov.

Darinka Čobec, foto: Rastko Hafner

Komentar

Zakaj zamolčana resnica?

V knjigi zgodovinarja Martina Ivančiča 
Na današnji dan za 8. januar o Pohor-
skem bataljonu piše: »Blizu Osanka-

rice na Pohorju nemške sile uničijo celoten 
Pohorski bataljon; med 69 padlimi je tudi 
kmet Alfonz Šarh s tremi mladoletnimi sino-
vi, ki so pobegnili iz nemškega taborišča.«

Že ta kratek zapis priča o pomembnem 
zgodovinskem dogodku, s katerim so pove-
zane tudi Slovenske gorice, po eni strani z 
odhajanjem ljudi s tega območja v partizane 
na Pohorje ves čas 2. svetovne vojne, po dru-
gi strani pa tudi z dejstvom, da so pohorski 
partizani in aktivisti odhajali v Slovenske 
gorice zaradi pridobivanja ljudi za odhod k 
partizanom. Med njimi je bila tudi pripadni-
ca Pohorskega bataljona Linka Ksela, ki se je 
tudi v času padca bataljona mudila na tem 
območju. Pred leti je umrla v Mariboru.

O Pohorskem bataljonu je bilo napisanih 
več knjig in veliko spominskih zapisov, ki so 
bili objavljeni v različnih časopisih. Zgodovi-
nar, kot se je imenoval France Filipič, je o ba-
taljonu napisal tri knjige, vendar je v vseh za-
molčal pomembno resnico o padcu bataljona.

Avtorji navajajo, razen Ferleža, da je ba-
taljon padel zaradi izdaje in napada več kot 
2000 pripadnikov nemške vojske. Oboje je 
seveda res, je pa tudi res, da bi se usoda bata-
ljona ne končala tako tragično kljub nemški 
premoči, če bi vodstvo ravnalo bolj preudar-
no in taktično. Iz več virov je razvidno, da 
so se pripadniki Pohorskega bataljona v letu 
1942 uspešno izmikali Nemcem, ki so jim v 
več akcijah povzročili veliko škodo.

Omenjeni Ivan Ferlež v svoji knjigi Druga 
grupa odredov je o krivdi vodstva Pohorske-
ga bataljona za njegov padec med drugim 
zapisal: »Dejstvo, da so razen štirih vsi pa-
dli v taborišču, kaže, da štab ni niti posku-
šal povesti bataljona v preboj, kar je v tistem 
položaju vsaj za del borcev bila edina možna 

rešitev. Verjetno je, da je štab bataljona že pri 
izbiri prostora za taborišče spregledal potre-
bo morebitne nujnosti preboja v primeru so-
vražnega napada. Sledile so še druge taktične 
napake. Štab bataljona je očitno spregledal 
možnost, da bi ga Nemci na globoko za-
sneženem Pohorju utegnili napasti s težkim 
orožjem in takšno silo, ki bo bataljonu one-
mogočila umik. Bataljon je kljub opozorilu 
7. januarja, da je taborišče izdano, še vztra-
jal na starem mestu z namenom, da počaka 
Nemce, jim zada čim več izgub in se šele nato 
umakne. Namesto da bi že izbrane obrambne 
položaje zavaroval s širokim krogom patrulj 
in zased, je ves bataljon zadržal v sveže za-
sneženem utrjenem taborišču in zavarovanje 
omejil le na običajna stražarska mesta«.

Treba je tudi omeniti, da je med drugimi 
štab bataljona opozoril, naj se zaradi varno-
sti bataljon preseli na drugo lokacijo, tudi 
Franc Rozman Stane, vendar ga niso poslu-
šali. O tem je govor tudi v moji igri Pohor-
ski junaki, o kateri mi je predsednik Zveze 
združenje borcev za vrednote NOB Sloveni-
je dr. Janez Stanovnik napisal: »Najlepše se 
vam zahvaljujem za poslani igri – drami Po-
horski junaki in Prijatelji z nasprotnih stra-
ni. Obe igri sem z zanimanjem in veseljem 
tudi prebral. Čestitam.«

Tako kot Stanovnik tudi drugi poznavalci 
te tematike javno ne oporekajo v tem ko-
mentarju zapisanim dejstvom. 

Znano je, da je celo Hitler preko Himlerja 
pohvalil Steindla za uspešno uničenje Pohor-
skega bataljona, ki je bil majhna partizanska 
enota s pogumnimi borci in borkami, ki je 
Nemcem očitno zadajala hude preglavice. 
Kljub temu je štab bataljona ne bi smel ''žr-
tvovati'', žal tudi za doseganje nekih megle-
nih ideoloških ciljev.

Tone Štefanec

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

ol
ič

 3
8,

 2
25

3 
D

es
trn

ik
, w

w
w

.g
eo

m
er

a.
si

OKOLJU PRIJAZNE CENE

27. januarja se spominjamo žrtev holokavsta

Kristalna noč – začetek surovega 
genocida nad Judi

Prvi surov nacistični judovski pogrom 
»Kristalna noč« (mnogi poudarjajo, 
da je bil to začetek kasnejšega holoka-

vsta), se je zgodila v noči z 9. na 10. novem-
ber 1938. Sprožil jo je uboj Ernsta von Ratha, 
uslužbenca nemškega veleposlaništva v Pa-
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AKTUALNO IZ OBČIN

Sprejem za podjetnike in poslovne 
partnerje

Župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc je sredi januarja pripravil po-
novoletni sprejem za podjetnike iz 

občine in za poslovne partnerje občine. Po 
krajšem kulturnem programu je župan po-
vedal, da v poslovno-obrtni coni v Brengovi 
poslujejo že štirje podjetniki, poleg tega pa 
je v občini še 70 poslovnih subjektov, ki za-

poslujejo od enega do 20 ali še več delavcev. 
Občina uspešno sodeluje tudi s številnimi 
podjetniki, ki sodelujejo pri izvajanju ob-
činskih investicij. Žmavc se je vsem zahvalil 
za dobro sodelovanje, medsebojno zaupanje 
in korektne poslovne odnose ter jim zaželel 
uspešno poslovno leto 2014.

T. K.

Ž

Občina Cerkvenjak

Koncesija za ogrevanje na sekance

Občina Cerkvenjak je objavila razpis, 
na osnovi katerega bo najugodnej-
šemu ponudniku dala koncesijo za 

ogrevanje šole, občinske stavbe in Kulturne-
ga doma ter tople vode na lesne sekance za 15 
let. Gre za 3500 kvadratnih metrov površin, 
za ogrevanje katerih na kurilno olje je občina 
doslej potrošila letno okoli 50.000 evrov. 

Sedaj pa občina z razpisom išče podje-
tnika, ki bi bil pripravljen na lastne stroške 
zgraditi kotlovnico za ogrevanje omenjenih 
objektov na bio maso oziroma na lesne se-
kance. V tem primeru bi mu občina 15 let 
plačevala za ogrevanje omenjenih objektov 
in za toplo vodo 35.000 evrov letno. 

Podjetnik, ki bo v to zagrizel, bo mo-
ral vložiti okoli 170.000 evrov v izgradnjo 

nove kotlovnice (40 odstotkov nepovratnih 
sredstev lahko ob dobrem projektu pridobi 
na razpisu ministrstva za infrastrukturo in 
prostor), nato pa bo moral vsako leto od lo-
kalnih lastnikov gozdov odkupiti okoli 700 
kubičnih metrov lesnih sekancev in poskr-
beti za redno obratovanje kotlovnice. 

Če bo šlo vse po sreči, bodo imeli na kon-
cu koristi vsi: občina, ki bo za ogrevanje in 
toplo vodo plačevala manj; koncesionar, ki 
bo pridobil posel; kmetje oziroma lastniki 
gozdov, ki bodo lahko vsako leto prodali se-
kance, ter šolarke in šolarji oziroma občani 
in občanke, ki bodo imeli dobro ogrevano 
šolo, občinsko zgradbo in kulturni dom.

T. K.

Topla voda iz zemlje greje Benedikt
Malo je tistih, ki bi vedeli, da se pod Slo-

venskimi goricami skriva topla termomine-
ralna voda. Kolikor nam je znano, so geolo-
gi z vrtanjem doslej to dokazali le v Malih 
Moravcih pri Mali Nedelji in Benediktu. Pri 
Mali Nedelji so izvajali poizkusne vrtine ob 
iskanju nafte in naleteli na toplo vodo, ki jo 
sedaj uporabljajo Bioterme Mali Moravci. V 
Benediktu so po zaslugi nekdanjega tajnika 
krajevne skupnosti Benedikt, od samostoj-
nosti občine pa njenega župana Milana Gu-
mzarja in strokovnega sodelavca geologa dr. 
Petra Kralja prišli do tople vode z načrtnim 

vrtanjem v globino. Vrtanja so končali maja 
2004. leta, ko je iz vrtine, ki je globoka 1857 
metrov, pritekla okrog 73 stopinj Celzija to-
pla voda. Uspešno izvedena vrtina je bila le 
osnova za zamišljeno termalno kopališče v 
Benediktu. Z izgradnjo termalnega kopali-
šča bi bilo potrebno v zemljo vrtati še vrtino, 
ki bi dajala toplo vodo, drugo pa za vračanje 
toplotno izrabljene vode nazaj v globino. Ob-
čina si je doslej na vse načine prizadevala, da 
bi prišlo do gradnje termalnega kopališča, a 
je vse to zavrla recesija. Občina je v tem času 
že odkupila potrebna zemljišča, zgradila 

Občina Benedikt

Sprejeli so letni program odprodaje 
stvarnega premoženja

V okviru proračuna so občinski svetni-
ki občine Benedikt sprejeli tudi pro-
gram prodaje občinskega finančnega 

in stvarnega premoženja. Gre za program 
prodaje tistega premoženja, ki ga občina ne 
potrebuje. Letni načrt pridobivanja in raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem sa-
moupravnih lokalnih skupnosti namreč po 
zakonu sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa pristojnega za 
izvajanje proračuna samoupravne lokalne 
skupnosti. Vsebina programa prodaje ob-
činskega finančnega premoženja pojasnju-
je, kaj namerava občina v prihodnjem letu 
prodati, upoštevaje veljavno zakonodajo. 
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti, pa mora 
enkrat letno poročati svetu samoupravne 
lokalne skupnosti o realizaciji omenjenega 
letnega načrta.

Program prodaje občinskega stvarnega 
premoženja za leto 2014 občine Benedikt je 
izdelan ob upoštevanju kriterijev za odloči-
tev o posamični prodaji za področje stavbnih 

zemljišč in področje kmetijskih zemljišč. Ob 
tem pa je treba povedati, da obsega prodaje 
stvarnega premoženja ni možno zanesljivo 
napovedati oziroma načrtovati, še posebej ne 
po posameznih lokacijah ali parcelah, saj je 
pretežni del prometa vezan na ponudbo pri-
mernih zemljišč in na interes investitorjev. 

Pa poglejmo, katera zemljišča namerava 
občina Benedikt v letošnjem letu odprodati. 
Gre za dve lepi komunalno opremljeni stavb-
ni parceli za individualno stanovanjsko gra-
dnjo na robu strnjenega naselja v Jurčičevi in 
Slovenski ulici, parc. št. 495/42 in 495/13 v k. 
o. Benedikt. Vrednost prve v izmeri 608 kva-
dratnih metrov je ocenjena na 12.533 evrov, 

druge, v izmeri 890 kvadratnih metrov, pa na 
18.690 evrov. V k.o. Benedikt bo občina od-
prodala tudi komunalno opremljeno stavb-
no zemljišče v obrtno-industrijski coni parc. 
št. 452/1 v izmeri 1879 kvadratnih metrov, ki 
je ocenjena na 28.941 evrov.

V obrtno-industrijski coni bo občina 
odprodala tudi stavbno zemljišče parc. št. 
458/4, k.o. Benedikt, pridobljeno v skladu z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah za-
kona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. Ocenjena vrednost tega 
zemljišča v izmeri 6831 kvadratnih metrov 
je 204.930 evrov.

Občina bo odprodala tudi zemljišča v Sta-
ri Gori (parc. št. 90/5 in 90/6 v k. o. Trotkova 
v izmeri 635 kvadratnih metrov (stavbišče-
ekstenzivni sadovnjak) in 706 (ekstenzivni 
sadovnjak). Vrednost prve parcele je ocenje-
na na 5.080 evrov, druge pa na 5.083 evrov.

Ob Radgonski cesti 10 bo občina odproda-
la parc. št. 495/85 in 495/83, vse k. o. Bene-
dikt, v skupni izmeri 313 kvadratnih metrov. 
Vrednost obeh skupaj je ocenjena na 24.800 

evrov.
V k. o. Benedikt bo obči-

na odprodala tudi manjšo 
trikotno parcelo med cesto 
in hišo 460/52 v izmeri 112 
kvadratnih metrov. Njena 
vrednost je ocenjena na 
2.336 evrov.

V Spodnji Bačkovi 17/a 
bo občina odprodala sta-
novanjski objekt z dvori-
ščem. Gre za parc. št. 825/2 
in 825/4, k. o. Drvanja. 
Skupaj gre za 993 kvadra-
tnih metrov stavbišča in 
dvorišča. Ocenjena vre-
dnost je 70.000 evrov.

Ob vinogradniški poti 
bo občina odprodala travnik (parc. št. 505/3 
in 505/9, k. o. Benedikt, v izmeri 177 in 1630 
kvadratnih metrov), ki je ocenjen na 36.140 
evrov.

V k. o. Trotkova bo občina odprodala ze-
mljišča parc. št. 58 v izmeri 777 kvadratnih 
metrov (sadovnjak), 91 v izmeri 2510 kva-
dratnih metrov (sadovnjak) in 93 v izmeri 
5395 kvadratnih metrov (njiva). Vrednost 
vseh zemljišč je ocenjena na 11.819 evrov. 

Skupna vrednost vseh nepremičnin, ki jih 
namerava občina odprodati, znaša 720.352 
evrov.

T. K., foto: E. P.

Topla voda iz zemlje greje Benedikt

To nista gejzirja, pač vodna curka iz vrtine tople vode v Benediktu

Sprejem za podjetnike in poslovne 
partnerje

Občinski proračun občine Benedikt 
za leto 2014 je sprejet

Občinski svetniki v občini Benedikt so na predzadnji dan lanskega leta sprejeli občinski 
proračun. Na prihodkovni strani je težek 3.637.402 evrov, prav toliko pa je predvidenih 
tudi odhodkov. Proračun je torej izravnan, proračunski presežki ali primanjkljaj niso na-
črtovani. Največja investicija v letošnjem letu, ki je že v teku, je izgradnja vrtca Benedikt. 
Vrednost investicije je 1,470.000 evrov.

T. K.

evrov.

na odprodala tudi manjšo 
trikotno parcelo med cesto 
in hišo 460/52 v izmeri 112 
kvadratnih metrov. Njena 
vrednost je ocenjena na 
2.336 evrov.

bo občina odprodala sta
novanjski objekt z dvori
ščem. Gre za parc. št. 825/2 
in 825/4, k. o. Drvanja. 
Skupaj gre za 993 kvadra
tnih metrov stavbišča in 
dvorišča. Ocenjena vre
dnost je 70.000 evrov.

cestno krožišče, odko-
der bi poti peljale do 
bodočega termalnega 
kompleksa.

Da bi topla voda iz 
vrtine bila vsaj delno 
izrabljena, je občina 
poskrbela za izgradnjo 
sistema ogrevanja ne-
katerih objektov v sre-
dišču Benedikta. Tako 
sedaj s toplo vodo iz 
obstoječe vrtine ogre-
vajo veliko športno 
dvorano, prostore 
osnovne šole, prostore 
občinske zgradbe in 
vrtca. S tem prihrani-
jo veliko denarja, ki 
bi ga sicer namenili za 
nakup goriv, s kateri-
mi bi greli omenjene 
objekte. 

Ludvik Kramberger
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Asfalt v »novi Radehovi« bo morda 
malo zamudil

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger: »Celotna vrednost projekta izgradnje 
komunalne infrastrukture v Novi Radehovi je preko 700 tisoč evrov.«

»Po pridobitvi gradbenega dovoljenja smo 
v lanskem letu investicijo pripeljali tako da-
leč, da sta nam ostali izgradnja pločnikov in 
asfaltiranje ceste. Ostali komunalni vodi, od 
kanalizacije, vode do telekomunikacij in ele-
ktrike, so urejeni. Starih hiš v naselju »novi 
Radehovi« je 32, po zazidalnem načrtu pa 
bo možno zgraditi še 36 novih stanovanjskih 
objektov. Na levi strani ceste proti Sv. Trojici 
bo torej v prihodnosti lahko naselje s skoraj 
70 stanovanjskimi objekti. Vesel sem, da smo 
zadevo pripeljali tako daleč, verjetno pa so 
zelo veseli tudi stanovalci.

Za občino je zaradi precejšnjih težav pri iz-
delavi projektov to šola, da se parcele najprej 
komunalno uredijo in se stano-
vanjski objekti gradijo kasneje. 
Če je obratno, je več stroškov 
in za pripravo gre mnogo več 
časa.

V letošnjem proračunu ima-
mo za to zagotovljena sredstva 
– na papirju – vendar pa stvari 
kažejo tako, da bomo realno 
težko zagotovili ta sredstva za 
asfaltiranje. V rebalansu prora-
čuna, ki ga bom predlagal ob-
činskemu svetu, ko bom imel 
več podatkov s strani bank, ali 
bo mogoče pridobiti kakšen 

dolgoročni kre-
dit, bomo skušali 
zagotoviti denar, 
da bi lahko to 
investicijo in še 
nekatere druge, 
ki jih imamo v 
načrtu, tudi izpe-
ljali. Ne bi rad bil 
črnogled, ampak 
v kolikor bodo 
finančne težave 
takšne, bomo as-
faltiranje morali prestaviti na jesen ali morda 
na prihodnje leto.«

Pestro decembrsko dogajanje v Lenartu

S silvestrovanjem na 
Trgu osvoboditve so 
se končale božično–

novoletne prireditve v Le-
nartu. Po lanskem »zatišju« 
so letos ponovno potekale 
prireditve na prostem, na 
Trgu osvoboditve. Vse pri-
reditve, otroške,  koncerti 
za odrasle in silvestrovanje, 
so bile dobro obiskane. Lo-
kalni vinogradniki so v le-
senih hišicah ponujali ku-
hano vino in čaj. Ljudje se 
radi družijo ob kozarčku, 
ognju, v družbi prijateljev 
in znancev. 

Za otroke so se zvrstile 
predstave, ki so jih uprizo-
rile skupine iz okoliških šol, 
nekaj pa je bilo tudi prire-
ditev, v katerih so nastopali 
odrasli igralci in pripove-
dovalci. Vesel je bil otroški 
vrišč, ko so najmlajši klicali 
Božička, ki jim je pripove-
doval poučne zgodbice in 
prinesel simbolična darila.

V večernem delu  so  na 
trgu potekali koncerti za 
odrasle, od ljudskih pesmi, 
rocka, pop glasbe do naro-
dno–zabavnih viž. 

V Centru Slovenskih go-
ric je potekal božični sejem 
z bogato ponudbo raznih 

Radehova z novo podobo v letu 2014

Občina Lenart je prvotno načrtovano 
enoletno investicijo podaljšala na 
dve leti. Investicija se nanaša zgolj 

na novi del naselja Radehova, ki doslej kljub 
številnim stanovanjskim novogradnjam še 
ni imelo primerne infrastrukture. Po večle-
tnem prizadevanju krajanov je občina celo-
vito pristopila najprej k izdelavi projektov, v 
letu 2013 pa tudi k izgradnji celotne infra-
strukture. V Radehovi se tako v celoti ureja 
komunalna infrastruktura, ki ob cestni, ka-
nalizacijski in vodovo-
dni zajema še uredi-
tev meteorne vode, v 
določeni meri pa tudi 
prenovo telekomu-
nikacijskih vodov in 
elektrovodov. Seveda 
bo naselje opremljeno 
tudi s pločniki, javno 
razsvetljavo in ostalo 
spremljajočo infra-
strukturo. Tako celo-
vito zaokrožen projekt 
pa se je tudi zaradi 
tehničnih razlogov – 
konsolidacija nasutih 
materialov – namesto 
iz načrtovanega enega 
leta podaljšal še v leto 2014. V letu 2014 je 
tako načrtovan zaključek del na javni raz-
svetljavi, položitvi robnikov in fina izravna-
va ter asfaltiranje vseh predmetnih površin.

Naselje bo z investicijo pridobilo tudi var-
nejši dostop do regionalne ceste, obstoječi 
nasproti gostišča »Švarc« pa bo služil zgolj 

kot pešpot. Načrtovana sta bila sicer dva 
uvoza v naselje, vendar je občina uspela pri-
dobiti zemljišča le v predelu uvoza v naselje, 
ki je bližji mestu Lenart. S to pridobitvijo bo 
tako izvoz in uvoz v naselje pomaknjen na 
bolj pregleden del regionalne ceste, kar bo 
gotovo pripomoglo k večji varnosti udele-
žencev prometa na tem območju.

Zaključena investicija bo omogočila di-
rektno komunalno opremljenost vseh po-
zidanih in doslej še nepozidanih stavbnih 

zemljišč, ki so na tem območju namenjena 
individualni stanovanjski gradnji. Naselje bo 
tako pridobilo dokončno podobo predvido-
ma v drugi polovici tega leta. O navedenem 
so bili stanovalci sicer že obveščeni, vendar 
izkoriščamo priložnost ter jih ponovno po-
zivamo k strpnosti in razumevanju.

Občina Lenart

Lenarški proračun za leto 2014 bo 
treba skrčiti

Gospodarska kriza z vsemi svojimi po-
sledicami je prekinila ali oslabila nekatere 
finančne tokove, ki občinske proračune 
zapolnjujejo z načrtovanimi finančnimi 
sredstvi. Občina Lenart ima ob zastali 
prodaji nepremičnin več kot znatne teža-
ve tudi z zakasnitvijo državnih sredstev za 
poplačilo nujnih dodatnih del v projektu 
celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo. 
Zaradi izpada sredstev bo potreben reba-
lans veljavnega proračuna za leto 2014. O 
njem smo se za Ovtarjeve novice pogovar-
jali z direktorico lenarške občinske uprave 
mag. Vero Damjan Bele.

O proračunih 
za lansko in le-
tošnje leto je re-
dno govor na se-
jah občinskega 
sveta, redno pa 
občinske finance 
spremljamo tudi 
v našem časopi-
su. Kakšne so 
zadnje informa-
cije?

»Na prejšnji 
seji v decembru 
2013 smo obrav-
navali rebalans 
proračuna za 

leto 2013, ki se je zmanjšal glede na dejansko 
realizacijo na 7,7 milijona evrov prihodkov 
in 7,4 milijona odhodkov. Za leto 2014 ima 
občina Lenart sicer veljavni proračun, saj 
smo imeli sprejet dvoletni proračun, vendar 
pa je že sedaj jasno, da bo realizacija prihod-
kov tudi letos, žal, nižja od načrtovane, ki je 
znašala 8,6 milijona evrov na prihodkovni 
in 8,2 milijona na odhodkovni strani. Kot je 
bilo že povedano, smo bili zmanjšanju pri-
hodkov priča že v preteklem letu, zato smo 
morali temu prilagajati tudi odhodke, koli-
kor je bilo to pač možno. Sedaj pripravljamo 
rebalans še za leto 2014 in bi ga radi čim prej 
predložili občinskemu svetu v obravnavo oz. 
potrditev.«

Naloga je zahtevna, kajti vse informacije, 
potrebne za sprejem rebalansa, ki bi potem 
obveljal, še niso na voljo. Poglejva najprej, 
kaj z manj sredstvi načrtujete izvesti?

»Sedaj veljavnega proračuna seveda ne 
moremo v celoti izvajati, kot je bilo načrto-
vano, saj moramo odhodke sproti prilagajati 
prejetim finančnim sredstvom. Poleg zakon-
sko določenih obveznosti bomo izvajali zgolj 
investicije, ki so že v teku in so vsaj delno 
podprte s sredstvi iz državnega ali evropske-
ga proračuna. Tu gre predvsem za dokon-
čanje projekta celovite oskrbe s pitno vodo, 
torej izgradnje/rekonstrukcije primarnega 
vodovoda, ki bi morala biti v letošnjem letu 
zaključena, za nadaljevanje tega projekta – 
izgradnjo sekundarnih vodov na območju 
KS Voličina – bomo za sofinanciranje kan-
didirali v letu 2014, saj smo pripravili vso 
potrebno dokumentacijo in imamo prav-
nomočno gradbeno dovoljenje. Nadaljevati 
želimo s komunalnim opremljanjem Rade-
hove, ki se sofinancira iz komunalne takse, 
z že pričetimi projekti preko LAS-a, kjer so 
bila odobrena sofinacerska sredstva, glede 
sanacije čistilnih naprav pa se bo občinski 
svet odločal med podelitvijo koncesije in iz-
vedbo projekta v lastni režiji, v kolikor bo v 
naslednji finančni perspektivi možno prido-
biti zanj kohezijska sredstva.«

Pri potrebnih informacijah za pripravo 
rebalansa smo imeli v mislih slej ko prej po-
trebne premostitve, najverjetneje kredite. A 
banke v sedanjih težkih razmerah tudi ob-
činam ne prisluhnejo takoj. 

»V letošnjem letu želimo najeti tudi dol-
goročni kredit, s katerim bi zagotavljali la-
stne deleže pri investicijah in poplačali dva 
stara kredita; s tem bi seveda obenem tudi 
izboljšali likvidnostno situacijo. Zavedamo 
se, da je v današnjih časih težko pridobiti 
ugodne ponudbe bank, saj njihova poslovna 
politika ni najbolj naklonjena financiranju 
javnega sektorja, zato se bomo morali pri is-
kanju sredstev še posebno potruditi.« 

Edvard Pukšič

za lansko in le
tošnje leto je re
dno govor na se
jah občinskega 
sveta, redno pa 
občinske finance 
spremljamo tudi 
v našem časopi
su. Kakšne so 
zadnje informa
cije?

seji v decembru Direktorica lenarške 
občinske uprave mag. Vera 
Damjan Bele

Božični koncert Mladinskega pevskega zbora župnije sv. Lenarta pod 
vodstvom Slavice Kurbus 20. 12. 2013
Božični koncert Mladinskega pevskega zbora župnije sv. Lenarta pod 

O investiciji dodajamo še nekaj zanimivih 
tehničnih podrobnosti: v samem naselju bo 
zgrajen cca 1 km fekalnih kanalizacijskih 
vodov, katerim je potrebno prišteti cca 2 
km primarnega voda, ki povezuje naselje s 
centralno čistilno napravo. Položen bo pri-
bližno 1 km meteorne kanalizacije. Kanali-
zacijski vodi so položeni na globini od 1,2 pa 
do 4 metre. Dvoslojna asfaltna prevleka bo 
zajela preko 3.000 m² površine, za investicijo 
pa je bilo potrebni cca 10.500 m³ zemeljskih 
izkopov.

Seveda bi lahko v takem prispevku zapisali 
tudi kakšno kritično besedo o nerazumljivih 

težavah s prestavitvijo srednjenapetostnega 
voda v upravljanju Elektra Maribor ali o te-
žavah pri projektiranju in kasnejših odkupih 
zemljišč, vendar je res, da tovrstni zapleti 
niso nič neobičajnega in spadajo v običajni 
tek investicij. Tako kot tudi sodelovanje ve-
čine prebivalcev, ki razumejo potrebe, da se 
infrastruktura mora umestiti na primerno 
mesto v prostoru ter so pri tem aktivno in 
hvalevredno sodelovali. Prav zaradi slednjih 
upamo, da bo investicija čimprej zaključena 
in predana uporabi. 

Martin Breznik, foto: E. P.
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izdelkov, daril, doma-
čih dobrot na stojni-
cah, ki je ustvaril pravo 
romantično vzdušje.

Bogat kulturni pro-
gram in zanimive pri-
reditve v lenarškem 
domu kulture so or-
ganizirale tudi Kon-
servatorij za glasbo in 
balet, Podružnična šola 
Lenart in Osnovna šola 
Lenart.

V cerkvi sv. Lenarta 
smo prisluhnili slo-
venskim, španskim in 

nemškim božičnim pe-
smim, ki jih je zapel operni 
pevec Juan Vasle ob spre-
mljavi pianista in organista 
Tadeja Podobnika. Cerkev 
je bila zasedena do zadnje-
ga kotička.

Na Trgu osvoboditve 
smo ob zvokih ansambla 
Trubadurji pričakali novo 
leto in se poslovili  od leta 
2013. Bilo je veselo, bučno, 
ljudje so prišli »od blizu in 
daleč«.

Darja Ornik

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Opozorila in priporočila računskega sodišča so vzeli resno

Formalno-pravne napake so že 
odpravili, oškodovanja občine pa ni bilo

Računsko sodišče Republike Slovenije 
je revidiralo pravilnost določenega 
dela poslovanja občine Sveta Trojica 

v Slovenskih goricah v letu 2011. Kot je ra-
čunsko sodišče pred dnevi objavilo na svojih 
spletnih straneh, je bil cilj revizije izrek mne-
nja o pravilnosti poslovanja občine v letu 
2011 v delu, ki se nanaša na javna naročila 
pri investicijskih odhodkih, na zadolževanje 
in na projekte javno zasebnega partnerstva.

Kot je razvidno iz poročila na spletnih 
straneh računskega sodišča, ki ga tu zaradi 
pomanjkanja prostora ne moremo v celoti 
povzeti, je računsko sodišče zasledilo neka-
tere nepravilnosti, zato je o pravilnosti tega 
dela poslovanja občine izreklo negativno 
mnenje. Zato je občini Sveta Trojica po-
dalo priporočila za izboljšanje poslovanja, 
tako imenovanega odzivnega poročila pa ni 
zahtevalo, ker so bile nepravilnosti že med 
revizijskim postopkom odpravljene. Pove-
dano po domače: določene nepravilnosti 
so že med revizijo odpravili, tako da občini 
sedaj ni treba narediti nič več, razen seveda 
tega, da bo v bodoče upoštevala priporočila 
računskega sodišča.

Kljub temu je direktor občinske uprave 
Srečko A. Padovnik pripravil izčrpno poja-
snilo, ki je vsem v celoti dostopno na spletnih 
straneh občine. Natančno je pojasnil, zakaj so 
se na občini odločili, kakor so se, saj je bil za 

modernizacijo ceste v Spodnje Verjane (gre za 
Slovensko ulico) izbran izvajalec NGP Nizke 
gradnje Ptuj, ki bi moral investicijo zgraditi 
»na ključ«, vendar je šlo to podjetje sredi del 
v stečaj. Vsi še pomnimo, kako mučno je bilo, 
ko so zaradi likvidnostnih težav izvajalca, ki 
je šel kasneje v stečaj, dela pri izgradnji ce-
ste zastala. Stanovalci ob cesti so se znašli v 
nemogoči situaciji, saj je bila edina cesta do 
njihovih domov razkopana, izkopi so ostali 
nezaščiteni, prebijati so se morali čez kupe 
gramoza in blata. Otroci so se s težavo prebi-
jali do šole, dostop do pokopališča je bil ote-
žen, podjetniki ob cesti so izgubljali stranke, 
meteorne vode pa so še dodatno uničevale in 
odnašale cestišče. Vsi so si oddahnili, ko je 
dela po zastoju končno nadaljevalo podjetje 
Komunala Slovenske gorice. Pri prenosu del 
na novega izvajalca po obligacijskem zakoni-
ku zares ni bil izveden nov postopek javnega 
naročanja, vendar bi to povzročilo dodatno 
škodo in zamik sanacije ceste. Zato pa so 
uporabili obligacijski zakonik. Kot ugotavlja-
jo na občinski upravi, očitno obstaja pri nas 
v takšnih izrednih oziroma mejnih primerih 
različna veljavna zakonodaja, ki je med seboj 
nasprotujoča. Občinska uprava natančno in 
obširno pojasnjuje tudi svoje ravnanje v zve-
zi z upoštevanjem plačilnih rokov, ureditvi-
jo komunalne in prometne infrastrukture, 
aneksom za podaljšanje roka izvedbe del in 

Sprejem anovskih novorojenčkov

V prostorih Ob-
čine Sveta Ana 
je župan Silvo 

Slaček sprejel novoro-
jenčke s starši. V nago-
voru jim je ob veselem 
dogodku izrekel čestit-
ke in jim podaril manj-
šo pozornost. Občina 
vsakemu novorojencu 
podari enkratno de-
narno pomoč v vre-
dnosti  150 eur. Po 
uradnem delu je sledila 
pogostitev in prijetno 
druženje z dojenčki. 
Rojeni in vabljeni v 2. 
polovici leta 2013: Nik 
Žnidarič, Tadeja Mikiš, Evelin Muršec, Nik 
Djura, Eva Zimic, Gabrijela Bauman, Jan 

Roškar, Gal Kokol, Melani Borko, Jan Hor-
vat in Lia Budja.

SReBr

Prednovoletni sprejem pri županu Sv. Ane

Župan Silvo Slaček je v četrtek, 19. 12. 
2013, v občinskih prostorih sprejel 
svetnike, predsednike društev, podje-

tnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti in dru-
ge, ki prispevajo k razvoju občine. Prisotne 
je pozdravil in spregovoril o delovanju ob-

čine v preteklem letu, 
hkrati se jim je zahva-
lil za uspešno sode-
lovanje in jih povabil 
k le-temu tudi v pri-
hodnje. Izrekel je tudi 
lepe želje ob prihaja-
jočih praznikih in vse 
dobro v novem letu. 
Za bogato pogostitev 
po uradnem delu sta 
poskrbela Aktiv kmeč-
kih žena in Vinogra-
dništvo Majcenovič. 

 SReBr

Občina Sveta Ana

Zadovoljni v 2013 in delovno v 2014

Kar se tiče lanskih investicij, smo zado-
voljni, ker smo jih končali tako, kot 
smo jih načrtovali. Med najpomemb-

nejši investiciji sodita »Viničarija Pergarjev 
vrh z vinogradniško učno potjo« in »Re-
konstrukcija dela LC 
203101 ter dela ceste 
LC 203501 skozi nase-
lje Kremberk z obno-
vo javne razsvetljave«; 
vrednosti projektov so 
bile že navedene v prej-
šnjih številkah. Prav 
tako smo za obe inve-
sticiji prejeli v letu 2013 
načrtovana sredstva so-
financiranja s strani dr-
žave. Najbolj ponosni 
smo na obnovitev vini-
čarije in učne poti, saj 
je dodatna destinacija v 
naši turistični ponudbi. 
Zadovoljni smo tudi z 
uspešnim razpisom za kandidiranje za sred-
stva sofinanciranja energetske sanacije OŠ Sv. 
Ana in Lokavec. Tudi o tem smo že pisali.

Zadovoljni smo tudi s projekti DRSC, ki 

je na območju Svete Ane izvedla dve inve-
sticiji, in sicer sanacijo plazu na RII 433 v 
Dražen Vrhu in nadaljevanje izgradnje ko-
lesarske steze in obnova vozišča na R III-730 
Sv. Ana–Zg. Ščavnica. Tudi izgradnja kanali-

zacije v Ledineku in Dražen vrhu poteka po 
planu in so že položeni vsi cevovodi, sedaj je 
na vrsti izgradnja čistilne naprave. Prav tako 
bomo letos na javno kanalizacijo priključili 

čine v preteklem letu, 
hkrati se jim je zahva
lil za uspešno sode
lovanje in jih povabil 
k le-temu tudi v pri
hodnje. Izrekel je tudi 
lepe želje ob prihaja
jočih praznikih in vse 
dobro v novem letu.
Za bogato pogostitev 
po uradnem delu sta 
poskrbela Aktiv kmeč
kih žena in Vinogra
dništvo Majcenovič. 

Roškar, Gal Kokol, Melani Borko, Jan Hor

Sprejem anovskih novorojenčkov

V 
Slaček sprejel novoro
jenčke s starši. V nago
voru jim je ob veselem 
dogodku izrekel čestit
ke in jim podaril manj
šo pozornost. Občina 

Proslava ob slovenskem  kulturnem prazniku
Občina Lenart vabi  na proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika, ki bo 

v sredo, 5. februarja 2014, ob 19.30 uri v Domu kulture Lenart. Z besedo in glasbo se 
bosta predstavila rojaka  iz zamejske Koroške  župnik in dekan Janko Krištof iz Bilčovsa in 
pianist Andrej  Feinig iz Sveč. Janko Krištof bo ob klavirski spremljavi predstavil odlomke 
iz Slomškovih del in pesmi  Franceta Prešerna.

Opozorila in priporočila računskega sodišča so vzeli resno

Formalno-pravne napake so že 
odpravili, oškodovanja občine pa ni bilo

šo pozornost. Občina 
vsakemu novorojencu 
podari enkratno de
narno pomoč v vre
dnosti
uradnem delu je sledila 
pogostitev in prijetno 
druženje z dojenčki.
Rojeni in vabljeni v 2. 
polovici leta 2013: Nik 
Žnidarič, Tadeja Mikiš, Evelin Muršec, Nik 
Djura, Eva Zimic, Gabrijela Bauman, Jan 

šo pozornost. Občina 

Vabilo na pustno povorko v Lenartu
Letos pripravljamo v Lenartu že 23. pustovanje, ki bo v soboto, 1. marca 2014. Vabimo 

skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se  pridružijo povorki. 
Maškare se zberejo ob 10.30 nasproti novih blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka 

bo krenila ob 11. uri po Jurovski c., po Ilaunigovi ulici, mimo Centra za socialno delo, po 
Maistrovi, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi in nadaljevala pot po Goriškovi ul. mimo 
doma upokojencev ter se zaključila na parkirišču pri Vrtcu Lenart. Za udeležence povorke 
bomo pot oz. smer zbiranja maškar in povorke primerno označili. Ulice, kjer bo potekala 
povorka, bodo  zaprte za promet.

Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udeležbo in prijavo do 
ponedeljka, 24. 2. 2014 na  Občino Lenart, po e-pošti darja.ornik@lenart.si ali na tel. št. 
729 13 21. 

Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato vabimo maškare, da se v čim večjem številu 
udeležijo pustne povorke. Pustovanje v Lenartu je postalo tradicionalno, želimo ga ohrani-
ti in obogatiti z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas  prijazno vabimo k sodelovanju.

 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., župan

vsa gospodinjstva v Lokavcu.
V letu 2014 pa smo že pričeli z javnim 

razpisom ureditve kmečke tržnice. Del in-
vesticije se je že pričel, saj se že ruši obsto-
ječi vinotoč Polič. Na tem mestu bo nastala 

kmečka tržnica. Novi lokal vinotoča Polič 
pa bo nastal na novi lokaciji sedanje garaže. 
V letošnjem letu se tudi pričenja energetska 
prenova OŠ.

Viktor Kapl

izdelkov, daril, doma

nemškim božičnim pe
smim, ki jih je zapel operni 
pevec Juan Vasle ob spre
mljavi pianista in organista 
Tadeja Podobnika. Cerkev 
je bila zasedena do zadnje
ga kotička.

smo ob zvokih ansambla 
Trubadurji pričakali novo 
leto in se poslovili
2013. Bilo je veselo, bučno, 
ljudje so prišli »od blizu in 
daleč«.
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AKTUALNO IZ OBČIN

v zvezi z zadolževanjem, na kar je opozorilo 
računsko sodišče. 

Svoje pojasnilo je na spletni strani občine 
objavil tudi župan občine Sveta Trojica Darko 
Fras. Poudaril je, da jih na občini ugotovitve 
računskega sodišča niso presenetile, saj so se 
nepravilnosti, ki jih računsko sodišče ugota-
vlja, zavedali že prej in so v glavnem bili o 
njih obveščeni tako občinski svet občine kot 
tudi nadzorni odbor. »Večino nepravilnosti 
smo v bistvu že sanirali pred ali v samem 
postopku revizije, tako da nam računsko 
sodišče ni naložilo nobenih popravljalnih 
ukrepov in nam ni potrebno pripravljati od-
zivnega poročila. Sem pa osebno zadovoljen, 
da revizija računskega sodišča ni ugotovila 
nobenih drugih nepravilnosti pri poslovanju 
občine, razen navedenih, za katere smo ve-
deli,« je zapisal Darko Fras. Po njegovih be-
sedah so nepravilnosti pri postopkih javnega 
naročanja pri modernizaciji ceste v Spodnje 
Verjane posledica težav izvajalca, na katere 
občina ni mogla vplivati. Župan pojasnjuje 
tudi druge okoliščine, ki so botrovale po-
slovanju, na katerega je opozorilo računsko 
sodišče. Po njegovih besedah pa je najbolj 
pomembno, da računsko sodišče ni ugotovi-
lo nobenih drugih kršitev oziroma negospo-
darnega ravnanja s sredstvi ali oškodovanja 
občine in javnega interesa. Povedano po do-
mače: občina je v danih okoliščinah naredila 
nekaj formalno-pravnih napak, nihče pa ni 
ravnal negospodarno ali kako drugače oško-
doval občinskega premoženja.

»Poročilo in ugotovitve računskega so-
dišča pa ne glede na to jemljemo resno in 
smo glede na njihova priporočila tudi takoj 

izvedli priporočene ukrepe, da bi seveda v 
bodoče preprečili ali še zmanjšali možnost 
za nastanek nepravilnosti. Prav tako smo v 
postopku revizije dobili veliko dragocenih 
nasvetov in stališč, ki nam bodo v pomoč 
pri nadaljnjem delu, za kar smo revizorkam 
računskega sodišča hvaležni, kot tudi za 
strokovno korektno sodelovanje,« je v zapi-
su poudaril župan Svete Trojice.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sprejet proračun za 2014

Na 21. redni občinski seji, ki je po-
tekala 19. 12. 2013, je občinski svet 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah tudi v 

drugem branju potrdil predlagani proračun 
za leto 2014 in tako sprejel odlok o proraču-
nu občine za leto 2014. Prihodki v tem letu 
so načrtovani v višini 2.514.250 €, odhodki 
pa v višini 2.541.371 €. Razlika med prihod-
ki in odhodki v višini približno 27.000 € je 
ostanek sredstev na transakcijskem računu 
na dan 31. 12. 2013. Župan Peter Škrlec oce-
njuje, da je proračun realno zastavljen in 
tudi izvedljiv. »Zavedamo se namreč, da v 
teh kriznih časih ne bi imelo smisla prora-
čuna umetno poviševati s prodajo stvarnega 
premoženja, saj kupne moči v tem trenutku v 
Sloveniji ni. Tako smo tudi odhodke načrto-
vali prihodkom primerno in si nismo zasta-
vljali ciljev, ki bi nato ostali nekje v oblakih,« 
komentira sprejet proračun Peter Škrlec. Naš 
sogovornik v nadaljevanju še razlaga: »Med-
tem, ko 2/3 proračuna že tako odpadeta na 
socialne in druge zakon-
sko določene transferje, 
občini preostane zgolj še 
1/3 proračuna, ki ga lahko 
prerazporedimo v investi-
cije.« Med prednostnimi 
projekti, ki jih bo občina 
Sv. Jurij v Slovenskih gori-
cah izvedla v tem letu, bo 
vsekakor rekonstrukcija in 
energetska sanacija šolske 
telovadnice. Tudi v tem 
letu bo občina nadaljevala 
z asfaltiranjem nekaterih 
makadamskih cestnih od-
sekov. Tako bodo novo as-
faltno prevleko dobili v Sr. 
Gasteraju, na odseku Repa 
in odseku Šenekar–Zaletinger. Hkrati pa bo 
občinska uprava še naprej skrbela za spro-
tno vzdrževanje obstoječih in že dotrajanih 
asfaltnih cestišč. Med večjimi odhodki v letu 
2014 je tudi dokončno poplačilo kulturnega 
doma. Sredstva v višini 379.000 € za popla-
čilo kulturnega doma občina še dobi s strani 
ministrstva za kmetijstvo RS. 

Ob pogovoru o sprejetem proračunu in 
načrtih za tekoče leto župan Peter Škrlec še 
poudari, da je občina Sv. Jurij v Slov. gor. v 
primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami 

med najmanj zadolženimi na prebivalca. 
Prav ta podatek je za občino dober poka-
zatelj preudarnega in načrtnega dela v pre-
teklosti in tudi dober obet, da se bo občina 
kljub gospodarskemu krču, ki po dolgem in 
počez drži Slovenijo, lahko razvijala tudi v 
prihodnje. 

Sprejet letni program športa in kulture
Na omenjeni seji je občinski svet na pre-

dlog odbora za družbene dejavnosti v skladu 
s sprejetim proračunom za leto 2014 potrdil 
tudi letni program športa in letni program 
kulture. Na podlagi teh sta v začetku leta 
2014 objavljena javna razpisa, na katere se 
lahko prijavijo lokalna društva. 

Na zadnji seji v letu 2013 so člani občin-
skega sveta prav tako sprejeli pravilnik o 
uporabi kulturnega doma v Jurovskem Dolu, 
na podlagi katerega se bo v nadaljevanju za-
gotavljala uporaba obnovljenega in dograje-
nega kulturnega doma v središču občine.

Nova cena vode
S 1. 4. 2014 bo na območju občine Sv. Ju-

rij v Slov. goricah pričela veljati nova cena 
vode, ki je bila sprejeta na podlagi sprejete 
uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 87/12 in 109/12). Cena vode se bo neko-
liko povišala, saj bo vključevala tudi plačilo 
omrežnine. 

Dejan Kramberger, foto E. P.

Cesta spet prevozna
Na cesti Lenart–Sv. Trojica, je 

promet zopet stekel. Zaradi sanacije 
plazu na odseku  v Sv. Trojici je bila 
cesta skoraj tri mesece zaprta. Ker 
je gradnja opornega zidu končana, 
je zopet vzpostavljen  zaenkrat sicer 
izmenični enosmerni promet. Dela 
naj bi se načeloma  nadaljevala v 
mesecu aprilu, v kolikor bo Direk-
cija RS za ceste zagotovila ustrezna 
sredstva.

Jože Žel

Vzdrževalna dela
Za enkrat smo priča dokaj 

mili zimi, zato je bilo le nekaj 
intervencij zimske službe na 
območju občine. Je pa zato 
možno izvajati razna vzdrže-
valna dela, kot so čiščenje ob-
cestnih jarkov, prepustov, sani-
ranje bankin, snemanje brežin 
ipd., ki so se na območju obči-
ne predvsem v decembru 2013 
v veliki meri tudi izvajala.

Cesta spet prevozna

promet zopet stekel. Zaradi sanacije 
plazu na odseku 
cesta skoraj tri mesece zaprta. Ker 
je gradnja opornega zidu končana, 
je zopet vzpostavljen 
izmenični enosmerni promet. Dela 
naj bi se načeloma 
mesecu aprilu, v kolikor bo Direk
cija RS za ceste zagotovila ustrezna 
sredstva.

in odseku Šenekar–Zaletinger. Hkrati pa bo 

Komunalna dela v Sveti Trojici
Začela se je gradnja kanaliza-
cije in čistilne naprave v Zg. 
Senarski

V začetku meseca januarja 2014 je 
podjetje Komunala 
Slovenske gorice, d. 

o. o., pričelo z gradnjo ka-
nalizacije in čistilne naprave 
Zg. Senarska. Gradnja dobrih 
840.000 € vredne investicije je 
predvidena do konca avgusta 
2014. Predvidena gravitacijska 
kanalizacija bo služila za od-
vodnjo odpadnih komunalnih 
voda na območjih gradbenih 
parcel »Ob gozdu« ter Poti v 
Dobravo, gradbenih parcel 
»Nad Jezerom«, Stare poti, 
dela Mariborske ceste ter ce-

lotnega območja OPPN Trojica jug. Z do-
datnimi kanali pa bo možno priključiti tudi 
Športno–rekreacijski center pri jezeru ter 
del Zg. Senarske. Nova čistilna naprava bo 
locirana pod regionalno cesto R3 433 ob po-
toku, ki se izliva iz Trojiškega jezera.

izvedli priporočene ukrepe, da bi seveda v 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sprejet proračun za 2014

N
drugem branju potrdil predlagani proračun 
za leto 2014 in tako sprejel odlok o proraču
nu občine za leto 2014. Prihodki v tem letu 
so načrtovani v višini 2.514.250 €, odhodki 
pa v višini 2.541.371 €. Razlika med prihod
ki in odhodki v višini približno 27.000 € je 
ostanek sredstev na transakcijskem računu 
na dan 31. 12. 2013. Župan Peter Škrlec oce
njuje, da je proračun realno zastavljen in 
tudi izvedljiv. »Zavedamo se namreč, da v 
teh kriznih časih ne bi imelo smisla prora
čuna umetno poviševati s prodajo stvarnega 
premoženja, saj kupne moči v tem trenutku v 
Sloveniji ni. Tako smo tudi odhodke načrto
vali prihodkom primerno in si nismo zasta
vljali ciljev, ki bi nato ostali nekje v oblakih,« 
komentira sprejet proračun Peter Škrlec. Naš 
sogovornik v nadaljevanju še razlaga: »Med
tem, ko 2/3 proračuna že tako odpadeta na 
socialne in druge zakon

Pri »oranžni« čez cesto, da bi 
na drugi strani preprečili škodo

Računsko sodišče, ki je revidiralo del 
poslovanja občine Sveta Trojica v letu 
2011, je ugotovilo nekaj nepravilnosti 
v postopkih in izvajanju zakonodaje. 
Ko človek prebira poročilo računskega 
sodišča ter dodatna pojasnila občinske 
uprave in župana o okoliščinah, zakaj 
je do tega prišlo, dobi občutek, da so na 
občini naredili takšen prekršek, kot bi ga 
naredil občan, če bi pri oranžni luči na 
semaforju skočil čez cesto, da bi na drugi 
strani preprečil povzročitev velike škode. 
Računsko sodišče je občini za tak prekr-
šek izreklo samo opozorilo, kaznovalo 
pa je ni. Hkrati pa ji je dalo priporočila, 
kako v takšnih primerih ravnati, kar jim 
bo na občini v pomoč pri izvajanju naše 
zakonodaje, ki je, roko na srce, včasih za-
res zelo zapletena in marsikdaj tudi neži-
vljenjska.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
- za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah 

v letu 2014
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 24. 1. 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje 

dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev in sofinanciranje programov, pro-

jektov ter drugih aktivnosti društev oz. drugih upravičencev na področju turizma v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je v višini 
3.300,00 EUR. 

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 28. 2. 2014. 

- za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah v letu 2014

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 20. 1. 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014. Zagotovljena višina proračunskih 
sredstev je v višini 8.100,00 EUR. 

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 21. 2. 2014. 

- za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 
2014

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 21. 1. 2014 objavila Javni razpis za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Predmet razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. gori-
cah v letu 2014. Za ta namen so zagotovljena proračunska sredstva v višini 9.540,00 EUR. 

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 28. 2. 2014. 
Besedila javnih razpisov in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 

občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Peter Škrlec, župan 
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Pred dvema desetletjema in pol so v 79 
občinah na jugovzhodu Avstrije ugotovili, 
da močno zaostajajo za razvojem. Delovnih 
mest so imeli zgolj za dva odstotka prebi-
valcev. Šlo je za delovna mesta v šolah, na 
občinah, poštah in v javni upravi. Ker manj-
še kmetije niso bile več donosne, je zemljo 
marsikje začel zaraščati plevel, med ljudmi 
pa se je širila apatija. Mladi so se začeli izse-
ljevati v Gradec in na Dunaj.

V takšnih okoliščinah se je na pobudo 
župana Auersbacha z 800 prebivalci (na av-
strijski strani meje so občine trikrat manjše 
kot na slovenski strani) ing. Jozefa Oberja 79 
občin postopno združilo v funkcionalno re-
gijo, da bi ji vrnili dostojanstvo in vrednote, 
po katerih je nekoč slovela. Korak po koraku 
so oblikovali skupno vizijo in začeli gradi-
ti na tistem, kar so v tistem trenutku imeli. 
Ugotovili so, da znajo ženske odlično kuhati 
in pripravljati ozimnico, vendar delajo to le 
za svojo družino. Moški pa znajo narediti 
tako rekoč vse okoli hiše in za hišo, vendar 
tega ne zaračunavajo, temveč si s prijatelji iz-
menjujejo. Ugotovili so, da imajo dobre po-
goje za razvoj kulinarike in obrti. Spoznali 
so, da se morajo usmeriti v izdelavo konč-
nih produktov za trg, za to pa so potrebovali 
skupno blagovno znamko. Ker so na tem ob-
močju pred milijoni let delovali vulkani, so 
regijo poimenovali Vulkanland, saj se tudi 
atraktivno sliši.

Zelo pomembna je bila tudi odločitev, da 
se bodo globalizaciji v Vulkanlandu uprli z 
regionalizacijo. Ugotovili so, da lahko vsi 
preživijo, če bodo kupovali proizvode in 
storitve eden od drugega. Izračunali so, da 
bodo vsi v regiji imeli dovolj za preživetje, 
če 20 do 30 odstotkov sredstev, ki jih ima-
jo gospodinjstva na razpolago, potrošijo v 
lokalni skupnosti. Zato so začeli razvijati 
nove vrednote. Danes se v Vulkanlandu ne 
spodobi dati prijatelju za rojstni dan darila, 
ki ni narejeno v domači regiji. Prav tako se 
ne spodobi kupovati novoletnih okraskov iz 
Kitajske, temveč takšne, ki jih prodajajo so-
sedi. V Vulkanlandu se spodobi, da družina 
vsaj dvakrat na mesec ne kuha sama doma, 
temveč gre na kosilo v gostilno ali kmečki 
turizem v domači vasi ali regiji. Ozimnico se 
spodobi kupovati v domači regiji od doma-
čih proizvajalcev. In še in še bi lahko našte-
vali te nove navade. 

Zaradi povečanega pov-
praševanja so se gostinstvo, 
turizem in obrtne dejavnosti 
izjemno razvile. Majhni kme-
tje in obrtniki so se začeli po-
vezovati in ustanavljati skupne 
blagovne znamke. Skupaj so 
začeli skrbeti za promocijo. 
Kmetijstvo in obrt so usmerili 
v proizvodnjo visokokakovo-
stnih končnih izdelkov. Vse 
to in lokalna potrošnja je pri-
vedlo do odpiranja delovnih 
mest na domu. Zaradi vsega 

tega pa je Vulkanland postal zanimiv tudi za 
obiskovalce in turiste od drugod. Zanje so 
v Vulkanlandu pripravili zgodbe. Ugotovili 
so namreč, da je dober proizvod samo pol 
uspeha. Potrošnik in obiskovalec želi slišati 
tudi zgodbo o njegovem nastanku, njegovih 
posebnostih, značilnostih in podobno. Tem 
zgodbam so dodali zgodovinske zgodbe iz 
davne in manj davne preteklosti. Vsi so se 
začeli truditi, da bi v regijo pritegnili čim več 
prijateljev, znancev, turistov in drugih obi-
skovalcev. Danes Vulkanland obišče dnevno 
na tisoče ljudi. 

V Vulkanlandu se spodobi tudi, da pod-
jetniki zaposlujejo svoje sovaščane, ki pri 
njih tudi kupujejo. Zato je danes v Vulkan-
landu že zelo veliko delovnih mest, stopnja 
brezposelnosti pa se je drastično zmanjšala. 
Za razvoj Vulkanlanda danes skrbi posebna 
podporna mreža institucij, medtem ko na to 
območje velike trgovske verige težko pro-
drejo, saj prostorski načrti občin temu niso 
naklonjeni. 

Danes je Vulkanland priznana blagovna 
znamka v Avstriji. S promocijo so uspeli do-
seči, da obiskovalci vedo, česa v Vulkanlan-
du ne bodo dobili (Coca-Cole, hamburger-
jev itd.) in kaj bodo dobili (jabolčne sokove, 
odlično vino, domačo kulinariko itd.). Tudi 
obrtniki iz Vulkanlanda so zelo cenjeni, zato 
opravljajo storitve po vsej Avstriji. Skratka 
regiji je uspel razvojni prodor, ker se je na-
slonila na lastno znanje in na lastne moči in 
ker vsi v njej držijo skupaj. Zagotovo je pri-
mer Vulkanlanda vredno tudi pri nas prou-
čiti in se iz njega kaj naučiti. 

To so ugotavljali člani organov občine Cer-
kvenjak ter predstavniki organizacij, društev 
in zvez, ki jih je občinski svet na čelu z župa-
nom Marjanom Žmavcem pred novim letom 
odpeljal na ekskurzijo in izlet v Vulkanland 
v sosednji Avstriji. Ekskurzijo je vodil nekda-
nji župan občine Pesnica in nekdanji direktor 
občinske uprave v Lenartu podjetnik Bojan 
Mažgon, ki odlično pozna razvojni koncept 
Vulkanlanda, saj ga spremlja že od začetka.

V občini Cerkvenjak so se tega že lotili. Po 
obisku v Vulkanlandu so se že odločili, da 
bodo pripravili okroglo mizo o možnostih za 
hitrejši razvoj podjetništva.

T. K.

AKTUALNO IZ OBČIN / IZ GOSPODARSTVA 

Novosti na Pomurskem sejmu

Lansko leto je bilo za  družbo Pomurski 
sejem kljub gospodarski krizi uspešno. 
Na vseh sejemskih prireditvah je so-

delovalo 2215 razstavljavcev iz 34-ih držav, 
ogledalo pa si jih je 149  tisoč  obiskovalcev, 
od tega desetina iz tujine. Družba je ustvarila 
okrog 2 milijona evrov bruto realizacije, kar je 
več kot leto prej. A kot je povedal predsednik 
uprave  Pomurskega sejma Janez Erjavec, se 
je lani plačilna nedisciplina še poglobila, si-
cer bi bili poslovni rezultati še boljši. Kljub 
gospodarski krizi so izpeljali vse načrtovane 
projekte. Še najbolj pa se je zalomilo pri sejmu 
gradbeništva, saj se je ta gospodarska veja za-
radi številnih stečajev slovenskih  gradbincev 
skoraj sesula. Projekt Megre so zato reševali 
tudi z novimi vsebinami in mu prvič dodali 
še sejem pokopališke in pogrebne dejavnosti. 

Kot pravi Janez Erjavec, imajo letos  v 
programu 9 sejemskih vsebin, med njimi 
prvič mednarodni sejem trajnostnih tehno-
logij in zelenega življenjskega sloga Green. 
Prva letošnja sejemska prireditev na gornje-
radgonskem sejmišču bo od 3. do 6. aprila 
Pomladni sejem gradbeništva, energetike, 
komunale in obrti. 

Sejem Megra bodo znova okrepili z dru-
gimi vsebinami, vse sejme pa  bo združeval 
slogan Gradimo z naravo. Gornja Radgona 
pa bo tudi letos v znamenju kmetijsko-živil-
skega sejma Agra in sejma obrambe, varo-
vanja, zaščite in reševanja Sobra. Slednjega 
bodo prvič letos okrepili še s sejmom letal-
stva in letalskim mitingom, ki pa naj bi ga 

septembra organizirali z lastniki in upra-
vljalci mariborskega letališča.

Ob organizaciji sejmov in strokovnih 
ocenjevanj bo Pomurski sejem sodeloval v 
Združenju evropskih kmetijskih sejmov Eu-
rasco, v mednarodni zvezi sejmov UFI ter v 
Društvu agrarnih novinarjev Slovenije, sku-
paj z okrajnim glavarstvom avstrijske Rad-
gone bo organiziral jubilejno, 20. slikarsko 
kolonijo Vinogradi obeh bregov Mure, 10. 
januarja pa je skupaj s pokrovitelji že okro-
nal 18. vinsko kraljico Slovenije.

STA, L. V.

Priprave na KOS 2014
Priprave na že četrti KOS so se priče-

le. Sejem bo od 30. maja do 1. junija 
2014 na hipodromu Polena, kot je 

bil vsa tri dosedanja leta. V tem ponovole-
tnem času se sestajamo s tistimi, ki nam pri 
organizaciji sejma pomagajo ali sodeljujejo 
in usklajujemo podrobnosti. Sejem bo v 
grobem obdržal dosedanji koncept, vsako 
leto pa se seveda trudimo, da bi pridobili 
nove razstavljalce. Dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji bodo tudi v tem letu v središču 
pozornosti. O vseh dogajanjih pri organi-
zaciji vas bomo, spoštovani bralci Ovtarje-
vih novic, sproti obveščali.

Franc Lovrenčič

Sprejem jurovskih novorojencev 
Župan občine Sveti Jurij v Slov. goricah 

Peter Škrlec je 21. januarja 2014 v večna-
menskem prostoru Osnovne šole Jožeta 

Hudales sprejel novorojence in njihove starše. 
Županovega sprejema se je udeležilo 16 otrok. 
Na sprejem je bilo sicer povabljenih 18 otrok, 
ki so se rodili med 1. 12. 2012 in 1. 12. 2013. 

Med njimi se je rodilo 8 deklic in 10 dečkov. 
Uradni del sprejema so s pesmijo pričeli tisti, 
ki so bili še nekaj let nazaj v vlogi novorojenč-
kov na županovem sprejemu, torej otroci, ki 
obiskujejo vrtec v Jurovskem Dolu. Sprejema 
se je udeležil tudi ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol Stanislav Sene-

kovič. Župan je staršem ob 
rojstvu otrok čestital in jim 
zaželel veliko lepih skupnih 
trenutkov. Obenem je v 
svojem nagovoru izposta-
vil pomen vzgoje otrok za 
njihov razvoj v prihodnosti. 
Ob rojstvu otroka so starši 
v občini Sveti Jurij v Slov. 
gor. upravičeni do enkratne 
finančne vzpodbude. Le-
ta znaša ob rojstvu prvega 
otroka 200 €, ob rojstvu 
drugega 250 € in za tretjega 
ali več 300 €. Na dan same-
ga sprejema so otroci prejeli 
manjše priložnostno darilo.

D. K. 

rojstvu otrok čestital in jim 
zaželel veliko lepih skupnih 
trenutkov. Obenem je v 
svojem nagovoru izposta
vil pomen vzgoje otrok za 
njihov razvoj v prihodnosti. 
Ob rojstvu otroka so starši 
v občini Sveti Jurij v Slov. 
gor. upravičeni do enkratne 
finančne vzpodbude. Le-
ta znaša ob rojstvu prvega 
otroka 200 €, ob rojstvu 
drugega 250 € in za tretjega 
ali več 300 €. Na dan same
ga sprejema so otroci prejeli 
manjše priložnostno darilo.

Zanimiva izkušnja – kako se razvija Vulkanland v Avstriji?

Globalizaciji so se uprli z regionalizacijo

Koncept razvoja, ki ga je zase izbralo 
79 občin iz manj razvitega predela 
jugovzhodne Avstrije v trikotniku 

med slovensko in madžarsko mejo, je dal 

neverjetno dobre rezultate, zato bi ga velja-
lo proučiti, saj bi lahko njegove dobre plati 
uporabili tudi za hitrejši razvoj osrednjih 
Slovenskih goric.

Iz preteklega lenarškega sejemskega dogajanja

Kmetijski minister mag. Dejan Židan je ob 
pomoči predsednika uprave Pomurskega sejma 
Janeza Erjavca in ob podpori pokroviteljev kot 
18. Vinsko kraljico Slovenije okronal Špelo 
Štokelj iz Planine pri Ajdovščini. Foto: L. K.
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IZ GOSPODARSTVA

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2014)
Predmet razpisa
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen javnega razpisa
Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podje-

tjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih  
podjetij.

Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podje-

tniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 
zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 10 milijonov EUR.

Pogoji za kandidiranje za mikrokredit
imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih •	
izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci).
bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih •	
objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar 
pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.
Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se 

stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.
Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). 

Pogodbena obrestna mera je 3,5 % p. a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogod-
bena obrestna mera, je mesečno. 

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij 
na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje 
kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Upravičeni stroški
Med upravičene stroške se upoštevajo izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gra-

dnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgo-
vskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Višina sredstev
Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR. 
Več na: http://www.podjetniskisklad.si/-mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html
Roka za predložitev vlog: 20. februar in 20. marec.

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in 
srednje velikih podjetij 2013 – 2014

Kredit v višini od 30.000 EUR do 100.000 EUR
Kredit v višini od 100.001 EUR do 1.000.000 EUR

Namen programa
Namen programa je financiranje poslovanja mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Upravičenci
Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah. Po 
velikosti mora gospodarska družba sodit v kategorijo MSP.

Namen kredita
S kreditom lahko krije upravičenec samo:

izdatke za nakup materiala,•	
izdatke za nakup trgovskega blaga,•	
izdatke za opravljene storitve ter•	
izdatke za plače.•	

Pogoji kredita
Ročnost kredita je najmanj eno leto in največ tri leta, pri čemer se ročnost kredita šteje •	
od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva končne zapadlosti.
Črpanje kredita je enkratno; skrajni rok za črpanje kredita je 45 dni od dneva sklenitve •	
kreditne pogodbe.
Najnižja vrednost zavarovanja je od 50 % do 100 % kredita, odvisno od kreditne kva-•	
litete upravičenca.
Zavarovanje – nepremičnine, oprema, stroji, zaloge, terjatve, vrednostni papirji.•	

Več na: https://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp
Do 30. 4. 2014 je mogoča prijava še na Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 

49OB13. 
Do 30. 6. 2014 je mogoča prijava še na Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih 

oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov 50PO13. 
Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/

AKTUALNI RAZPISI

Akcija traja do 31. 3. 2014 za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška 
razmerja ob spremembi v naročniški paket SeniorD in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že 
sklenjena v naročniškem paketu SeniorD in želijo pridobiti dodatne količine storitev. Količine so 
dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi 
naročniškega razmerja. Za koriščenje dodatne 1 ure pogovorov morate zakupiti vsaj 1 uro pogovorov.
Ponudba telefonov velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi za 24 mesecev. 
Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. Za morebitne tipkarske 
napake v besedilu se opravičujemo.

Naročniški paket SeniorD

www.debitel.si 

Mi smo vedno 
za akcijo! 
Mi smo vedno
za akcijo! 

redna cena
63€ 

Nokia
Asha 
206

redna cena
56€ 

Alcatel
20.10X

Evitel d.o.o. PE G. Radgona
Lackova ulica 22, 9250 Gornja Radgona
Tel: 041 750 409
Email: gr.evitel@siol.net

Evitel d.o.o. PE Lenart
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. Goricah
Tel: 051 605 176
Email: lenart.evitel@siol.net

AKCIJA!

Dodamo 1 uro 

pogovorov 

na mesec!
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Živahno v Sv. Trojici
Zelo zanimive, bogate in dobro obiskane božično-novoletne prireditve

V mesecu decembru božično-novole-
tnih prireditev ni manjkalo, prav vse 
pa so bile tudi zelo dobro obiskane. 

Pričelo se je z razstavo jaslic, ki je bila uradno 
odprta od 16. 12. 2013 do 30. 12. 2013, ven-
dar je zanimanje za ogled razstave, predvsem 
po božiču, iz dneva v dan naraščalo, tako da 
so si še številni obiskovalci razstavo ogledo-

vali vse do 12. januarja 
2014. Obiskovalci so 
se razveselili letošnje 
novosti (zunanjih ja-
slic v naravni veliko-
sti na samostanskem 
vrtu). Seveda pa so se 
v času odprtja razstave 
zopet izredno izkaza-
la domača naselja in 
društva, ki so s sim-
bolično pogostitvijo in 
predstavitvijo jaslic in 
kraja poskrbela, da se 
je obiskovalcem ogled 
razstave še posebej vti-

snil v spomin. Določena naselja in društva 
so bila zelo aktivna in iznajdljiva tudi pri va-
bljenju obiskovalcev za dan, ko so bila v kleti 
prisotna v času razstave, saj so privabila tudi 
do 1.000 ljudi na dan.

Tudi v Mariborskem nakupovalnem sredi-
šču Europark je poleg čudovitih jaslic Turi-
stičnega društva in družine Ferlinc poneslo 

pomen božiča in promoviralo 
kraj Sv. Trojica več društev: 
Društvo kmečkih žena in de-
klet Sv. Trojica, Društvo vino-
gradnikov Sv. Trojica, Turi-
stično društvo Sv. Trojica ter 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Osek. Obiskovalci Europarka 
pa so lahko prisluhnili božič-
nim pesmim, ki sta jih 20. in 
21. 12. 2013 prepevala Mešani 
pevski zbor KD Sv. Frančišek 
pod vodstvom Andreja Dvor-
šaka ter Otroški zbor KD Sv. 
Trojica z gosti pod vodstvom 
Anite Kralj. 

V samostanki kleti oz. v 
Protokolarno-razstavnem 
centru sv. Martina pa je bil 
20. 12. 2013 tudi novole-
tni sprejem župana občine 
Sveta Trojice. Župan Darko 
Fras se je v svojem nagovo-
ru dotaknil tako domačih 
kot svetovnih dosežkov in 
uspehov, pa tudi proble-
mov, s katerimi se sreču-
jemo, in načrtov za leto, v 
katerega smo že krepko za-
korakali. Za praznično in 
kulturno bogato vzdušje pa 
je s čudovitim kulturnim 

Šestič Pozdrav sosedu

V Kulturnem domu v Sv. Trojici je bilo 
v soboto, 28. decembra 2013, Turi-
stično društvo organizator prireditve 

Pozdrav sosedu. Dvorana je bila nabito pol-
na. Tokratna voditeljica, ki je hkrati avtorica 
prireditve, Darja Šuta je z Davidom Klo-

basa uspešno speljala 
že dobro uveljavljeno 
in sprejeto prireditev. 
Letos so vprašanja 
zajemala sedem te-
matskih sklopov. Iz 
vsakega sklopa je vsak 
tekmovalec izžrebal in 
odgovoril na eno vpra-
šanje. Vsako leto orga-
nizatorji vključijo tudi 
trenutno najbolj aktu-
alna vprašanja. David 
Klobasa je posnel hu-
moristične posnetke, 
v glavni vlogi je nastopila Darja Šuta, ki so 
bili predvajani na velikem platnu. Komisija v 
sestavi Zdravko Vračko, Milica Škof in Jože 
Ploj je skrbela za pravilen potek tekmovanja 
in pravilnost odgovorov. 

Prisotne sta pozdravila in nagovorila žu-
pan Darko Fras in predsednik Turističnega 
društva Sv. Trojica v Slov. goricah Marjan 
Klobasa, ki je v nadaljevanju skupaj z lansko 
najbolje uvrščeno Evo Horvat z zadovolj-
stvom podelil nagrade:

1. mesto: Milan Anžel iz Verjan (nagrada 

TD – dvodnevni izlet v Rim za dve osebi),
2. mesto: David Šilec iz Sp. Senarske (de-

narna nagrada Turistične agencije LEZE),
3. mesto Janez Štrbal iz Zg. Porčiča (na-

grada KM Agroremont).
4. mesto so zasedli ostali sodelujoči: Izi-

dor Ploj iz Sv. Trojice, 
Andreja Selinšek iz 
Gočove, Drago Šene-
kar iz Sv. Trojice, Ja-
smina Trojner Kraner 
iz Oseka (dobitniki 
praktičnih nagrad).

Prireditev je podprlo 
petnajst sponzorjev.

V kulturnem progra-
mu so nastopili: mlada 
pevka Lea Leutgeb, 
Marko Kraner – kla-
rinet, Katja in Matjaž 
Jelen – harmonika. Za 
lepo presenečenje so 
poskrbeli »Sosedje«, ki 

so si to ime nadeli samo za ta dober nastop, v 
sestavi Jože Golob, Roman Kukovec, Danilo 
Bunderla, na harmoniki jih je spremljal An-
drej Dvoršak. Na povabilo lanskoletne zma-
govalke Eve Horvat je prišel v goste Rudi 
Šantl, ki se je predstavil z dvema pesmima. 

Prireditev, ki je vedno zadnjo soboto v 
letu, ima namen, da obiskovalce v obliki 
kviza seznanja z zgodovino kraja, poznava-
njem, razvedrilom, druženjem …

Besedilo: Slavko Štefanec,  
foto: Matej Emeršič 

Decembrske aktivnosti ZB NOB Lenart

Izredna skupščina in tradicionalno božič-
no–novoletno srečanje Združenja borcev 
za vrednote NOB Lenart je bilo v petek, 20. 

decembra 2013, v gostilni Vinska trta v Voli-
čini. Na izredni skupščini so razpravljali in 
sprejeli spremembe Statuta ZB NOB Lenart, 
ki so formalnega značaja. Delovni predsednik 
je bil Edo Zorko. Dosedanji predsednik zdru-
ženja Darko Rebernik je po prevzemu prizna-
nja iz rok sedanjega predsednika ZB Alojza 

Bezjaka povedal, da je v Združenju veliko čla-
nov, ki še vedno v srcu nosijo vrednote NOB. 
K Darkovi aktivnosti, kot sam pravi, pa je ve-
liko pripomogla tajnica Vera Dimic. Častni 
predsednik glavnega zbora ZB NOB Slovenije 
Janez Stanovnik in novi predsednik Tit Turn-
šek, ki je živel med NOB v Sv. Trojici v Slov. 
goricah, sta poslala pozdrave preko sedanjega 
predsednika Alojza Bezjaka.

V nadaljevanju je potekalo tradicionalno 
božično–novoletno srečanje s 
krajšim druženjem. Na vabilu 
je bilo pripisano: »Pričakuje-
mo, da se boste udeležili v čim 
večjem številu, kajti več nas je, 
močnejši smo!« Udeležba je 
bila dobra, počutje prav tako. 
Predsednik Alojz Bezjak je 
prisotne ponovno seznanil, da 
obnavljajo partizanski bunker 
– bolnico v Voličini. Zaprosil 
jih je, naj dostavijo še more-
bitne podatke o objektu in ži-
vljenju v njem. Na redni skup-
ščini se bodo dobili v aprilu ali 
maju v tem letu.

Foto in besedilo: Slavko 
Štefanec

božično–novoletno srečanje s 
krajšim druženjem. Na vabilu 
je bilo pripisano: »Pričakuje
mo, da se boste udeležili v čim 
večjem številu, kajti več nas je, 
močnejši smo!« Udeležba je 
bila dobra, počutje prav tako. 
Predsednik Alojz Bezjak je 
prisotne ponovno seznanil, da 
obnavljajo partizanski bunker 
– bolnico v Voličini. Zaprosil 
jih je, naj dostavijo še more
bitne podatke o objektu in ži
vljenju v njem. Na redni skup
ščini se bodo dobili v aprilu ali 
maju v tem letu.

Darko Rebernik sprejel od sedanjega predsednika Alojza Bezjaka 
zasluženo priznanje

dor Ploj iz Sv. Trojice, 
Andreja Selinšek iz 
Gočove, Drago Šene
kar iz Sv. Trojice, Ja
smina Trojner Kraner 
iz Oseka (dobitniki 
praktičnih nagrad).

petnajst sponzorjev.

mu so nastopili: mlada 
pevka Lea Leutgeb, 
Marko Kraner – kla
rinet, Katja in Matjaž 
Jelen – harmonika. Za 
lepo presenečenje so 
poskrbeli »Sosedje«, ki 

Božiček obdaril trojiške otroke

Občina Sv. Trojica posveča posebno 
skrb otrokom. Tako vsako leto pri-
pravijo sprejem otrok in staršev, ki 

so rojeni v obdobju enega leta. Ob tej priliki 
jim pripravijo kulturni program, čestita pa 
jim župan občine Darko Fras, ki jim izro-
či čestitke in darila. Pozornost do otrok pa 
občina izkaže tudi z vsakoletno obdaritvijo 
ob božiču in novem letu. Letos je božiček 
obdaril otroke v petek, 
20. decembra 2014, 
v Športni dvorani Sv. 
Trojica. Na obdaritev 
je občina povabila vse 
otroke od 1. do 6. leta 
starosti. Na željo star-
šev, če so prispevali 
sredstva, je božiček 
obdaril tudi otroke, ki 
niso zajeti v to obdo-
bje. Letos organizator 
prireditve, to je občina 
Sv. Trojica, zaradi var-
čevanja, ni pripravila 
igrice. Za razvedrilo 
otrok je poskrbel bo-

žiček, kateri je s seboj pripeljal tudi mojstra 
Škrata, ki je predstavil sestavljanje ptičje kr-
milnice brez enega samega žeblja. Otroke in 
starše, ki so pripeljali otroke na obdaritev, 
je pred prihodom božička pozdravil župan 
Darko Fras, ki vsem zaželel vesel božič in 
srečno novo leto 2014. 

OU

pomen božiča in promoviralo 
kraj Sv. Trojica več društev: 
Društvo kmečkih žena in de
klet Sv. Trojica, Društvo vino
gradnikov Sv. Trojica, Turi
stično društvo Sv. Trojica ter 
Prostovoljno gasilsko društvo 
Osek. Obiskovalci Europarka 
pa so lahko prisluhnili božič
nim pesmim, ki sta jih 20. in 
21. 12. 2013 prepevala Mešani 
pevski zbor KD Sv. Frančišek 
pod vodstvom Andreja Dvor
šaka ter Otroški zbor KD Sv. 
Trojica z gosti pod vodstvom 
Anite Kralj. 

Protokolarno-razstavnem 
centru sv. Martina pa je bil 
20. 12. 2013 tudi novole
tni sprejem župana občine 
Sveta Trojice. Župan Darko 
Fras se je v svojem nagovo
ru dotaknil tako domačih 
kot svetovnih dosežkov in 
uspehov, pa tudi proble
mov, s katerimi se sreču
jemo, in načrtov za leto, v 
katerega smo že krepko za
korakali. Za praznično in 
kulturno bogato vzdušje pa 
je s čudovitim kulturnim 

programom poskrbela pevka Anita Kralj, pri 
tem pa so ji pomagali tudi njeni učenci s solo 
petjem ali igranjem inštrumentov.

Na predbožični večer sta bili še posebej 
slovesni in zelo dobro obiskani obe pol-
nočnici, še posebej lepo je bilo videti, kako 
z baklami v rokah prihajajo k polnočnicam 
romarji od blizu in daleč.

Polna cerkev poslušalcev pa je z bučnimi 
aplavzi nagradila oba zbora KD sv. Fran-
čišek, ki sta na štefanovo, dne 26. 12. 2013, 
izvajala Božični koncert. 

Po koncertu je potekala podelitev zahval 
vsem razstavljavcem jaslic, ki so se je udele-
žili skoraj vsi od 48 razstavljavcev. 

Jože Žel
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obogatili pevci domskega pevskega zbo-
ra. Po sveti maši so simbolično pokadili in 
pokropili dom. Ves mesec december je bila 
stanovalcem, ki so to želeli, 
na voljo vsa duhovna verska 
oskrba za poglobljeno pripra-
vo na praznike. 

Pred iztekom leta so se v 
družbi Rudija Šantla veselo 
zavrteli in razvedrili še na no-
voletnem plesu. 

Praznični december je skozi 
prireditve in aktivnosti obujal 
otroško sanjarjenje in stano-
valce navdajal s spomini pre-
teklih let. Veseli so bili, da so 
praznike dočakali v miru ter v 

prijetnem druženju s sostanovalci, zaposle-
nimi in z bližnjimi.

Polona Šporin

Praznični december v Domu sv. Lenarta

V sveti adventni čas so v Domu sv. Lenarta vstopili 
s praznovanjem 1. adventne nedelje, ko so obha-
jali tudi nedeljo Karitas. Pri sveti maši je mašnik 

blagoslovil adventne venčke. V naslednjih dneh je dom 
postopoma dobival vse bolj praznično podobo. Dom so 
napolnila razsvetljena in okrašena božična drevesa, zve-
nele so pesmi številnih nastopajočih ljudi dobre volje, 
zadišalo je po kuhanem vinu in domačih keksih. Priha-
jati so začela praznična voščila, stanovalce so obiskali 
župan ter predstavniki številnih društev in organizacij. 
Praznično voščilo z veliko dobrih želja so v glasbeno-
plesnem nastopu prinesli tudi otroci in vzgojiteljice iz 
sosednjega vrtca, stanovalci so poizkusili srečo na pra-
znični tomboli, pomerili so se na turnirju v pikadu, ki 
sta se ga poleg stanovalcev udeležili tudi ekipi DU Le-
nart in Malečnik. 

V začetku meseca je stanovalce in zaposlene obiskal 
in obdaril sv. Miklavž. Zvrstili so se nastopi pevcev ljud-
skih pesmi iz Lenarta, lovskega ansambla iz Radvanja 
in društva invalidov iz Maribora. Stanovalce in svojce je 
prevzela prisrčna družinska božična zgodba Kunavarje-
vih iz Moravč in nastop MPZ iz Korene. 

Na dan pred božičem so v avli in v kapeli postavili 
jaslice, da bi si na viden način približali tisto davno noč 

v Betlehemu. 
Pri načrtova-
nju praznovanj 
so bili posebej 
pozorni na re-
snični pomen 
praznikov. Po-
poldan so se v 
kapeli zbrali pri 
polnočnici, ki 
so jo s petjem 

Veseli december za slovenskogoriške 
upokojence
Da je mesec december res vesel, potrju-

jejo dogodki, ki so se zgodili v mese-
cu in v času iztekajočega se lanskega 

leta.
Društva upokojencev v Zvezi DU Slo-

venskih goric v okviru svojega programa in 
programa zveze v tem mesecu beležijo tri po-
membne dogodke. Dva dogodka sta izključ-
no razvedrilno-tekmovalnega značaja, saj 

najbolj sodita v ta zimski čas, in sicer igranje 
šaha in kart. Tretji dogodek je predbožični 
koncert s petjem in glasbo.

Društvo upokojencev Sveta Ana je 4. 12. 
2013 priredila meddruštveno pokalno tek-
movanje v igranju šaha. V tako imenovani 
»kraljevski igri« so s štirimi tekmovalci v 
ekipi tekmovala samo štiri društva: DU Sveta 
Ana, DU Lenart, DU Cerkvenjak in DU Be-
nedikt. Tekmovanje je vodila komisija v se-
stavi: Milan Bauman - predsednik DU, Stan-
ko Cartl - tajnik zveze, in Ivan Černčec.

Tekmovanje je od začetka in do konca 
potekalo v mirnem, prijetnem in športnem 
vzdušju. Po tekmovanju je komisija razglasila 
rezultate in podelila pokale za prva tri mesta. 
Prvo mesto je doseglo DU Lenart, drugo DU 
Sveta Ana in tretje DU Cerkvenjak.

Drugo prireditev je 11. 12. 2013 organizira-
lo DU Cerkvenjak. Tekmovalo se je v igranju 
kart na izpadanje in za zmago posameznika. 
Predsednik DU Cerkvenjak Feliks Fekonja 
je odprl tekmovanje, pozdravil tekmovalce, 
župana Marjana Žmavca in člane komisije. 
Tekmovalo je 32 tekmovalk in tekmovalcev 
iz šestih društev v zvezi: DU Cerkvenjak, DU 

Sveta Trojica, DU Lenart, DU Benedikt, DU 
Voličina in DU Sveti Jurij. Komisija v sestavi: 
Stanko Cartl, Ivan Černčec in Martin Rojko 
je tekmovanje vodila po ustaljenem sistemu 
in skupaj z igralci ugotovila, da so takšna in 
podobna srečanja in druženja za vse upoko-
jenke, upokojence in ljubitelje razvedrilnih 
iger balzam za dušo.

Po tekmovanju je komisija razglasila dose-
žene rezultate in podelila 
pokale za prva tri mesta. 
Pokale so prejeli: 1. mesto 
Alojz Karlo, DU Lenart, 2. 
mesto Rudi Komperšak, 
DU Lenart, 3. mesto Franc 
Žunko, DU Cerkvenjak. 
Po čestitki prejemnikom 
pokala se je vsa družba po-
krepčala še z jedačo in si 
s kozarcem v roki izrekla 
temu času primerna vo-
ščila.

B o ž i č n o – n o v o l e t n i 
koncert je pripravilo DU 
Benedikt 14. 12. 2013 po-

poldne v Domu kulture Benedikt. Koncert, 
ki je že tradicionalen, je vodila Saša Lorenčič 
in najprej pozdravila vse nastopajoče skupi-
ne, častne goste in vse ostale v dvorani. Od 
gostov so se koncerta udeležili: župan Milan 
Gumzar, podžupan Janez Zorko, predsednik 
DU Benedikt Stanko Kolar s soprogo, Stanko 
Kranvogel – predsednik Zveze s podpredse-
dnico DU Voličina Mileno Štuklek, Stanko 
Cartl- tajnik zveze in drugi.

Program je v glavnem vseboval božično-
novoletne pesmi in glasbo, ki so jih predstavi-
le nastopajoče skupine oz. izvajalci: Glasbeno 
umetniško društvo Musical, Ljudske pevke 
DU Lenart, Mešana pevska skupin DU Sve-
ta Trojica, duet DU Cerkvenjak Ivana Pleger 
in Jožica Kandrič s 7 letnim harmonikarjem 
Aleksom Zelenikom, Pevci KD Vrelec Bene-
dikt, Pevke ljudskih pesmi pri KD Sveta Tro-
jica, Ljudske pevke KD Benedikt Žitni klas.

Božično novoletni koncert se je zaključil s 
skupno pesmijo Sveta noč ob spremljavi Maj-
de Fras Leva. Sledila je zakuska za nastopajo-
če in povabljene goste.

Stanko Cartl

v Betlehemu. 
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koncert je pripravilo DU 
Benedikt 14. 12. 2013 po

Božično–novoletni koncert Mešanega 
pevskega zbora MDI Lenart

V nedeljo, 5. januarja, je v podružnični 
cerkvici župnije sv. Lenarta v Rade-
hovi Medobčinsko društvo invalidov 

Lenart (MDI Lenart) pripravilo božično–no-
voletni koncert Mešanega pevskega zbora, 
ki deluje v okviru društva. Zbor, ki ga vodi 
zborovodja Vlado Maguša, je na prireditev 
povabil številne goste, ki so s svojimi nastopi 

popestrili lepo pevsko prireditev. Ker je cer-
kvica akustična, so se nastopajoči predstavili 
brez ozvočenja. Kot prvi so nastopili gostite-
lji, to je Mešani Pevski zbor MDI Lenart, ki 
so zapeli tri pesmi. Sledil je nastop Ljudskih 
pevk Društva upokojencev Lenart. Koncert 

so s svojimi nastopi popestrili tudi mladi: 
pevska skupina Mladi iz sosednjih vasi, kita-
rista in pevca Peter Šenekar in Denis Čuček 
ter mlada pevka Dalila Šuman. Kot gostje 
so nastopili tudi Ljudski pevci iz Selc, ki jih 
vodi Janez Kurnik, in skupna Trije kralji iz 
Selc, ki je zapela pesem, kakršno so ob pra-
zniku sv. Treh kraljev nekoč peli fantje po 

domovih. Koncertni del 
prireditve so zaključili ob 
skupnem petju nastopajo-
čih in obiskovalcev slovite 
božične pesmi Sveta noč. 
Skupno petje je glasbeno 
spremljal Vlado Maguša. 

Ob koncu koncerta se je 
nastopajočim za nastope 
in obiskovalcem za obisk 
prireditve zahvalila predse-
dnica MDI Lenart Emilija 
Šuman. Ob tem se je zahva-
lila tudi župniku in nadde-
kanu Martinu Bezgovšku, 
ki jim je omogočil izvedbo 
koncerta v prijetnem oko-
lju, kjer so lepo izzvenele 
božično-novoletne in dru-

ge pesmi, ki so jih zapeli pevci. Zahvalila se je 
tudi Turističnemu društvu Radehova, ki jim 
je pomagalo pripraviti koncert. Koncertu je 
sledilo druženje ob pogostitvi. 

Ludvik Kramberger

15. let Mešanega pevskega zbora MDI Lenart

domovih. Koncertni del 
prireditve so zaključili ob 
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Adventni 
venec in jaslice 
v Rožengruntu

Pripravo na božič 
so začeli člani KORK 
Lokavec z adventnim 
vencem, ki so ga postavili pred kapelo, bo-

žično vzdušje pa so obogatili z lepimi jasli-
cami v kapeli.

Foto: Karl Škrlec

žično vzdušje pa so obogatili z lepimi jasli

Božiček za
otroke

Organizirala ga je ob-
čina Sv. Ana in zbrala se 
je domala polna dvorana 
otrok s svojimi starejšimi 
spremljevalci. Otroci so 
nadvse radi sodelovali pri 
igrani uprizoritvi Oblak 
Alenke Kolman in prepe-
vali pesmice ter nadvse 
glasno priklicali Božička, 
ki jih je razveselil z dari-
lom.

Blagoslov konj
Na štefanovo je konjeni-

ško društvo Srebrni jezdec 
organiziralo blagoslov konj 
pri kapelici v Rožengrun-
tu, ki so se ga kljub neugo-
dnemu vremenu udeležili 
številni konjeniki s svojimi 
plemenitimi živalmi. Ko-
nje je blagoslovil diakon 
Janez Kurnik, predsednik 
društva Herman Vakej pa 
je vsakemu konju ponudil 
kruh s soljo.

December na Sveti Ani
Otroška 
polnočnica

Otroci so božično vese-
lje lahko doživeli nekaj ur 
prej kot njihovi starši, saj 
je bila otroška polnočnica 
ob 17. uri in so jo glasbeno 
sooblikovali prav otroci, 
kar je dalo še posebno težo 
temu priljubljenemu dru-
žinskemu prazniku.

Foto: Mihaela Berič

Božiček za
otroke
čina Sv. Ana in zbrala se 
je domala polna dvorana 
otrok s svojimi starejšimi 
spremljevalci. Otroci so 
nadvse radi sodelovali pri 
igrani uprizoritvi Oblak 
Alenke Kolman in prepe
vali pesmice ter nadvse 
glasno priklicali Božička, 
ki jih je razveselil z dari
lom.

Vrtec Sv. Ana ob koncu leta
Izredno lepo gesto je ob koncu leta izvedel 

vrtec Sv. Ana, saj so starši malčkov vrtca na 
pobudo Bernarde Potočnik zbrali zelo veli-
ko oblačil in tako priredili blagovno menja-
vo v prostorih občine, kamor so lahko starši 
prinesli kakšno otroško oblačilo ali igračo in 
lahko tudi odnesli kaj zanimivega domov. Po 

pogovoru z gospo Potočnik je pobuda padla 
na plodna tla, saj je to »blagovno menjavo« 
obiskalo kar nekaj staršev in otrok. Ideja o 
racionalni rabi dobrin, ki smo jih deležni, in 
smotrni rabi vseh privilegijev, ki jih še ima-
mo, je obrodila sadove in samo upamo lah-
ko, da bi se našlo še več tako zagnanih oseb, 
kot je Bernarda Potočnik, saj vidi širše in bi-

stveno dlje od marsikoga v 
današnji družbi.

SReBr

stveno dlje od marsikoga v 
današnji družbi.

Adventni 

Blagoslov konj ob cerkvi Sv. Treh Kraljev

V še ne tako davni preteklosti je bilo 
na območju občine Benedikt veliko 
delovnih ali vprežnih konj. Imeli so 

jih le večji kmetje, ki so s konji obdelovali 
svoja polja, opravljali pa so usluge malopo-
sestnikom, ki so jim njihovo delo, oranje ali 
prevoze, odslužili z delom, »tabrhi«. Po dru-
gi vojni, ko so kmetom zaplenili zemljo in 
ustanovili kmetijske zadruge, ki so 1953. leta 
propadle, so bili konji pomembna vprežna 
živina v teh zadrugah, kjer so zanje skrbeli 
delavci, ki so jim rekli »konjarji«. Danes de-
lovnih konjev ni več, saj njihovo delo opra-
vljajo traktorji. Nekaj časa je bil konj pskoraj 

iztrebljen. V zadnjih 
letih pa so se pojavili 
gojitelji konj, ki se z 
rejo ukvarjajo ljubitelj-
sko in se povezujejo v 
društva, ki skrbijo za 
njihovo druženje. Tako 
so tudi v Benediktu 
ustanovili Društvo lju-
biteljev konj, ki ga vodi 
Simona Kaučič. Dru-
štvo vsako leto pripra-
vi blagoslov konj, ki ga 
opravijo ob župnijski 
cerkvi v Benediktu ali 
ob podružnični cer-
kvi Sv. Treh Kraljev, ki 
stoji nad Benediktom. 
Letos je, kakor vedno 
na Štefanovo, 26. de-

cembra, potekal blagoslov ob cerkvi Sv. Treh 
Kraljev. K blagoslovu so rejci prignali 38 
konj iz Benedikta, Cerkvenjaka, Sv. Ane, De-
strnika in Sv. Trojice v Slovenskih goricah. 
To je bil četrti blagoslov konj, ki ga je orga-
niziralo društvo, konje pa je ob kuratu Be-
nediktu Lavriču blagoslovil domači župnik 
Marjan Rola. Ob tej priliki so s sladkarijami, 
kuhanim vinom in čajem pogostili vse, ki 
so se udeležili sv. maše in blagoslova konj. 
Za pogostitev sta poskrbela župnik Marjan 
Rola in društvo. 

Ludvik Kramberger

Srečanje DU Sveta Trojica s pobratenimi 
društvi iz Mačkovc in Rogoznice

Enkratna priložnost je bila 30. decembra 
2013, ko so bili člani Društva upoko-
jencev Sv. Trojica v Sl. goricah gostitelji 

ter dežurni na razstavi 
jaslic v protokolarnem 
centru sv. Martina (sa-
mostanska klet). Na 
povabilo domačega 
DU, ki je bilo poslano 
vsem društvom upo-
kojencev v Zvezi dru-
štev Slovenske gorice 
in širše, sta se najbolj 
množično odzvali z 
domačim društvom 
pobrateni DU Rogoz-
nica in DU Mačkovci. 
Žal je bil odziv iz bli-
žnje okolice nerazu-
mljivo majhen. Ob 13. 
uri so nastopile Pevke 
ljudskih pesmi DU Le-
nart in Mačkovci ter mešani pevski zbor do-
mačega DU. Nagovor in pozdrav sta ob pri-
zadevni predsednici DU Sv. Trojica v Slov. 
gor. Mariji Klobučar opravila župan Darko 
Fras in predsednik Zveze društev upokojen-
cev Slovenske gorice Stanko Kranvogel. Oba 
sta poudarila, da gre trojiškemu društvu 
upokojencev, najprej vodstvu, vsa zahvala za 
izvršene aktivnosti in gostiteljstvo.

Vsi so si z zanimanjem ogledovali razsta-
vo. Presenetila jih je ideja Marice Klobučar, 
ki je z ekipo za postavitev društvenih jaslic za 

hlevček uporabila dva suha gozdna drevesna 
panja z navzgor obrnjenimi koreninami.

Ljudje v tretjem življenjskem obdobju se 
radi družijo, saj na mnoge dobro deluje tudi 
primerna bližina dogajanja. Ekipa v DU je 
spet stopila skupaj, nesebično sodelujejo z 
odprtim srcem, kot je v navadi pri mnogih 
drugih gostiteljih na razstavi …

Pred vstopom v avtobusa so še rade volje 
stopili skupaj za 
gasilski posne-
tek, v ozadju ka-
terega so jaslice v 
naravni velikosti 
na vrtu pred sa-
mostanom. Za-
dovoljni so odšli 
iz Svete Trojice 
in obljubili, da 
spet pridejo.

Besedilo in foto 
Slavko Štefanec

iztrebljen. V zadnjih 
letih pa so se pojavili 
gojitelji konj, ki se z 
rejo ukvarjajo ljubitelj
sko in se povezujejo v 
društva, ki skrbijo za 
njihovo druženje. Tako 
so tudi v Benediktu 
ustanovili Društvo lju
biteljev konj, ki ga vodi 
Simona Kaučič. Dru
štvo vsako leto pripra
vi blagoslov konj, ki ga 
opravijo ob župnijski 
cerkvi v Benediktu ali 
ob podružnični cer
kvi Sv. Treh Kraljev, ki 
stoji nad Benediktom. Blagoslov konj pri cerkvi Sv. Treh Kraljev pri Benediktu

stopili skupaj za 
gasilski posne
tek, v ozadju ka
terega so jaslice v 
naravni velikosti 
na vrtu pred sa
mostanom. Za
dovoljni so odšli 
iz Svete Trojice 
in obljubili, da 
spet pridejo.

Upokojenci iz DU 
Mačkovci, foto: 
Peter Leopold
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DOGODKI IN DOGAJANJA ZNANJE ZA RAZVOJ

Študentski klub Slovenskih goric in 
aktivnosti v januarju 2014

V zadnjem mesecu lanskega leta smo 
v našem klubu našli čas za prazno-
vanje. Ob 10. obletnici smo organi-

zirali ŠKSG vikend v Domu Kulture Lenart. 
6. 12. 2013 je za odlično glasbeno vzduš-
je poskrbela skupina Dan D z akustičnim 
koncertom. V soboto, 7. 12. 2013, pa smo 
se nasmejali in družili na Stand up predsta-
vi Klemen na kvadrat. 14. 12. 2013 smo se 
odpravili na enodnevni izlet v predbožični 
Salzburg. Na avtobusu smo se veselo druži-
li, v Salzburgu pa smo si ogledali čudovito 
božično vzdušje in si privoščili dobrote na 
božičnih stojnicah ter nakupili malenkosti v 

spomin. S starim letom smo se poslovili od 
zdaj že bivših predsednika Jerneja Titana in 
člana upravnega odbora in svetnika v Svetu 
ŠOLS Jerneja Hrena. Volitve smo izvedli na 
občnem zboru in zaključku našega kluba, ki 
sta potekala hkrati, 20. 12. 2014, v Gostišču 
Lekežič v Benediktu. Po končanem občnem 
zboru je bila večerja in zabava ob zaključku 
leta. Po preplesani noči smo se skupaj od-
pravili domov z najetim avtobusom in tako 
poskrbeli tudi za varno pot do doma. Klub 
se je v leto 2014 podal s staro-novo ekipo. 

Upravni odbor sedaj sestavljamo predsedni-
ca Monika Tuš, tajnica ostajam Nina Feko-
nja, svetnica je postala Tina Rajh, nova pri-
dobitev pa sta dva moška člana upravnega 
odbora Primož Raner in Klemen Leopold. 
Posebna zahvala gre Jerneju Titanu in Jerne-
ju Hrenu, ki sta zelo uspešno delovala v klu-
bu in ga vodila ter novi ekipi dajala vzgled, 
da se v naslednjem letu potrudimo to delo 
nadaljevati ali celo izboljšati. 

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, brezplač-
no članstvo v Knjižnici 
Lenart, 20 % popust 
na mesečno karto v 
Fitnes Lenart in član-
ski popust v Fajn fit 
Lenart za aerobiko in 
spinning. V toplejših 
mesecih leta poteka 
rekreacija zunaj v Sv. 
Trojici pri Gostilni na 
Griču. Termin za tenis 
je v ponedeljek med 
18. in 20. uro, za od-
bojko pa v četrtek med 

18. in 20. uro. V zimskih mesecih pa poteka 
rekreacija v športni dvorani Sv. Ana, in sicer 
vsak četrtek med 17.30 in 19.30. Uporaba 
igrišč je za naše člane brezplačna.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši prenovljeni 
spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščete 
ob uradnih urah, ki potekajo v naših prosto-
rih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer 
vsako soboto od 10. do 12. in vsako sredo 
med 10. in 14. uro.

Nina Fekonja

kopanje po ceni 8 € v 
Termah Ptuj, brezplač
no članstvo v Knjižnici 
Lenart, 20 % popust 
na mesečno karto v 
Fitnes Lenart in član
ski popust v Fajn fit 
Lenart za aerobiko in 
spinning. V toplejših 
mesecih leta poteka 
rekreacija zunaj v Sv. 
Trojici pri Gostilni na 
Griču. Termin za tenis 
je v ponedeljek med 
18. in 20. uro, za od
bojko pa v četrtek med 

Mariborčani, živeči v Lenartu!
Delovno srečanje društva v ustanavljanju Mariborčani - Občina Lenart bo v 
soboto, 15. 2. 2014, ob 15. uri v Centru Slovenskih goric v Lenartu, Trg osvoboditve 9 

(kovinska vrata - nasproti cerkve) - mala dvorana.

Kontakt: Franc Belšak 041/674-234

Vabljeni!

Univerza za tretje življenjsko obdobje
V šolskem letu 2013/2014 je bilo izredno veliko 

zanimanje starejših za učenje tujih jezikov, računal-
niškega izobraževanja ter ročnih spretnosti. 

Tako so v mesecu januarju uspešno zaključili z učenjem nemščine v treh skupinah, 
učenje angleščine je potekalo v dveh skupinah.

Največje zanimanje pa je že tretje 
šolsko leto za pridobivanje znanja 
iz računalništva in digitalne foto-
grafije. V prvi polovici šolskega leta 
so tako zaključile z učenjem štiri 
računalniške skupine ter delo zače-
li še udeleženci, ki so potrpežljivo 
čakali na proste termine. Študijski 
krožek Ročne spretnosti nadaljuje s 
svojim delom, zato se jim še lahko 
pridružite.

Izobraževalni center Slovenske gorice

Tečaj nemščine v spomladanskem času
Vabimo vas k vpisu v 30-urni tečaj nemščine, namenjenega vsem, ki bi si želeli poiskati 

delo v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:
pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe, -
pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte, -
iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor, -
medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike, -
konverzacija med tečajniki … -

Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9, Lenart, 
ali po telefonu 02/ 720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

VABILO
V okviru Večerov hospica  

vabimo na srečanje v februarju

Večer hospica z naslovom

DOMA DO KONCA
bo v torek, 4. 2. 2014, ob 17. uri

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

Ob skrbnem zdravljenju in negi lahko bolnik ostane doma. Čeprav je razširjeno mnenje, 
da ob poslabšanju zdravstvenega stanja ob koncu življenja človek mora v bolnišnico. Re-
snica, ki izhaja iz izkušenj mnogih bolnikov in njihovih družin je, da je večino simptomov 
možno lajšati na bolnikovem domu ali v domu upokojencev.

Kako zdraviti in skrbeti za bolnika, ki težko diha, ima hude slabosti in težave s hranje-
njem, prebavo in odvajanjem, je nemiren..., 

bo spregovorila IRENA LUKAS, dr. med. – upokojena zdravnica, sodelavka v timu ho-
spica v Mariboru.

Prijazno vabljeni!

 

5. Dan šole na OŠ Benedikt

V petek, 24. 1. 2014, smo ga le doča-
kali: tako prvi sneg kot našo že 5. 
tradicionalno dobrodelno prireditev 

ob Dnevu šole. Kljub snežnemu vremenu 
so naši obiskovalci potrdili že naše staro 

nenapisano pravilo, 
da skupaj zmoremo 
veliko, celo zelo veli-
ko. Namreč znesek od 
prodanih vstopnic je 
namenjen šolskemu 
skladu OŠ Benedikt, 
od koder se financirajo 
številne dejavnosti za 
učence socialno šibkih 
staršev.

Obiskovalci so lah-
ko uživali v cirkuški 
predstavi, ki so jo so-
ustvarili tako otroci in 
učenci OŠ Benedikt 

kot gostje. Letos se lahko pohvalimo z rekor-
dnim številom nastopajočih otrok, saj so se 
na odru zvrstili 204 malčki in učenci. 

Glavna v cirkusu sta bila veseli in žalostni 
klovn, ki sta s svojimi norčijami nagajala di-
rektorici cirkusa pri vodenju prireditve. Ker 
je bilo njuno cirkuško znanje slabo, sta se 
poskušala naučiti marsikaj novega od brata 
Malek, ki sta izvedla odlične cirkuške trike; 
najtežjo vajo je žalostnega klovna naučila gi-
mnastičarka Karin, veseli klovn pa se je nau-

čil plesati »bip pop« (hip hop). Kljub učenju 
novih cirkuških prvin sta ostala nagajiva in 
direktorica jima je že zagrozila s premesti-
tvijo na šolo za poredne klovne. Zato sta po-
skušala prepričati župana Milana Gumzarja 

in ravnatelja Milana 
Gabrovca, da prego-
vorita direktorico, da 
ostaneta v cirkusu, ko 
sta nagovorila zbrano 
občinstvo. 

Celotno cirkuško 
dogajanje so popestri-
li s svojimi pesmimi 
otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Bene-
dikt ter šolski band, 
številne plesne skupi-
ne v sestavi otrok in 
učencev OŠ Benedikt 
kakor seveda preostali 
gostje: Jure Ivanušič, 

ansambel Splet, Klapovühi, ansambel Alpen 
Karavans in glasbena skupina Yesterday. 

Kot je že v navadi, smo našo prireditev 
zaključili s šolsko himno, ki smo jo zapeli 
skupaj z občinstvom. Nasmeh, aplavz in za-
dovoljstvo odhajajočega občinstva so nam 
ponovno pokazali, da timsko delo in dobra 
volja prineseta uspeh, še večji pa je občutek 
zadovoljstva, da smo naredili nekaj dobrega 
za naše otroke in učence.

Vesna Breznik, foto: Igor Barton

in ravnatelja Milana 
Gabrovca, da prego
vorita direktorico, da 
ostaneta v cirkusu, ko 
sta nagovorila zbrano 
občinstvo. 

dogajanje so popestri
li s svojimi pesmimi 
otroški in mladinski 
pevski zbor OŠ Bene
dikt ter šolski band, 
številne plesne skupi
ne v sestavi otrok in 
učencev OŠ Benedikt 
kakor seveda preostali 
gostje: Jure Ivanušič, 
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vora. Ko sprašujem dalje, mi zaupajo, da so 
ga kupili brez papirjev, vendar rodovniških 
staršev. Prodali so jim »čistokrvnega psa 
brez rodovnika«, čeprav takšni psi NE ob-
stajajo in so si pojav tako rekoč izmislili pre-
prodajalci psov. To je le en izmed primerov, 
zato se trudimo, da bi sedanje in prihodnje 
lastnike psov, ki razmišljate o pasemskih 
psih, spomnili in bolj informirali o dejan-
skem pomenu rodovnika. 

Rodovniki niso namenjeni razstavam, niti 
niso potrdilo o videzu psa. Tako kot ljudje 
pri rojstvu tudi psi ob kotitvi dobijo svoj 
»rojstni list«, kjer so navedeni naslednji po-
datki: rodovniško ime psa in njegovih pred-
nikov za 4 generacije nazaj, datum kotitve, 
pasma psa, številka vpisa v rodovno knjigo, 
podatki o vzreditelju in lastniku. Ob vsem 
tem se v rodovnik postopoma vpisujejo tudi 
drugi podatki, kot so: izvidi zdravstvenih 
pregledov, potrebnih za pridobitev vzrejne-
ga dovoljenja (npr. rezultati slikanja kolkov, 
komolcev, rezultati pregledov za oči, genski 
testi...), telesna ocena, rezultati delovnih 
preizkusov, ki jih opravijo določene delovne 
pasme ali rezultati preizkusov naravnih za-
snov za lovske pasme, ki izkazujejo karakter-
ne lastnosti psa, med 
drugim se v rodovnik 
zabeležijo tudi uspehi 
na tekmovanjih in da, 
tudi na razstavah. 

Odgovorni vzredite-
lji svoje pse primerno 
vzgajajo in po potrebi 
šolajo. Ko se odloči-
jo za paritev in leglo, 
veliko časa nameni-
jo izbiri samca, ki ni 
ravno pes iz sosednje 
vasi. Poskrbijo tudi za 
kakovostno prehra-
no in dobro kondicijo 
svojih psov. Vzreditelji 
se posvetujejo s svojim 

veterinarjem, ki spremlja brejost in mladič-
ke ob in po kotitvi. Ko so mladički na svetu, 
pride čas za njihovo skrb in za zgodnjo so-
cializacijo. Pri odgovornih vzrediteljih ima 
zdrava psička običajno 2 do maksimalno 3 
legla v svojem življenju, torej ne vsako leto, 
kot sicer dovoljuje pravilnik. Namen omeji-
tve na eno rodovniško leglo v koledarskem 
letu je preprečevanje izkoriščanja psičk v 
reprodukcijske namene. Rodovnike dobi-
jo vsi mladički v leglu, ne glede na število, 
obeh rodovniških staršev, ki imata potrebna 
zdravniška spričevala. 

Tema je zelo obsežna in je zdaleč ne gre 
obravnavati v enem članku. Podrobnosti 
o vzreji in rodovnikih najdete na števil-
nih spletnih straneh. Naj vas na tem mestu 
spodbudimo, da si vzamete dovolj časa in 
se pozanimate o pasmi in vzrediteljih le-te. 
Bodite kritični in postavite čim več vprašanj 
prodajalcu in vzreditelju. Rodovnik še ni 
zagotovilo, da naš pes ne bo nikdar zbolel. 
Vendar pa načrtna vzreja z rodovniškimi 
psi, ki imajo znano poreklo, pomeni, da iz 
vzreje izločimo tiste pse, ki imajo zdravstve-
ne težave ali so prenašalci dednih bolezni. 

Suzana Simenčič

LJUDJE MED SEBOJ

Zakaj ima pes rodovnik?

Psi so čudovita bitja, ne glede na to, od 
kod izvirajo – če so rodovniški, ne-
rodovniški, pasemski ali mešanci. Pri 

svojem delu se pogosto srečujem z ljudmi, 

ki so prepričani, da je njihov pes dober pred-
stavnik neke pasme. Po podrobnem razgo-
voru kmalu ugotovim, da ima vrsto nekih 
težav vedenjskega in/ali zdravstvenega iz-

Škodljivost kurjenja plastike
Ključne ugotovitve s predavanja 

Društvo Mi za vse nas je 27. 12. 2013 
gostilo dr. Jožeta Juršo z Ministr-
stva za kmetijstvo in okolje, ki je 

predaval o onesnaževanju zraka s kurjenjem 
različnih snovi ob poudarku na škodljivo-
sti kurjenja plastike (poročilo je objavljeno 
na spletni strani www.zavsenas.si). Ključne 
ugotovitve so:

kurjenje plastičnih odpadkov na pro- -
stem ali v malih kurilnih napravah poleg 
povečanega števila trdih delcev (PM10) 
povzroča emisije različnih strupenih 
kancerogenih snovi, 
v zadnjem času se je povečalo ogreva- -
nje na trda goriva, ki pogosto vsebujejo 
preveč vlage in je posledično izgoreva-

nje posebej nečisto, posebej v starih ku-
rilnih napravah; 
koncentracija škodljivih snovi je zaradi  -
povečanega sežiganja (tudi plastičnih 
odpadkov) in vremenskih razmer pozi-
mi večja in torej bolj škodljiva;
izpostavljenost snovem, ki se sproščajo  -
ob kurjenju plastike, škodljivo vpliva 
na naše zdravje in povzroča številne 
neozdravljive bolezni (bolezni dihal in 
živčevja, srčno-žilne bolezni, raka, mo-
žgansko kap itd.);
v proces preprečevanja kurjenja prepo- -
vedanih snovi se morajo vključiti obči-
ne s sprejemanjem in izvajanjem ustre-
znih odlokov.

Društvo je del civilne iniciative in bo v skr-
bi za zdravo okolje opravilo tista deja-
nja, ki jih posameznik ne more ali ne 
želi, ker se ne želi izpostaviti ali priti 
v konflikt z okolico. Društvo sprejema 
anonimne prijave in je preko spletne-
ga obrazca na www.ZaVseNas.si že 
prejelo 3 anonimne prijave kršitev 
(Lenart, Benedikt, Sveta Ana) in po-
zvalo kršitelje k prenehanju izvajanja 
kršitev. Če poziv ne bo ustrezen, bo 
prijava posredovana pristojnim služ-
bam (predpisane globe so od 1.200 do 
40.000 EUR).

mag. Nataša Ciraj,  
Društvo Mi za vse nas

Projekt Ste za? se nadaljuje

Na Biotehniški 
šoli Maribor 
vedno zno-

va dokazujemo, da so 
odpadki lahko še kako 
uporabni.

Pri pouku trajno-
stnega razvoja in pri 
pripravah na razstavo 
smo dijaki ustvarili 
veliko raznoraznih iz-
delkov iz odpadnih ali 
naravnih materialov. 
Tako so nastale broške 
in zapestnice iz zadrg, 
darilna vrečka iz kole-
darja, kozarec, ki bi ga 
drugače vrgli vstran, pa je postal sveča. Ker 
pa je računalniška oprema v našem življenju 
nepogrešljiva in tudi pri uporabi le-te nasta-
nejo odpadki, smo tudi to uporabili in nare-
dili svečnike iz zgoščenk.

V februarja (od 6. 2. do 21. 2. 2014) pa 
načrtujemo odprtje razstave teh izdelkov v 
šolski avli. Na razstavi vam bomo prikazali, 
kako si lahko obogatite svoj dom s stvarmi, za 
katere ste mislili, da jih ne potrebujete več. 

V času razstave bomo organizirali tudi 
delavnice, na katerih si bodo obiskovalci 
lahko izdelali različne izdelke, kot so: nakit 

iz naravnih materialov, peresnice ali torbice 
iz jeansa, za otroke bomo imeli delavnice, na 
katerih si bodo lahko izdelali rožico, igralo 
in še marsikaj drugega.

Vabilo 
Dogodek se bo začel v četrtek, 6. 2. 2014, 

ob 10. uri s predavanjem dr. Marinke Vovk 
z naslovom »Zelena delovna mesta za manj 
odpadkov«. Ob 11. uri sledi otvoritev raz-
stave v avli šole. Večje skupine se morajo za 
izvedbo delavnic najaviti, da lahko pripravi-
mo dovolj ustreznega materiala.

Mihaela Roškarič
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vzgajajo in po potrebi 
šolajo. Ko se odloči
jo za paritev in leglo, 
veliko časa nameni
jo izbiri samca, ki ni 
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kakovostno prehra
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se posvetujejo s svojim 

Predavanje o Energetsko učinkoviti gradnji 
V zadnjih tednih smo po medijih pogosto zasledili besedne zveze „energetsko učinkovi-

ta gradnja“ in „energetska izkaznica.“ Pred novo gradbeno sezono bo vse bodoče graditelje 
gotovo zanimalo, kaj morajo pri gradnji upoštevati in kaj je koristno storiti, kljub temu da 
ni predpisano; kaj je v resnici „pasivni objekt,“ kakšne so razlike med gradbenimi materia-
li; kako naj se izvede ogrevanje, zračenje, osvetlitev prostorov, rekuperacija; ali je smiselno 
sanirati objekt in kako ter kako takšen podvig financirati (finančne spodbude).

Predavala bosta g. Dominik Pongračič, izvajalec energetskega svetovanja v Lenartu, in 
mag. Miha Praznik iz ZRMK.

Predavanje bo v sredo, 5. 2. 2014, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric na Trgu osvo-
boditve 9 v Lenartu. Vstopnine ni.

Več informacij je na spletni strani www.ZaVseNas.si.
Izak Matej Ciraj, predsednik Društva Mi za vse nas Kje je moja sorodna duša?

Gospa srednjih let mi je pred dnevi 
dejala, da si je ob novem letu prise-
gla, da so bili to njeni zadnji božič-

no-novoletni prazniki, ki jih je preživljala 
sama. Letos bo vso energijo vložila v to, 
da končno najde sorodno dušo. Ne razu-
me, zakaj se nekaterim partnerstvo zgodi 
tako rekoč samo od sebe, drugim pa ne gre 
in ne gre. Zdi se ji, da ji sreča pač ni bila 
namenjena. Opazuje starejše ločene ali ov-
dovele ljudi, ki si znova najdejo partnerja, 
njej pa se vsaka zveza konča s spoznanjem, 
da ta moški ni pravi zanjo. 

Če se vam dogaja podobno, se je do-
bro vprašati: »Kaj pa, če je težava v meni? 
Kakšne partnerje si izbiram, kaj od njih 
pričakujem? Kaj naredim za to, da bi bil 
partnerski odnos dober?« Ker sami težko 
vidimo svoj vzorec delovanja objektivno, 
je priporočljivo poiskati pomoč strokov-
njaka, s katerim bomo skupaj raziskali 
naše, do zdaj neuspele zveze. Presenečeni 
boste nad dejstvom, da je v njih veliko po-
dobnosti. Prej omenjena gospa je uspešna, 
dobro situirana podjetnica. Odraščala je 
ob avtoritativnem očetu, ob katerem se je 
počutila nemočno. Kot ženska si je nezave-
dno izbirala podredljive moške, da ji ne bi 
bilo treba podoživljati občutkov nemoči iz 
otroštva. Moč si je nezavedno krepila tudi 
s tem, da je prevzela vsa finančna bremena 
na svoja ramena. Razumsko je to opravi-
čevala: »Več zaslužim, zato je prav, da tudi 
plačujem«. O vsem je torej odločala, vse je 
plačevala in čez čas ugotovila, da partner 
ni za nobeno rabo. Ob tem spoznanju ga je 
zapustila. Ta vzorec je ponavljala.

Moški, ki prav tako ni uspel ustvariti 
trajnega zadovoljivega odnosa, je pripove-
doval, da ga je že v zgodnjem otroštvu za-
pustila mati in je odraščal najprej pri stricu, 
potem v rejniški družini. Za partnerice si 
je najpogosteje izbiral starejše ženske (ne-
zavedno je v njih iskal mater) in vse so ga 
zapustile. Zakaj? V zvezi je postajal vedno 

težavnejši in s svojimi izbruhi ljubosumja 
in nadzora partnerico primoral v to, da ga 
je zapustila. Če pa je katera vendarle vztra-
jala, je sam našel razlog za končanje zveze. 
Tako je vedno znova ostajal sam – tako kot 
takrat, ko ga je zapustila mati.

Hčerke alkoholikov in nasilnežev si ve-
likokrat nezavedno izberejo prav takšne 
partnerje, s prepričanjem, da jih bodo s 
svojo ljubeznijo spremenile. »Moji materi 
ni uspelo, meni pa bo,« je misel globoko v 
njih. In zgodba se nadaljuje … To so pri-
meri nezavednih vzorcev, ki jih dobimo v 
primarni družini in jih prenašamo v par-
tnerske odnose, ne da bi se tega zavedali.

Eden izmed razlogov, zakaj partnerski 
odnos ne uspe, je tudi razvajenost. V za-
dnjih desetletjih je bilo pomembno vzgo-
jiti srečnega otroka, ki ne bo trpel. Naloga 
staršev, da otroka pripravijo na samostoj-
no, odgovorno življenje, v katerem bo kos 
tudi preizkušnjam, ki pridejo na pot, pa je 
ostala nekje v ozadju. Kot meni dr. Zoran 
Milivojevič, tak »srečen« otrok nato svoja 
pričakovanja projicira na partnerja. Ta bi 
moral biti njegov izvor sreče. Tako kot se 
je prej okoli sina vrtela mama, bi se morala 
zdaj partnerica. Toda kaj, ko je tudi slednja 
imela mamo, ki jo je »osrečevala«. Ko po-
skušajo ti razvajeni otroci zaživeti skupaj, 
lahko nastane težava že pri vprašanju, kdo 
bo odnesel smeti.

O tem, zakaj partnerski odnos ne uspe, 
zakaj ni ključ v sorodni duši, pač pa v naši 
zrelosti dojemanja ljubezni, je bilo prelite-
ga že veliko črnila. Erich Fromm je v knji-
gi Umetnost ljubezni lepo opisal človeka 
zahodne kulture: »Čeprav je hrepenenje 
po ljubezni globoko zakoreninjeno, je sko-
raj vse drugo pomembnejše kot ljubezen: 
uspeh, ugled, denar, moč. Skoraj vso svojo 
energijo porabimo, da bi dosegli te cilje, 
in skoraj nič je ne ostane, da bi se naučili 
umetnosti ljubezni.«

Metka Perko, specializantka psihoterapije
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LJUDJE MED SEBOJ

»Skupnost srečanje« pri Sveti Trojici«

Prostori samostana Sv. Trojice, ki so bili v 
zadnjih mesecih prejšnjega leta skrbno 
obnovljeni, so že nekaj let dom za fante, 

ki se zdravijo od odvisnosti drog in drugih 
opojnih substanc. Gre za Zavod Don Pierino 
oz. »Skupnost srečanje«. Fante v skupnosti 
večkrat srečujem, saj tudi zelo radi prisko-
čijo na pomoč pri raznih opravilih v občini 
Sv. Trojica, predvsem pri čiščenju in vzdrže-
vanju javnih površin, mi pa jim pomagamo 
pri nakupu kakšnega orodja ali stroja. Fantje 
so prestali velike in težke preizkušnje, katere 
lahko doletijo vsakega izmed nas. Sedaj ko so 
pri Sv. Trojici, je za njimi že tisto najtežje. Za 
njimi je dolga in težka pot, katera pa je pripo-
mogla, da so spoznali 
svoje napake, spoznali 
samega sebe in pomen 
življenja. Fantje so pre-
prosti, prijazni, ustre-
žljivi in umirjeni. Pred-
vsem pa imajo spoštljiv 
odnos ter imajo red in 
disciplino. Ko obiščeš 
njihov dom, sploh nji-
hov vrt, se počutiš to-
plo, prijetno. Za živali 
skrbijo kot v hotelu. In 
če še prisluhneš njihovi 
zgodbi …

»Naj se predstavim: 
Sem Valentin, priha-
jam iz Koroške in sem 
bivši odvisnik od drog. Po dolgih letih uži-
vanja opojnih substanc več nisem bil jaz in 
moje življenje ni imelo več smisla. Bilo je 
zbegano, megleno in edina ljubezen mi je 
bila droga. Ko sem ostal brez vsega (brez 
strehe nad glavo, dobrih prijateljev, službe, 
punce …), sem spoznal, da tako ne gre več! 
Tako sem se odločil za komuno. Naj povem, 
da sem zelo hvaležen zavodu Pelikan-Kari-
tas, Don Pierinu, ki je ustanovitelj Comuni-
ta inconto ali Skupnosti srečanje pri nas. Ti 
ljudje so pomagali meni in mnogim fantom 
prebroditi to krizno obdobje in nam pokaza-
li, kaj sploh življenje je! Sedaj sem v skupno-
sti 18 mesecev in imam trdno voljo zaživeti 
normalno, pošteno življenje. Program traja 
30-36 mesecev in v tem času lahko tukaj pri-

dobimo nazaj izgubljene vrednote ter se na-
učimo biti odgovorni. Koliko pač vsak čuti 
potrebe po spremembi. Ni lahko sprejemati 
kritike, se odrekati, žrtvovati, dajati, poma-
gati …, vendar je pa zelo lepo, ko začutiš po-
zitivne spremembe na sebi. Trenutno sem 1. 
odgovorni v centru Sv. Trojica in so z menoj 
še trije fantje: Klemen s 14 meseci, Jernej z 
9 meseci in Danijel z 2 mesecema. Skupaj 
se spodbujamo in spreminjamo naš način 
življenja. Občasno nas obiščejo naši koordi-
natorji, ki poskrbijo, da vse poteka kot mora 
(red in disciplina). Naš dan je sestavljen iz 
8 ur dela, 8 ur skupinskih trenutkov in 8 ur 
počitka, to vse do sekunde natančno. Sami 

poskrbimo za ozimnico, si vzredimo pujse 
za zakol itd. Vesel sem, da nam ogromno po-
magajo občani Sv. Trojice. Z vami je življenje 
v komuni lažje in lepše! Hvala, ker verjame-
te, da se lahko spremenimo in upam, da ne 
razočaramo vas ali sebe!«

Na fantih se res vidi, da se spreminjajo … 
Ob njih pomisliš, da bi bilo dobro, ko bi tudi 
sami morali včasih iti vsaj za nekaj tednov v 
njihovo »Skupnost«. Morda bi potem videli 
zadeve veliko bolj pozitivne kot sicer, ko vsi 
samo tarnamo in vpijemo drug čez druge, 
za vse slabo krivimo samo druge in vidimo 
samo svoje pravice, ne pa tudi dolžnosti, ko 
ni pravega spoštovanja in ne cenjenja pravih 
vrednot..

Jože Žel

Izobraževanje župnijskih animatorjev

V soboto, 11. januarja 2014, je pote-
kalo v župnišču v Lenartu že drugo 
Duhovno in strokovno izobraže-

vanje župnijskih animatorjev ter molivcev 
za duhovne poklice za celotno dekanijo Sv. 
Lenart. Izobraževanje je vodila s. Štefka Kle-
men iz Centra za duhovne poklice nadško-
fije Maribor.

Najprej se je zahvalila za vse, kar smo v 
preteklem letu naredili za nove duhovne 
poklice. Bog je naša skupna prizadevanja v 
obilju blagoslovil s petimi novimi bogoslov-
ci. Vsakega izmed njih se iz srca veselimo in 
se Bogu iskreno zahvaljujemo ter še naprej 
zanje molimo. Zavedamo se, da je to delo 
zahtevno. Delež animatorjev pri tem je ne-
nadomestljiv.

Namen izobraževanja je bil usposobiti žu-

pnijske animatorje za duhovne poklice ter 
ovrednotiti, prenoviti in v župnijah ponov-
no narediti živo molitev in k temu pritegniti 
čim širši krog sodelavcev. Za to je na voljo 
več načinov in spodbud: osebna in družin-
ska molitev, molitev rožnega venca pred sv. 
mašami, obhajanje sv. maš ob prvih četrtkih, 
čaščenje Najsvetejšega, molitveni maraton, 
teden molitve za nove duhovne poklice … 

Posebej je bilo poudarjeno, da molimo, ker 
se zavedamo, da so novi poklici čisti Božji 
dar. Ker hočemo slediti zgledu Kristusa, ki 
je »šel na goro molit in vso noč prebedel v 
molitvi k Bogu« (Lk 6,12), preden je poklical 
k sebi, katere je sam hotel. In ker mnogi mla-
di v sebi čutijo Božji klic, pa nimajo moči in 
poguma, da bi nanj odgovorili.

M. K.

Zlata poroka zakoncev Škrlec

Ivana in Jožef Škrlec iz Zgornjega Partinja 
38 si bosta večno zapomnila 23. novem-
ber 1963. Ta dan sta namreč sklenila za-

konsko zvezo in si zaobljubila večno zvesto-
bo. Po 50-ih letih zakonske zveze sta z zlato 
poroko 11. januarja 2014 svojo zaobljubo 
obnovila v župnijski cerkvi sv. Jurija v Slov. 

goricah. Civilni obred je opravil župan ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. Po 
vpisu v zlatoporočno knjigo občine je župan 
zlatoporočencema izrekel iskrene čestitke 
in jima izročil zlatoporočno listino ter dari-
lo občine. Sledil je še cerkveni obred, ki sta 
ga opravila domači župnik Janko Görgner 

in župnik iz Zgornje 
Kungote Ciril Kocbek. 

Ivani in Jožefu, ki 
sta si ustvarila dom za 
družino na Ivankini 
domačiji, se je v zako-
nu rodilo sedem otrok. 
Štirje sinovi in tri hče-
re. Sedaj, ko so otroci 
odrasli, so njuno naj-
večje veselje obiski in 
druženje z vnuki in 
vnukinjami. V poseb-
no veselje jima je, ko se 
jih ob njiju zbere vseh 
petnajst.

D. K.

Jurovski župan na obisku pri 90-letni 
Julijani Muhič

Obiske pri občanih, ki so v minulem 
letu dopolnili jubilejnih 90 let, je 
župan Peter Škrlec sklenil na pred-

božični dan, v torek, 24. decembra 2013, ko 
je častitljivih 90 let slavila Julijana Muhič iz 
Zgornjega Partinja. Ob tej priložnosti ji je 

Peter Škrlec zaželel še 
veliko zdravih let tudi 
v prihodnje. Julijana 
Muhič je sedaj stano-
valka Doma sv. Lenar-
ta. V domače Zgornje 
Partinje pa se vedno 
zelo rada vrača. Zato 
jo je ob svojem jubileju 
še posebej veselilo, da 
je svoj rojstni dan pra-
znovala v krogu svojih 
najdražjih. In še Juli-
janin recept za dolgo 
življenje: marljivo delo 
in zmernost v vsem!

D. K.

in župnik iz Zgornje 
Kungote Ciril Kocbek. 

sta si ustvarila dom za 
družino na Ivankini 
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Muhič je sedaj stano
valka Doma sv. Lenar
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zelo rada vrača. Zato 
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Srečanje zakoncev jubilantov lenarške 
župnije

Zadnjo nedeljo v mesecu decembru je 
bilo slovesno v cerkvi sv. Lenarta v 
Slovenskih goricah. Na praznik Sve-

te družine, 29. decembra 2013, so se pri sv. 
maši ob 10. uri, ki jo je daroval upokojeni  
nadškof dr. Franc Kramberger ob somaševa-
nju  župnika in naddekana Martina Bezgov-
ška ter  kaplana Sebastijana Valentana, sre-
čali zakonski pari, ki so v letu 2013 obhajali 
okrogle obletnice poroke: 5., 10., 15., 20., 25. 
– srebrno, 30., 35., 40., 45., 50.– zlato in več. 
Zakonca Marija in Ivan Kurbus iz Spodnjega 

Porčiča sta obhajala biserno poroko – 60 let 
skupnega življenja. Skupaj se je zbralo kar  
52 parov.

Jubilanti so obnovili zakonske obljube in 
se zahvalili Bogu za vse prejete darove. Vsak 
par je ob tej priložnosti prejel tudi spomin-
sko knjižico. Po maši je bilo prijetno druže-
nje v Centru Slovenskih goric ob glasbi ter 
kulinaričnih dobrotah in rujni kapljici. Lepa 
hvala vsem, ki so bili vključeni v organizaci-
jo dogodka.

Milena Grabušnik, Foto Tone
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IZ KULTUREFELJTON

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 2. del

Janžekovič je kmalu po prihodu v trg Sv. 
Lenart v Slovenskih goricah doživel naro-
dnostne napetosti med Nemci in Slovenci 
in postal vnet zagovornik slovenstva. Zlasti 
ker je bilo večinsko okoliško prebivalstvo 
slovensko in je tudi v opori pri duhovščini 
krepilo narodnozavedni duh. Tega so po-
leg duhovnikov v Slovenskih goricah vneto 
podpirali pristaši svobodnih, intelektualnih 
poklicev, predvsem odvetnik dr. Milan Go-
rišek s krogom zvestih pristašev pri lenar-
škem Sokolu. Župnišče pri Lenartu je bilo 
močna opora slovenstvu in župnik Janžeko-
vič se je izkazal kot velik slovenski rodoljub. 
Zaradi tega je tudi doživljal napetosti in 
politična nasprotovanja v trgu tik pred iz-
bruhom prve svetovne vojne, ki je močno 
zarezala v narodno tkivo. Izvršena je bila 
mobilizacija moškega dela prebivalstva, kar 
se je v nadaljevanju vojne občutilo v po-
manjkanju moške delovne sile na kmetijah. 
Med prvo svetovno vojno so oblasti lenarški 
župniji odvzele dva srednja zvonova iz far-
ne cerkve sv. Lenarta in edini zvon iz kapele 
v Radehovi, ki je bil tudi cerkvena last. Za 
vsak kilogram teže je država plačala štiri 
krone, od česar se je nateklo 2660 kron, ki so 
jih naložili pri Okrajni hranilnici Sv. Lenart 
v Slovenskih goricah pod vložno številko 
14.110 z dne 6. 2. 1917. Ta znesek so poime-
novali »zvonski sklad«. Med vojno je država 
odvzela tudi največje piščali cerkvenih orgel 
in zanje plačala 15 kron za kilogram teže. 
Od tega se je nateklo 2010 kron, ki so jih 
prav tako naložili pri Okrajni hranilnici pod 
vložno številko 14.583 z dne 12. 3. 1918. To 
je bil »orgelski sklad«8. Še večja nesreča je 
doletela nadarbinski hlevski inventar, ki so 
ga sestavljali par volov, dve kravi, ena telica 
in dve svinji. Ta inventar je bil za gospodar-
stvo župnije nujno potreben in ga je posku-
šal župnik Janžekovič celo izboljšati. Zato je 
kupil nekaj obveznic iz naslova vojnega po-
sojila. Z nadarbinskim denarjem (zbirco) je 
leta 1916 kupil štiri obligacije vojnega poso-
jila, nominirane v vrednosti 7000 kron. Žal 
je po končani vojni vse skupaj ostalo brez 
vrednosti in vse kupone je moral 18. junija 
1920 izročiti lenarškemu davčnemu uradu. 
Tako kot tudi kupone iz naslova vojnega po-
sojila za živino. Vojno posojilo so kupili tudi 
iz naslova cerkovnikove zbirce, iz naslova 
kaplanskih ustanovnih vinogradov, za ubo-
žni denar in nekaj tudi od denarnih sredstev, 
ki jih je privarčeval že župnik Tutek9. A vsi 
kuponi od vplačanih vojnih posojil so bili 
izročeni lenarškemu davčnemu uradu in z 
njimi se cerkveno premoženje ni obogatilo. 
Vojna morija je zahtevala velik davek, padlo 
je veliko mož in fantov s širšega območja 
Slovenskih goric, doma je vse bolj primanj-
kovalo moške delovne sile, mnoga polja 
so ostala neobdelana, vse manj je bilo tudi 
živine10. Mnoge zavedne ljudi so oblasti za-
prle, veliko Lenartčanov je trpelo v vojnem 
ujetništvu, bili so pohabljeni, duševno in 
materialno propadli. Primanjkovalo je hra-
ne, obleke in obutve. Ljudje so si želeli čim-

prejšnjega konca vojne in miru. Bolj ko se je 
vojna bližala koncu, bolj se je pri Slovencih 
čutil močan narodnostni naboj, zlasti med 
pripadniki svobodnih poklicev v Lenartu in 
deloma še v bližnji Sv. Trojici. Na podeželju 
je bilo tega naboja mnogo manj, saj je vojna 
docela izčrpala prebivalstvo, ki je bilo boj za 
preživetje. Mariborski škof Mihael Napo-
tnik je pisal vsem župnijskim uradom, naj 
4. novembra 1918 darujejo slavnostne maše 
v čast godu cesarja, vendar lenarški župnik 
Jožef Janžekovič tega navodila ni upošteval. 
Sploh ni poslal običajnih vabil prav nobene-
mu uradu v trgu Sv. Lenart11.

Že 3. novembra 1918 je bil v poslopju 
lenarške ljudske šole ustanovljen Narodni 
svet za trg Sv. Lenart. Za predsednika so iz-
volili dr. Milana Goriška12, ki pa ga še ni bilo 
v Lenartu, saj se je moral v Slovenske gorice 
vrniti iz Kotorja. Podpredsednik Narodne-
ga sveta je postal župnik Jožef Janžekovič, 
ki je še isti večer priredil svečani sprejem za 
lenarške slovenske intelektualce13.

Na sprejemu je ob napitnici izrekel besede: 
»Ki so nas hoteli ponižati, so ponižani, mi 
trpini pa smo povišani.« Namenjene so bile 
trškim Nemcem, ki so bili v prevratnih dne-
vih zelo zbegani in negotovi. Med Slovenci 
je bilo čutiti močan narodnostni naboj, ki ga 
je ustanovitev Narodnega sveta le še okrepi-
la. Lenarški Nemci so začeli zapuščati urade, 
v trg se je vrnil dr. Milan Gorišek in prevzel 
vodenje Narodnega sveta. 

Prisotnost vojaške enote in velika Gori-
škova avtoriteta sta pripomogli k urejenosti 
javnega življenja v trgu, okrepilo se je tudi 
splošno zaupanje prebivalstva v nastajajočo 
slovensko oblast. Ta se je izgrajevala posto-
poma.

 Nadaljevanje prihodnjič

8Kronika župnije Sv. Lenart, 150.
9 Kronika župnije Sv. Lenart, 150/a.
10 Prva svetovna vojna se je začela z vojno napo-
vedjo Avstro-Ogrske Kraljevini Srbiji 28. junija 
1914. Mobiliziranih je bilo 70 milijonov ljudi, 
padlo je 9,9 milijona vojakov, pogrešanih jih je 
bilo 7,7 milijona, 21 milijonov ljudi pa fizično in 
psihično ranjenih. Prva svetovna vojna je povzro-
čila ogromno gospodarsko škodo, cele pokrajine 
so bile povsem uničene in izropane. Premirje je 
bilo podpisano 11. novembra 1918, kar pomeni 
tudi konec prve svetovno vojne.
11 Marjan Toš, Prevratni dnevi 1918/1919 pri Le-
nartu v Slovenskih goricah, ČZN, št. 2/1997, 323.
12 Dr. Milan Gorišek (1878–1957), lenarški naro-
dnjak, odvetnik, liberalni politik, kulturni in javni 
delavec, Maistrov sodobnik in podpornik v času 
bojev za severno slovensko mejo 1918/1919. Dr. 
Gorišek je za Maistrovo slovensko vojsko zbiral 

denar in skrbel za prehrano vojakov in oficirjev. V 
prvi polovici 20. stoletja je imel pri Lenartu veliko 
vlogo na kulturnem, političnem in društvenem 
področju. Bil je organizator sokolskega gibanja, 
starosta lenarškega Sokola, aktivno je sodeloval 
pri gasilcih in bil ustanovitelj odseka Slovenskega 
lovskega društva. Nekaj časa je bil tudi lenarški 
župan, poskrbel je za elektrifikacijo trga in uredil 
avtobusno povezavo med Lenartom in Mariborom.
13 Jožef Janžekovič, lenarški župnik in dekan 
1905–1932. Doma je bil s Polenšaka. Ko je trtna uš 
napadla in uničila vinograde, jih je župnik v letih 
1905–1915 vse prenovil. Popravljal in urejal je cer-
kev, uvedel Marijino družbo ter Bratovščino srca 
Jezusovega in Bratovščino srca Marijinega (prim. 
Viljem Pangerl, Župnija Sv. Lenart v zadnjih 200 
letih, v: Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, 73.).

Plesne meglice v Benediktu
Plesne meglice 2014 – revija plesnih sku-

pin se bo odvijala v sredo, 19. februarja 
2014, ob 16.30 v Športni dvorani v Bene-
diktu.

Srečanje pripravljajo JSKD Lenart v so-
delovanju z občino Benedikt ter ZKD Slo-
venskih goric.

Breda Slavinec

Glasbena šola v korak s kulturnim praznikom
V počastitev slovenskega kulturnega 

praznika pripravljajo učenci in učitelji 
Glasbene šole Lenart prireditev z naslo-
vom Slovenska glasba skozi čas.

Prireditev bo v četrtek, 6. februarja 
2014, ob 18. uri v Domu kulture Lenart.

Obarvana bo s pristnimi slovenskimi 

ljudskimi pesmimi, umetnimi deli sloven-
skih skladateljev, zazveneli pa bodo tudi 
zvoki slovenske zabavne glasbe.

Zagotovo bo obisk prireditve obogatil 
praznovanje slovenskega kulturnega pra-
znika.

I. K. L.

KNjigolAndiJa
Knjigolandija se bo imenovala »stranič-

ka« za knjigo, ki jo bomo z aktualnimi zapi-
si o novostih, z odlomki, s komentarji, vtisi, 
lepimi mislimi, ob obletnicah, za vse staro-
sti, itd … prispevali iz lenarške knjižnice. 
Upamo, da bomo koristni in dovolj zanimi-
vi, da bo še vas potegnilo v ta bogati svet.

In zakaj smo izbrali za začetek Toneta 
Partljiča?

Ker je pri založbi Litera (sicer že v letu 
2013!) izšlo njegovo zelo zanimivo delo, 
roman Pasja ulica. Bilo je tudi že kar nekaj 
zanimivih predstavitev knjige in še bolj za-
nimive so kritike.

Ob izjemno bogatem in pestrem opusu 
pisanja Toneta Partljiča ni malo tistih, ki tr-
dijo, da je to njegovo najboljše delo.

Ja, Tone, ki je iz »podeželskega predme-
stja« ostal v Mariboru – tudi njegovem 
mestu, je v pričujočem romanu (sicer ne 
prvič!) dokazal izjemno znanje zgodovine 
tako mesta kot znanih mariborskih družin 
in dogodkov. V Pasji ulici zlahka prepozna-
mo desni breg Maribora. Prav podrobno-
sti, ki jih predvsem Štajerci prepoznavamo 
tudi iz svojega življenja in stikov z levim in 
desnim Mariborom (mislimo na bregove 
Drave, ki je kar močno zaznamovala razvoj 
Maribora), povlečejo v zgodbo, da se slike 
iz polpretekle zgodovine kar odvrtijo pred 
očmi. Kako skoncentrirano predstavljeno in 
kako neposredno! Izjemno. Čut za ljudi in 
njihove usode. Vse od prve svetovne vojne 
do danes.

En tak veličasten – bi si drznila uporabi-
ti izraz – spomenik svojemu pisateljskemu 
delu, odtis v čas je ta Pasja ulica. 

Podobe kar vstajajo pred bralcem. 
Da vam zares ne bo žal, če ga boste pre-

brali, še košček vsebine.
»... Tako so že prvo leto po vojni ustano-

vili komisijo za preimenovanje ulic. Dve leti 
je v mestu delala ta velika komisija, ki so jo 
sestavljali pisatelji, zgodovinarji in profesor-

ji, izbrani iz vrst poštene 
inteligence. Ampak ne le 
ulice, preimenovali so se 
tudi ljudje. Saj ne moreš 
biti več Johan, če si vendar 
Ivan, Franz, če si Franček, 
Karl, če si Drago, ali pa Ja-
gger, če si Lovec. 

Ne moreš reči kurz, če je 
kratek.

Ker se je delalo na hi-
tro, so se seveda pozneje 
zgodili še marsikateri po-
pravki in mnoga dodatna 
preimenovanja. Saj se je 
celo OZNA preimenovala 
v UDBO. Zdaj je bila to 
Uprava državne bezbedno-
sti, po slovensko uprava 

državne varnosti, torej UDV … Seveda ude-
ve- vse ve! – se je pohecal Majcen … Mora-
mo jo preimenovati! Ampak ne bova izbrala 
imena ti in jaz. Naj zgleda, da je prišla ideja 
od spodaj navzgor! Da ne bojo rekli, da diri-
girata UDBA in KPJ. Naj se subjektivne sile v 
ulici same odločijo … Ovsec se ni mogel bolj 
strinjati in je s partijskega komiteja klical na 
Mestni odbor in potem so tam po lastni ini-
ciativi sklicali sestanek krajevne skupnosti 
Kolonija …

Vsi so bili presenečeni, ko se je prvi prijavil 
k besedi profesor Jože Ferk. 'Predlagam, naj 
se ulica imenuje Pasja ulica!' je bil kratek. 

Tajnica je planila v smeh, predsedniku 
odbora Jenku je bilo nerodno pred mladim 
tovarišem Topolovcem. Ta pa se je zbral in 
vprašal: 'Zakaj pa Pasja ulica?'

In Jože Ferk je govoril o bombnih napadih 
ob koncu vojne, o psih, ki so ponoreli ob pe-
klenskem trušču letal in eksplodiranih bom-
bah, alarmih, protiletalskih topovih. Sam je 
napisal celo novelo o tem. In jo bo objavil. 

'Pasja groza zaradi vojne je hujša kot člo-
veška, saj živali ne razumejo, le groza jih je. 
Vsem junakom smo že dali ulice, dajmo ime 
vsaj ene ulice tem legendarnim psom, žr-
tvam druge svetovne vojne!' je zaključil … 
(Tone Partljič, Pasja ulica, str.29, 30, 31, 32)

Marija Šauperl

Ljudske pesmi na Sveti Ani
Letošnje srečanje skupin pevcev ljudskih 

pesmi in godcev ljudskih viž – Ljudske pe-
smi 2014 je na sporedu v kulturnem domu na 
Sveti Ani danes, v petek, 31. januarja 2014.

Srečanje so pripravili JSKD Lenart in KD 
Sveta Ana v sodelovanju z občino in OŠ 
Sveta Ana v Slovenskih goricah in ZKD Slo-
venskih goric. Srečanje strokovno spremlja 
dr. Urša Šivic.

Nastopajoče in zbrane v dvorani bo v 
uvodnem nagovoru pozdravil župan Silvo 

Slaček. Nastopili bodo pevci ljudskih pesmi 
KTD Selce, ki jih vodi Janez Kurnik, vaški 
pevci KD »Pod lipo« Lenart, vodja je Alojz 
Cigula, pevke ljudskih pesmi KD Trojica iz 
Svete Trojice pod vodstvom Ide Šamperl, 
pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki jih vodi 
Milka Cartl, ljudske pevke Vrelec KD Vrelec 
Benedikt pod vodstvom Jožice Škof, ljudske 
pevke KD Benedikt, ki jih vodi Marija Lu-
tar, in ljudski godci KD »Pod lipo« Lenart, 
vodja je Miroslav Puhner. 

ji, izbrani iz vrst poštene 
inteligence. Ampak ne le 
ulice, preimenovali so se 
tudi ljudje. Saj ne moreš 
biti več Johan, če si vendar 
Ivan, Franz, če si Franček, 
Karl, če si Drago, ali pa Ja
gger, če si Lovec. 

kratek.

tro, so se seveda pozneje 
zgodili še marsikateri po
pravki in mnoga dodatna 
preimenovanja. Saj se je 
celo OZNA preimenovala 
v UDBO. Zdaj je bila to »Naš« Tone na predstavitvi svoje slikanice Deklica in general  

v Voličini

dr. Milan Gorišek
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IZ KULTURE

Koncert Pro musice
Na štefanovo je pra-

znovanje božičnih 
praznikov še posebej 
obogatil Mešani pevski 
zbor Pro musica, ki je 
na pobudo domačega 
župnika Antona Frasa 
prišel iz Maribora. Pod 
vodstvom zborovod-
kinje mag. Metke Vr-
bančič Osterc so pevci 
zapeli 16 pesmi razno-
likih žanrov in navdu-
šili številno občinstvo v 
cerkvi svete Ane.

SReBr

Božični koncert v Apačah
Božični prazniki so bili za pevce Cerkve-

no prosvetnega pevskega zbora KD Sv. Ana 
precej aktivni, tako kot po navadi narekujejo 
praznična pričakovanja. Zbor pod vodstvom 
Natalije Šijanec je bil 
22. decembra pova-
bljen k sooblikovanju 
božičnega koncerta Pi-
halnega orkestra Apače, 
ki je del zelo pestrega 
božičnega repertoar-
ja posvetil skladatelju 
Verdiju. Pevci so ob 
sodelovanju otroškega 
zbora OŠ Apače zapeli 
Nabucco in navdušili 
mnogoštevilno občin-
stvo. Ob spremljavi 
orkestra so odpeli še 
nostalgično Time to 
say goodbye Andree 
Bocelija ter še nekaj 
božičnih pesmi iz svoje 

pevske zakladnice. Občinstvo v dvorani so še 
ogreli rogisti iz zasebne glasbene šole s Ptuja 
in tolkalci iz Prekmurja.

SReBr

Božični koncert OŠ Sv. Ana
Pred počitnicami so bili tudi osnovnošolci 

zelo aktivni, saj so se z vso vnemo pripravljali 
na predbožični koncert, ki je bil letos nekaj 

posebnega. V veselem pričakovanju snega so 
gostili Snežno kraljico v podobi Katje Ornik, 
kot Nodi je navdušil Matjaž Trinkaus, da pa 

se mraza nič ne boji, je 
dokazal Elvis Presley v 
zastopanosti Domna 
Šnajderja. Zelo pestro 
obarvan glasbeni pro-
gram je po številnih 
solo vložkih in boga-
tem glasbenem znanju 
osnovnošolcev obo-
gatil še bend odraslih, 
v katerem je za bob-
narske palice poprijel 
ravnatelj Boris Mlakar, 
petje pa sta združila še 
zbor učiteljev in zbor 
staršev. Zelo pohvalno.

SReBr,  
foto: Mihaela Berič

Tradicionalni božični koncert 
Jurovskega okteta
Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

S tem povabilom smo se v celotnem adven-
tnem času pripravljali na praznik, ki smo ga 
praznovali 25. decembra, na praznik Jezuso-
vega rojstva. Na to povabilo smo se na pra-
znik svetega Štefana, 26. decembra, odzvali 
tudi vsi, ki nam je ljubo sporočilo prve svete 
noči, in prišli v cerkev svetega Jurija v Juro-
vskem Dolu, kjer je naš Jurovski oktet pripra-
vil tradicionalni božični koncert. 

Kjer je ljubezen, se v svetu pojavlja svetlo-
ba; kjer je sovraštvo, se svet potaplja v temo. 
V betlehemski pastirski staji se je pred več 
kot 2000 leti pojavila velika svetloba, sij betle-
hemske zvezde, dete, ki je prišlo z nami delit 
naše življenje, revščino, preizkušnje in trplje-
nje. In ta betlehemski sij se je na praznično 
popolne razlil v našo župnijsko cerkev, kjer 
je s prepevanjem božičnih pesmi Jurovskega 
okteta tkal zgodbo potovanja Svete družine 
v tišini noči daleč od bogatega mesta moči, 
daleč od umetne svetlobe, daleč od razkošja 

in pomehkužene ponarejene lepote, tja na sa-
motno poljano, v stajo, na slamo, kjer je sredi 
največje bede neopazno zasijalo nebo, obrazi 
in srca, zasijala je vsa zemlja. Tja, kjer je sve-
tloba za zmeraj premagala temo. 

Betlehemsko zgodbo so s svojim sprošče-
nim petjem obogatile tudi Iskrice, dekliška 
vokalna skupina, ki je zamisel za to ime do-
bila pred petimi leti, ko so se kot družinska 
skupina prvič predstavile na prireditvi Dru-
žina poje. Lucija, Nika, Martina, Maja, Vesna 

in Eva so se z veseljem 
odzvale povabilu Juro-
vskega okteta, da s svo-
jim petjem popestrijo 
božični koncert v do-
mači cerkvi. Nastopiti 
z Jurovskim oktetom 
in pred polno domačo 
cerkvijo je bilo zanje 
največje in najlepše bo-
žično darilo. 

Med lepimi božič-
nimi pesmimi in sijem 
betlehemske zvezde se 
je skrivnost tihe noči 
izpred 2000 leti pono-
vila v srcih vsakega iz-
med nas, obiskovalcev 

koncerta. Tudi v mojem srcu. Na moji slami. 
Tiho in za svet neopazno in vendar bo za ve-
komaj presvetlila moje vesolje. Zame in za 
vse okoli mene. Z željo, da naše duše še naprej 
pojo svete božične pesmi in hodijo, ne same, 
ampak kdo ve, s kom - s tistimi, ki verujejo 
kot mi; s tistimi, ki verujejo drugače kot mi; s 
tistimi, ki sploh ne verujejo, z željo, da radost 
in mir božične noči razsvetljujeta vaše in vaše 
poti v prihajajočem letu. 

Vida Ornik, foto: Maksimilijan Krautič

Družina poje 2013 
V soboto, 14. decembra 2013, je bila v pre-

novljenem kulturnem domu v Jurovskem 
Dolu že 18. tradicionalna prireditev Družina 
poje, ki jo je organiziralo Kulturno društvo 
Ivan Cankar Jurovski Dol.

Letošnja značilnost prireditve je bila, da so 
lahko nastopile samo družine oziroma naj-
manj dva člana družine, kar je od vsega začet-
ka tudi osnovni namen prireditve. V zadnjih 
letih so na tovrstnih prireditvah nastopale 
tudi različne skupine 
ljudskih pevcev, ker je 
bilo premalo prijavlje-
nih družin. 

V letošnjem letu smo 
z intenzivnim delom 
uspeli pridobiti dovolj 
družin. Posebej nas vse-
li, da je nastopilo veliko 
mladih skupin, ki jih 
povezujejo družinske 
vezi, v naslednjem letu 
pa jih načrtujemo še 
več. Skupine so prepe-
vale slovenske ljudske, 
zabavne in narodno-
zabavne pesmi.

Obiskovalci so ponovno napolnili dvorano 
kulturnega doma do zadnjega kotička in so 
bili navdušeni nad nastopi mladih in novih 
skupin na prireditvi. Vseh 76 nastopajočih 
pevcev je na zaključku prireditve skupaj za-
pelo ponarodelo pesem V dolini tihi je vasica 
mala. Naša vasica je bila ta sobotni večer v 
kulturnem smislu spet zelo velika. 

Miroslav Breznik

Uspeh harmonikarja Žana Trobasa na 
Japonskem

Žan Trobas iz Zg. Žerjavcev je študent če-
trtega letnika na Akademiji za glasbo in upo-
dabljajočo umetnost v Gradcu, smer klasična 
harmonika, pri profesorju Janne Rättyä iz 
Finske. Svojo glasbeno pot je začel pri deve-
tih letih na glasbeni šoli v Lenartu. Leta 2010 
je uspešno zaključil šolanje na Konservatori-
ju za glasbo in balet v Mariboru, v razredu 
prof. Andreja Lorberja. Svoje znanje je izpo-
polnjeval tudi na mojstrskih tečajih pri Mie 
Miki (Japonska), Jamessu Crabbu (Škotska), 
Primožu Parovelu (SLO), Josephu Macerollu 
(Kanada) in pri drugih.

Žan je večkratni nagrajenec regijskih, dr-
žavnih in mednarodnih tekmovanj, med dru-
gim je dobitnik prestižne nagrade dr. Roman 
Klasinc za izjemne umetniške dosežke (2010). 
Prejel je tudi dve zlati plaketi na tekmovanju 
Temsig.  Na mednarodnem tekmovanju v Bel-
tincih je prejel dve zlati in srebrno plaketo.

V času  študija  je predelal ogromen reper-
toar,  poleg klasične izvaja tudi sodobno glas-
bo. Oktobra 2013 je nastopil v operi Asteorid 
62, katere komponist je Dmitri Kourliandski. 

V čast si šteje, da je prišel v finale tekmo-
vanja  JAA International Accordion Compe-
tition Japan, ki ga organizira vrhunska glas-
benica Mie Miki. Tekmovanja se je udeležil  
22. decembra 2013 v Tokiu. V finale so se 
uvrstili samo štirje harmonikarji, komisija 
pa je bila sestavljena iz vrhunskih glasbeni-
kov,  kot so Stefan Hussong (Nemčija), Mie 

Miki (Japonska), Coba (Japonska) in drugi. 
Na tem tekmovanju  je  zasedel drugo mesto, 
vendar prva nagrada ni bila podeljena.

Žan nastopa solistično in izvaja dela J. S. 
Bacha, D. Scarlatija, Astorja Piazolle, J. P. Ra-
meauja in druge. V komornih zasedbah na-
stopa s klarinetistom Tomažem Močilnikom 
in s pianistko Sandro Čepin.

Darja Ornik

Pevci na vajah s pihalnim orkestrom
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ŠPORT

FUTSAL
Na tekmi Slovenija-Španija v mariborski dvorani 
Tabor velika čast pripadla tudi otrokom KMN 
Slovenske gorice in NK Lenart

Mariborska športna dvo-
rana Tabor že dolgo ni bila 
tako nabita, kot je bila 6. 
januarja 2014 ob prijateljski 
tekmi v futsalu med doma-
čo reprezentanco Slovenije 
in svetovno futsal velesilo 
Španijo. 

Tekmo je ob 40-letnici 
delovanja Komisije za mali 
nogomet (KMN) pri MNZ 
Maribor organizirala prav 

KMN pri MNZ Maribor v sodelovanju z MNZ 
Maribor in NZS. Del te zgodbe v dvorani Ta-
bor so bili tudi otroci iz mladinskih pogonov 
KMN Slovenske gorice in NK Lenart. Na po-
budo predsednika komisije za mali nogomet 
pri MNZ Maribor in hkrati podpredsednika 
KMN pri NZS Bogdana Šuputa so namreč 
otroci iz Voličine in Lenarta ob otvoritveni slo-
vesnosti popeljali obe reprezentanci na igrišče 
in tako zaužili del futsalskega spektakla.

Tekmo so bolje pričeli dvakratni svetovni 
prvaki in aktualni evropski prvaki Španci, ki 
so hitro povedli s 3:0. Z borbeno igro so ob iz-
teku polčasa Slovenci ujeli priključek in znižali 
na 3:2. Pričetek 2. polčasa je prinesel slovensko 

izenačenje na 3:3 in napeto na-
daljevanje, v katerem so Španci 
še dvakrat povedli 4:3 in 5:4, a 
so domači, tudi ob občasni buč-
ni podpori s tribun, na kateri ni 
manjkalo številnih obrazov iz 
območja osrednjih Slovenskih 
goric, Špance še dvakrat ujeli in 
z zadetkom Kristjana Čujca v 
zadnjih minutah igre postavili 

končni rezultata 5:5.

2. SFL: Benedikt gladko čez Dobrepolje
Nogometaši Benedikta so v 11. krogu 2. SFL 

gladko porazili FK Dobrepolje z rezultatom 
8:2. Domači so silovito pričeli tekmo. Pove-
dli so že v 2. minuti, ob polčasu pa vodili že 
s 6:0. Strelsko se je ponovno najbolje izkazal 
trenutno najučinkovitejši strelec 2. SFL Bojan 
Klemenčič, ki je mrežo nasprotnikov zatre-
sel 5-krat. S 13-timi točkami zaseda Benedikt 

trenutno 4. mesto. V vodstvu še naprej ostaja 
Kebelj (22), pred Fragmat Extremom (20) in 
Ilirsko Bistrico (15). Nove točke v lovu na 3. 
mesto bodo iskali Benedičani že danes (31. 1. 
2014) v Škofji Loki proti ekipi Stripy Inštala-
cije Derlink. V naslednjem krogu je Benedikt 
prost, 14. 2 pa jih čaka težko gostovanje proti 
ekipi Fragmat Extrem. 

1. SFL ZA ŽENSKE: dekleta Slovenskih goric iz 
Ilirske Bistrice in Celja s točkama

Iz tekem 1. SFL za ženske, ki so potekale v 
Ilirski Bistrici (5., 6. krog) in minuli vikend v 
Celju (7., 8. krog) so dekleta KMN Slovenske 
gorice zabeležile dva poraza in dva remija ter 
tako vknjižile 2 točki. Dvakrat so nogometaši-
ce Slovenskih goric remizirale proti ekipi Fra-
gmat Extrem iz Sodražice. Prvič v Ilirski Bistri-
ci, po zaostanku 2:4 so v zadnjih minutah igre 
izenačile na 4:4. Na zadnji tekmi v Celju pa je 
bila slika ravno obratna, saj so Slovenskogori-
čanke še po polčasu vodile 3:1, a v drugem ne-

koliko padle v igre, tako da je Dolenjkam uspel 
preobrat in rezultat izenačit na 3:3. Boljši od 
naših deklet sta bili ženski ekipi Celja (0:3) in 
Ilirske Bistrice (2:5). Na tekmi proti Bistričan-
kam so Slovenske gorice ob polčasu celo vodile 
(2:1), nadaljevanje pa je pripadlo trenutno vo-
dilni ekipe 1. SFL za ženske. Slovenske gorice, 
katerim se na zadnjih tekmah pozna odsotnost 
poškodovane Larise Fras, s 5-imi točkami za-
sedajo po 8 krogih trenutno 3. mesto.

Na 7. memorialu za Gašperja in Uroša zmagali Virtuozi
7. memorialnega turnirja v spomin na tra-

gično preminula Gašperja Tuša in Uroša Ropa 
se je udeležilo 31 ekip, s čimer sodi omenjeni 
turnir med najmnožičnejše malonogometne 
turnirje v Sloveniji. V izjemno napetem in fi-
nalnem obračunu sta se pomerili ekipi Torpe-
da 05 (lanskoletni zmagovalci) in Virtuozov 2. 
V tekmi, kjer ni manjkalo vrhunskih nogome-
tnih vložkov, so po streljanju kazenskih strelov 
slavili Virtuozi z rezultatom 5:4. Redni del se je 
končal 2:2. V boju za tretje mesto je bila uspe-

šnejša ekipa Kamnoseštva Arnuš proti ekipi 
Lormanja. 

Za zmagovalno ekipo so nastopili: Milan Ze-
mljič, Miha Čuček, Aleš Lašič, Bojan Klemen-
čič, Klemen Medved, Marko Nešič, Danijel 
Krajnc in Marko Dobaja. 

Za najboljšega igralca turnirja je bil izbran 
član slovenske futsal reprezentance Aleš Vra-
bl (Torpedo 05), za naj vratarja Milan Zemljič 
(Virtuozi 2), najboljši strelec turnirja pa je bil 
Bojan Klemenčič (Virtuozi 2).

ODBOJKA 
2. DOL - vzhod: po štirih zaporednih zmagah poraz 
Benedičank proti Celju

Minulo soboto so benediške odbojkarice po 
seriji štirih zaporednih zmag zabeležile prvi 
poraz po 30. novembru 2013. V gosteh so klo-
nile proti odbojkaricam Celja z rezultatom 1:3. 
Po uvodnem vodstvu domačink 1:0 so benedi-
ške odbojkarice izenačile v drugem nizu, nato 
pa v 3. in 4. dvakrat tesno izgubile (na 23 in 

22 točk). Po dvanajstih odigranih krogih zase-
dajo odbojkarice Benedikta s petimi zmagami 
in sedmimi porazi trenutno 5. mesto. V lov na 
novo zmago gredo Benedičanke že jutri (1. 2. 
2014) na domačem terenu proti odbojkaricam 
Murske Sobote. Tekma se bo pričela ob 18. uri. 

3. DOL – vzhod: z osmo zmago v sezoni odbojkarice 
Zoje Lenart trdno na 3. mestu

Odbojkarice OK Zoja Lenart so z gladko 
zmago nad ekipo Prevalje II (3:0) zabeležile 
8. zmago v sezoni, 4. zapovrstjo, s čimer so se 
utrdile na 3. mestu v 3. DOL – vzhod. Z veli-
ko prednostjo so na vrhu lestvice odbojkarice 

Nove KBM II. Lenarčanke bodo naslednjo do-
mačo tekmo odigrale prihodnjo soboto proti 
ekipi Črne, ki z dvema točkama zaostanka sle-
di Lenarčankam na 4. mestu.

Velik uspeh nogometašev Slovenskih goric do 14 let 
na mednarodnem turnirju v Celovcu

Mladi nogometaši Slo-
venskih goric do 14 let so se 
28. decembra 2013 veselili 
lepega uspeha na medna-
rodnem futsal turnirju do 
14 let (letnik 2000 in mlajši) 
v avstrijskem Celovcu. Na 
t. i. 9. McDonalds Cupu so 
v konkurenci 15-ih ekip iz 
Avstrije, Italije in Slovenije 
osvojili odlično 2. mesto. 
V sedmih tekmah, ki so jih 
odigrali na turnirju, so za-
beležili 4 zmage, 2 remija 
in v slovenskem boju za 1. 
mesto še poraz proti konč-
nim zmagovalcem NŠ Dra-
vograd. 3. mesto je pripadlo avstrijski ekipi 
SV Feldkirchen. Osvojeno 2. mesto je za ekipo 
Slovenskih goric dobra popotnica pred nada-

ljevanjem državnega prvenstva v futsalu do 
13 let, kjer po polovici odigranega prvenstva 
v vzhodnem delu lige zasedajo mladi igralci iz 
Voličine 1. mesto.

Slovenska futsal reprezentanca z 
otroki KMN Slovenske gorice

izenačenje na 3:3 in napeto na
daljevanje, v katerem so Španci 
še dvakrat povedli 4:3 in 5:4, a 
so domači, tudi ob občasni buč
ni podpori s tribun, na kateri ni 
manjkalo številnih obrazov iz 
območja osrednjih Slovenskih 
goric, Špance še dvakrat ujeli in 
z zadetkom Kristjana Čujca v 
zadnjih minutah igre postavili 

Slovenska futsal reprezentanca z Slovenska futsal reprezentanca z 
otroki KMN Slovenske gorice

Španska futsal reprezentanca z otroki NK Lenart

Z leve: Bogdan Šuput, predsednik KMN pri 
MNZ Maribor in podpredsednik KMN pri 
NZS, Vlado Močnik, predsednik KMN pri 
NZS, Stane Kokalj, referent za futsal pri NZS

ljevanjem državnega prvenstva v futsalu do 

gladko porazili FK Dobrepolje z rezultatom 
8:2. Domači so silovito pričeli tekmo. Pove
dli so že v 2. minuti, ob polčasu pa vodili že 
s 6:0. Strelsko se je ponovno najbolje izkazal 
trenutno najučinkovitejši strelec 2. SFL Bojan 
Klemenčič, ki je mrežo nasprotnikov zatre
sel 5-krat. S 13-timi točkami zaseda Benedikt 

Ilirske Bistrice in Celja s točkama
Ilirski Bistrici (5., 6. krog) in minuli vikend v 
Celju (7., 8. krog) so dekleta KMN Slovenske 
gorice zabeležile dva poraza in dva remija ter 
tako vknjižile 2 točki. Dvakrat so nogometaši
ce Slovenskih goric remizirale proti ekipi Fra
gmat Extrem iz Sodražice. Prvič v Ilirski Bistri
ci, po zaostanku 2:4 so v zadnjih minutah igre 
izenačile na 4:4. Na zadnji tekmi v Celju pa je 
bila slika ravno obratna, saj so Slovenskogori
čanke še po polčasu vodile 3:1, a v drugem ne

gično preminula Gašperja Tuša in Uroša Ropa 
se je udeležilo 31 ekip, s čimer sodi omenjeni 
turnir med najmnožičnejše malonogometne 

RAZPIS

Športnik in športnica leta 
Slovenskih goric 2013

Na območju osrednjih Slovenskih goric oz. UE Lenart kljub naši majhnosti pre-
moremo 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 Slo-
venskih 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 uredni-
štva Ovtarjevih novic in drugih športnih novinarjev, ki obveščajo javnost s špor-
tnimi dosežki naših športnikov. Predloge za naj športnike bomo zbirali do 15. 
februarja 2014. Podelitev bo predvidoma 7. 3. 2014. Vaše predloge z obrazloži-
tvijo pošljite na naslov Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s pri-
pisom: Izbor Športnika leta Slovenskih goric, lahko pa tudi na elektronski naslov  
ovtar.urednik@gmail.com ali dejan.kramberger@volicina-sport.si

15. februar dan za FUTSAL v Voličini
V Športni dvorani v Voličini bo 15. 2. 2014 pestro futsal dogajanje. Najprej se bosta ob 10. 

uri dopoldan v tekmi državnega prvenstva v futsalu do 18 let pomerili ekipi Agroremont Sve-
ta Trojica in KMN Slovenske gorice. Od 12.30 do 15.45 bodo na sporedu tekme državnega 
prvenstva v futsalu do 13 let. Poleg domače ekipe Slovenskih goric se bodo pomerile še ekipe 
KMN Benedikt, FC Hausmart Ptuj in KMN Meteorplast iz Ljutomera. Od 16.30 do 22.00 pa 
bodo na sporedu še tekme 1. SFL za ženske.
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Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im 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), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Iz-
bor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 28. februarja 2014! 
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo ve-
liko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri 
pisanju držite zapisanih napotkov.
 Uredništvo
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO

»Murska Sobota ima 12.437 prebivalcev, 
Novo Mesto ima 22. 415 prebivalcev, Celje jih 
ima 37.834,« je pred dnevi pri malici na listku 
papirja nekaj sešteval rezkar Peter.

»Peter, kaj počneš?« ga je zvedavo povpraša-
la šivilja Marica. »Ali boš namesto vlade Slove-
nijo razdelil na pokrajine.«

»Ne moti me, Marica,« je zamahnil z roko 
Peter. »Samo da prištejem še prebivalce Slovenj 
Gradca.«

»Peter, ne bodi tako skrivnosten in povej, kaj 
računaš,« je povzdignil glas mizar Tone.

»Računam samo, koliko brezposelnih je v 
Sloveniji,« je odvrnil Peter. »Ne smeta me mo-
titi, drugače sem bom zmotil. Tu gre za velike 
številke.«

»Kaj se mučiš,« se je zarežal Tone. »Število 
brezposelnih oseb v Sloveniji je izračunal že 
državni statistični urad. Trenutno jih je nekaj 
več kot 128 tisoč.« 

»Pa verjameš uradni statistiki?« je presene-
čeno povprašala Marica.

»No ja, petnajst odstotkov prišteješ, pa dobiš 
približno točen rezultat. Ko gre za povprečno 
višino plač, pa dvajset odstotkov odšteješ,« je 
dejal Tone.

»To, da je pri nas že 128 tisoč brezposelnih, 
že vem. Samo predstavljati si ne znam tega šte-
vila,« je dejal Peter.

»Hm, to si je zares težko predstavljati,« sta 
prikimala Tone in Marica. 

»Doslej sem izračunal, da je v Sloveniji toliko 
brezposelnih, kolikor prebivalcev od dojenčkov 

do starčkov imajo slovenska mesta Celje, Mur-
ska Sobota, Novo mesto, Slovenj Gradec, Nova 
Gorica, Krško, Kočevje, Dravograd in Izola. 
Vendar imajo ta mesta skupaj samo 123.741 
prebivalcev,« je dejal Peter. 

»Prištej k tem mestom še Ormož in Lenart v 
Slovenskih goricah, pa bo ravno prav,« je dejala 
Marica.

»To pa vidva ne računata prav. Morala bi 
reči, da je v Sloveniji brez posla že pol Ljublja-
ne, vsi drugi pa moramo garati kot črnci,« je 
povzdignil glas Tone.

»Mene zanima samo to, kdo v tej deželi sploh 
še hodi na 'šiht',« je dejal Peter. »Meni se zdi, da 
so propadle že skoraj vse tovarne. Tiste, ki še 
delajo, pa bo država prodala tujcem, da bodo 
oni odpuščali delavce.«

»Če bo šlo tako naprej, bodo v tej deželi 
kmalu hodili v službo samo še tisti, ki živijo od 
žuljev drugih,« je dejal Tone.

»Hi, hi, hi,« se je zahihitala Marica »Potem 
pa bodo morda morali v tej deželi začeti delati 
tisti, ki so doslej samo izkoriščali druge in igrali 
gospode. Očitno je vsaka nesreča za nekaj tudi 
dobra.«

»Ja, kaj pa bo z delavci?« sta previdno pov-
prašala Peter in Tone.

»Oh, delavke in delavci pa se vedno nekako 
znajdemo, saj znamo poprijeti za delo,« je za-
mahnila z roko Marica. »Kopriva nikoli ne po-
zebe. Da bi pozebli mi trije, bi morala biti zima 
mnogo bolj mrzla, kot je letošnja.«

»Murska Sobota ima 12.437 prebivalcev, do starčkov imajo slovenska mesta Celje, Mur

Vsaka nesreča je za nekaj dobra!
Piše: Tomaž Kšela
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Zeljnata glava
Po prvi poročni noči je nevesta naročila, 
naj mladoporočencema v hotelsko sobo 
prinesejo zeljnato glavo.
»Ali imate tako radi zelje?« je začudeno 
povprašala natakarica.
»Ne, ne. Samo videti hočem, če moj mož 
tudi je tako hitro kot zajec.«

Modrc
»Kje ste imeli denar, preden vam ga je 
obtoženi ukradel,« je sodnik vprašal  
oškodovanko.
»V modrc sem ga skrila.«
»Zakaj pa ste obtoženemu sploh dovolili, 
da vam je potisnil roko pod modrc.«
»Upala sem, da ima poštene namene.«

Strah
»Strah me je, da sem naredil napako, ko 
sem se poročil s kravo« je polž potarnal 
svojemu prijatelju.
»Zakaj?«
»Bojim se, da me je vzela samo zaradi hiše.«

Zapornik
»Zakaj toliko hodiš sem in tja, saj ti to ne 
bo nič pomagalo,« je jetnik v zaporu dejal 
svojemu pajdašu.
»Kako to misliš?«
»Četudi hodiš po celici, sediš!«

Pomenljiva razlika
»Kakšna je razlika med župnikom in 
policistom?«
»Ne vem.«
»Župnik reče: gospod z vami. Policist pa 
reče: gospod, z nami!«

Stara zakonca
»Dragi, ali ti je bila danes všeč moja 
večerja?«
»Zakaj vedno znova iščeš prepir?«

Krilo
»Zakaj si ženi kupil tako nagubano krilo?«
»Prosila me je, naj ji kupim krilo, ki bo 
pristajalo njenemu obrazu.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

HUMORESKA

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

Programski termini za občino 
Lenart:

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

TENIS
Na teniškem turnirju v avstrijskem Cmureku slavila 
Robi Kolar in Štefan Petrič

Športno društvo Voličina je ob koncu mi-
nulega leta 2013 organiziralo teniški turnir za 
moške v avstrijskem Cmureku. Turnirja se je 
skupaj udeležilo 18 tenisačev, ki so se najprej 
med seboj pomerili v treh skupinah v različnih 
parih, katere je določil žreb. Po medsebojnem 
razigravanju se je končnega prvega mesta ve-

selila dvojica Robi Kolar in Štefan Petrič, ki je 
v finalu ugnala drugouvrščena Jožeta Šileca in 
Matjaža Oberlajta. V boju za tretje mesto sta 
bila uspešnejša Marjan Pivljakovič in Tadej 
Bezjak proti dvojici Andrej Fekonja in Sašo 
Horvat, ki sta osvojila končno 4. mesto.

Dejan Kramberger

KOŠARKA
LIGA PARKL: KK Nona Lenart v četrtfinalu pokala PARKL

Z zmago nad TE ŠD Cirkovce (54:75) so se 
košarkarji KK Nona Lenart prebili v četrtfina-
le pokala PARKL. Žal so lenarški košarkarji v 
dvoboju, ki je potekal med istima nasprotniko-
ma, le 5 dni kasneje v drugo klonili in tako za-
beležili drugi prvenstveni poraz. Kljub vsemu 
so Lenarčani po 6-tih krogih s štirimi zmagami 

in dvema porazoma na vrhu 2. Lige PARKL. 
Naslednja domača tekma v ŠD Lenart jih čaka 
že jutri (1. 2. 2014) ob 19. uri. V goste priha-
jajo košarkarji Rač. Iz domačega tabora vabi-
jo zveste navijače, da jim v čim večjem številu 
pomagajo na poti do nove, pomembne zmage 
v boju za vrh.

KARATE
Uspešni lenarški karateisti

Karateisti lenarškega ka-
rate kluba so se v drugem 
krogu osnovnošolske lige, ki 
je potekala 22. 12. v dvorani 
OŠ Lenart, ponovno dobro 
odrezali. Med skupno 120 
tekmovalci iz 34 osnovnih 
šol so osvojili dve drugi me-
sti (Vid Zarič med posame-
zniki in v konkurenci ekip 
Mark Roškarič, Vid Zarič in 
Filip Vinter) in eno tretje (v 
konkurenci ekip Jan Gradi-
šnik Klanjšček, Nino Ornik 
in Tit Šuman) ter dve tretji 
mesti v kategorijah športnih 
borb, ki sta jih dosegla Tit 
Šuman in Nino Ornik. 

D. Z.
Z leve: Nino Ornik, Tit Šuman, Vid Zarič, Mark Roškarič in Filip 
Vinter
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povabilo na sejem Altermed v Celje
Na Celjskem sejmu bo od 14. do 16. 

marca 2014 potekal že 10. sejem zdravega  
načina življenja, zeliščarstva, zdrave pre-
hrane … Na tem sejmu se bomo letos prvič 
predstavili ponudniki iz Slovenskih goric 
pod okriljem Društva za razvoj podeželja 

LAS Ovtar Slovenskih goric. Člane, ki bi se 
želeli predstavljati s svojo ponudbo, vabimo, 
da se prijavijo do 10. februarja 2014 na se-
dežu LAS. Za dodatne informacije smo na 
voljo na 059 128 773 in info@lasovtar.si.

Obiskovalci božično-novoletnega 
sejma si v letu 2014 želijo:

Več razumevanja v družini.
… da bi bili vsi otroci na svetu srečni.
Vsak naj ima koga, ki ga bo razvajal.
… da bi na Pole-

ni bilo drsališče.
Sreče, zdravja in 

poštenih ljudi!
… da bi dobila 

kužka.
… da bi bogati 

ljudje omogočili 
boljše življenje so-
cialno ogroženim!

… da bi bili v 
Lenartu prijazni 
ljudje.

… da bi vsi otro-
ci bili srečni in ve-
seli s svojimi dru-
žinami. Obenem 
pa si želiva, da bi 
kmalu tudi midva 
imela družino. 

… da se družine ne bi kregale.
… da bi našli zdravilo proti raku.

Delavnica izdelkov iz slanega testa
V sklopu projekta 

Učeče se kmetije je 18. 
decembra 2013 pote-
kala še ena delavnica. 
Delavnico je vodila 
Alojzija Zemljič iz Le-
narta. Dekorativno 
slano testo so spretni 
prsti preoblikovali v 
najrazličnejše izdelke, 
ki so lahko tudi lepo 
darilo. Udeleženke so 
spoznale, da se da iz 
slanega testa naredi-
ti marsikaj lepega, od 
lista, venčka, jabolka, 
pujska, ježka … do vr-
tnice in so včasih celo 
presenetile same sebe, 
kaj vse zmorejo.

M. G.

Zaključek projekta 

Stalna razstava o življenju in delu 
Franca Postiča pri Sveti Ani v 
Slovenskih goricah (Razstava Postič)

Konec leta 2013 se je zaključil odmeven 
projekt občine Sveta Ana Razstava Postič, 
ki je del Načrta izvedbenih projektov za leto 
2012. Nosilec projekta je projekt izvedel v 
sodelovanju z Društvom vinogradnikov 
Sveta Ana.

Vsebina projekta je bila namenjena razi-
skavi dela Franca Postiča in oblikovanju vse-
bine za nove turistične produkte občine Sve-
ta Ana: stalna razstava, prireditev »Postičevi 
dnevi« ter nakup in postavitev 1 interaktiv-
ne točke (touch screen) s programsko opre-
mo – pred stavbo občine Sveta Ana. Stalna 
razstava je prostorsko na dveh lokacijah, ki 
sta tudi točki na Vinogradniški učni poti. 
Prvi del se nahaja v celovito obnovljeni Vi-
ničariji Pergerjev vrh (Kremberk 39), drugi 
del razstave (nekaj reprodukcij znamenitih 
Kreuzerjevih gvašev vinskih trt) pa v občin-
ski avli (Sveta Ana v Slovenskih goricah 17). 

Franc Postič (FP) je bil pri Sveti Ani med 
1817–1861 vinogradnik, župan, organizator 
gradenj idr., na njegovo pobudo se je ohrani-
lo 24 sinonimov imen starih in vinskih trt. 

Postičevi dnevi pri Sveti Ani bodo s svojo 
pedagoško, etnološko in kmetijsko-tehniško 

vsebino v prihodnje 
kot vsakoletna priredi-
tev zagotovo prispevali 
k bogatejši turistični 
ponudbi ne le na ob-
močju občine Sveta 
Ana, ampak širše. Po 
besedah Janeza Ferlin-
ca, avtorja elaborata o 
stalni razstavi - inter-
pretacijskega načrta, 
tovrstne prireditve 
žive dediščine z novo 
vsebino vedno pove-
žejo lokalna društva, 
ponudnike lokalnih 
produktov in turistič-
nih storitev, so nov 

turistični in pedagoški potencial ter prostor 
ohranjanja, oživljanja in sporočanja o po-
menu kulturnih ter dediščinskih vrednot. 

Na snidenje zopet ali prvič to jesen na Po-
stičevih dnevih 2014!

R. V.

vsebino v prihodnje 
kot vsakoletna priredi
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k bogatejši turistični 
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Teloh (Helleborus)
Vrtnar nikoli ne izgubi upanja. Listje 

odpade, zemlja je gola, cvetja ni več, osta-
la so stebla. A vrtnarja so izkušnje nauči-
le potrpežljivosti in pričakovanja. Onkraj 
poledenelih gredic že čaka pomlad. (Pam 
Brown)

Teloh je ena tistih rožic, 
ki ščepec pomladi prinese 
že sredi zime. Kot z mno-
gimi rastlinskimi vrstami 
je tudi s samoniklimi te-
lohi Slovenija bogato ob-
darjena. 

Pri nas raste 5 vrst:
- črni teloh je najpo-

gostejši, cveti belo, ime je 
dobil po barvi korenin;

- blagodišeči teloh je redkejši, cveti ze-
lenorumeno;

- hostni teloh se nam razkazuje z zele-
nim cvetjem;

- temnoškrlatni teloh – že samo ime go-
vori o barvi njegovega cvetja;

- deljenolistni teloh raste tudi v našem 
okolju, na travnikih ali v listnatih gozdo-
vih. Ima zelene cvetove, listi poženejo po 
cvetenju.

Vsi telohi imajo radi polsenčne lege, v ve-
čini apnenčasta tla. Družbo jim delajo rese, 
jetrniki, volčini, jelenov jezik … Drobna 
semenca prenašajo mravlje in tako poskr-
bijo za nove rastlinice. Je zavarovana rastli-
na, trgamo lahko le cvetje. Domača imena, 
ki se v glavnem nanašajo na črni teloh, so: 
snežna roža, črnoglavec, kihavka, glavo-
bolka, kurja smrt … Je strupena rastlina. 
Znaki zastrupitve so: slabost, bruhanje, bo-
lečine v ustih in trebuhu, omotica, aritmija, 
zmedenost in tudi epileptični krči.

Naš črni in temnoškrlatni teloh sta osno-

va mnogim novim različicam okrasnih 
telohov. Ti se pojavljajo v belih, rožnatih, 
rdečih, škrlatnih, vijoličnih in zelenih od-
tenkih, z enojnimi ali vrstnatimi cvetovi, 
drobnimi pikicami po cvetnih lističih, ki 

odprti spominjajo na 
zvezdice s petimi kraki. 
Listi so zimzeleni, usnjati, 
dlanaste oblike. Na cve-
tnem steblu raste od ene-
ga pa tudi do 50 cvetov, ki 
se odpirajo od novembra 
pa vse do aprila. Telohu 
ustreza polsenčni prostor 
pod grmi ali drevesi, je 
neobčutljiv, hvaležen bo 

za dodatek humusa. Le pri vraščanju velja 
»potrpežljivost je božja mast«. Ko se vra-
ste, je na istem mestu lahko več desetletij. 
Razmnožujemo ga z delitvijo ali s semeni. 
Najboljše kalijo sveža semena. Sejanček 
prvič zacveti po štirih letih. Za okrasni vrt 
so najpogostejši: orientalski, korziški in 
smrdljivi teloh. Njihova velikost je od 10 
pa tja do 90 cm. Poškodovane liste lahko 
porežemo, saj bodo cvetovi tako bolj vidni, 
listi se bodo po cvetenju bujno obnovili. 
Različice črnega teloha so za krajši čas lah-
ko tudi praznična okrasitev stanovanja. Po 
novoletnih praznikih jih damo na zunanjo 
polico oken, če seveda temperature niso 
ekstremno nizke. Teloh je primeren tudi za 
rezano cvetje. Pri rezanju zaradi strupeno-
sti uporabljamo rokavice, spodnji del stebla 
križno zarežemo, saj nas bo v tem primeru 
cvetje razveseljevalo dalj časa.

V knjigi Obdelovanje zemlje celi dušo 
je zapisano: vrt ti dušo polni z upanjem. 
Tega pa v teh časih ni nikoli preveč.

Marija Čuček

odprti spominjajo na 
zvezdice s petimi kraki. 
Listi so zimzeleni, usnjati, 
dlanaste oblike. Na cve
tnem steblu raste od ene
ga pa tudi do 50 cvetov, ki 
se odpirajo od novembra 
pa vse do aprila. Telohu 
ustreza polsenčni prostor 
pod grmi ali drevesi, je 
neobčutljiv, hvaležen bo 
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