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Slovenijo je prizadela ledena ujma
Celotna škoda po ledeni ujmi v Sloveniji, ki ne vključuje poškodb gozda in kmetijskih zemljišč, znaša
129 milijonov evrov. Na železniški infrastrukturi naj bi je bilo za 41,7 milijona, na cestah za devet milijonov, na elektroenergetski infrastrukturi je je na prenosnem omrežju za 12 milijonov, na distribucijskem
pa za 61,7 milijona evrov. Celotna ocena škode se giblje celo med 300 in 500 milijoni evrov. Uradno
oceno škode na vladi pričakujejo v mesecu in pol, poteka že priprava gradiva o aktivaciji evropskega
solidarnostnega sklada, iz katerega Slovenija pričakuje med 15 in 20 milijoni evrov.
Vlada je sprejela interventni zakon in niz drugih ukrepov, ki bodo omogočili odpravo posledic ledene
ujme. DZ naj bi čim več zakonov obravnaval po nujnem postopku. Financiranje iz proračuna bo urejeno
s prerazporeditvami postavk, o čemer se bodo odločali sproti. Na področju zasebnega sektorja pa bodo
večino urejali skozi ugodna posojila mednarodnih finančnih ustanov.
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Vpliv lokalnih skupnosti na zakone samo
še preko državnega sveta
Po prejemu informativnih izračunov davka
na nepremičnine bodo mnogi morali na GURS
CMC v stečaju bo začel prodajati kompleks
za Terme Benedikt
V občini Lenart 520 podjetij, 460 kmetijskih
gospodarstev, v vrtcih 385, v OŠ pa 651 otrok
V občini Sveta Ana gradnja tržnice in
modernizacija cest
Sprejet investicijski program za vodovod
Gočova–Gočovski vrh
Žled, ceste, pred razpisom za izvajalca
energetske obnove OŠ Jurovski Dol
Dogodki in dogajanja, ob slovenskem
kulturnem prazniku
Znanje za razvoj, z naravo
Med ljudmi, srečanja, vabila
Iz kulturnih dogodkov in srečanj
Šport, za razvedrilo

2
3
4
5
6
6
7
8-9
10-13
15-16
17
18-19

7. marca v Domu kulture
Lenart izbor športnika leta
Slovenskih goric 2013
Slovenci smo majhen narod, ki kljub majhnosti dosega številne
vrhunske rezultate na najvišjih svetovnih tekmovanjih. Dokaz za
to so tudi minule olimpijske igre, ki so potekale v ruskem Sočiju. Tina, Peter, Vesna, Teja, Rok, hokejisti in vsi ostali športniki
z uvrstitvami tik pod oder za zmagovalce so nam prinesli obilico
veselja, radosti. Šport in naši športniki so ponovno združili Slovence in Slovenijo. Iz osrednjih Slovenskih goric sicer na zimskih
olimpijskih igrah ni bilo nobenega športnika, a to še ne pomeni,
da športniki iz našega okolja ne dosegajo dobrih rezultatov. Prav
nasprotno. V preteklem letu smo tako v Ovtarjevih novicah kot
tudi na Radiu Slovenske gorice in SIP TV poročali o številnih vrhunskih rezultatih naših športnikov. Ti so se v svojih tekmovanjih
nemalokrat zavihteli tudi med najboljše v državi. Prav tem se želimo zahvaliti na prav poseben način. Tako smo se v uredništvu Ovtarjevih novic odločili v sodelovanju z Radiom Slovenske gorice,
SIP TV, Športno zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak izpeljati akcijo Športnik leta Slovenskih goric. Za častni naziv športnika oz. športnice leta se potegujejo športniki iz občin UE Lenart.
Komisija, ki so jo sestavljali po en član iz Ovtarjevih novic, Radia
Slovenske gorice, SIP TV, Športne zveze Lenart in športne zveze
Cerkvenjak, je izbirala športnike 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
Slavnostna prireditev in podelitev častnih nazivov
Športnik leta Slovenskih goric za leto 2013 bo 7. marca 2014
v Domu kulture Lenart. Prireditev, ki jo bosta popestrila
pesem in ples, se bo začela ob 18. uri.
Vabljeni!
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Pobuda državnega sveta, da bi lahko državni zbor po odložilnem vetu zakon spremenil

Vpliv lokalnih skupnosti na zakone
samo še preko državnega sveta

Državni svet je dal pobudo, da bi se njegova
vloga v zakonodajnem postopku dopolnila:
po tem, ko bi državni svet na zakon izglasoval
odložilni veto, naj bi državni zbor imel po novem možnost, da sporne člene zakona spremeni. Po sedaj veljavni zakonodaji lahko državni
zbor po odložilnem vetu zakon z absolutno večino sprejme ali zavrne. Tretje možnosti nima.
Po mnenju državnih svetnikov bi bil marsikateri zakon boljši, če bi poslanci v državnem
zboru imeli možnost sporne člene zakona
spremeniti.
Državni svet je svojo pobudo javnosti predstavil na novinarski konferenci. Na njej je
predsednik državnega sveta Mitja Bervar poudaril, da državni zbor tudi v bodoče ne bi izgubil suverenega nadzora nad zakonodajnim
postopkom,
ki ga ima se
sedaj. Kot je de
dejal Bervar, je
državni svet
omenjeno po
pobudo oziroma
predlog pripra
pripravil na osnovi
ustavnoprav
ustavnopravnega mnenja
Inštituta
za
ustavno pravo,
ki sta ga pri
pripravila profe
profesorja dr. Ciril
Predsednik DS Mitja Bervar Ribičič in dr.
Franc Grad.
Ugotovila sta,
da pri nas ponovno odločanje o zakonu na
podlagi veta državnega sveta odstopa od ureditve v državah s primerljivo ureditvijo. Če bi
državni zbor s svojim poslovnikom omogočil predlagano spremembo v postopku, bi se
omenjeno odstopanje bistveno zmanjšalo.
Državni svet je od leta 1992 do 2012 sprejel
odložilni veto na 112 zakonov – državni zbor
jih ob ponovnem glasovanju 79 sprejel, 19 pa
zavrnil. Na največ zakonov so državni svetniki sprejeli odložilni veto v prvem mandatu od

1992 do 1997 (na 34 zakonov) in v četrtem
mandatu od 2007 do 2012 (na 32 zakonov).
Če bi poslanci v državnem zboru zakon po
vetu lahko popravili, bi verjetno upoštevali
več pripomb državnih svetnikov, zakoni pa bi
bili boljši. Doslej so z absolutno večino sprejeli marsikateri zakon, ker je bilo nujno, čeprav
so se zavedali, da bi ga lahko po vetu državnega sveta še izboljšali. Marsikateri zakon pa
so zavrnili, čeprav bi ga z malimi popravki
lahko sprejeli. Mimogrede povedano: v dveh
desetletjih od 1992 do 2012 je državni svet dal
tudi 47 zakonskih pobud in 40 zahtev za oceno ustavnosti, zahteval pa je tudi razpis dveh
referendumov in uvedbo petih parlamentarnih preiskav.
»V državnem svetu smo trdno prepričani,
da bi poleg sprejemanja kakovostnejših zakonov s predlagano dopolnitvijo zmanjšali tudi
število primerov različnih razlag posameznih
zakonodajnih določb in s tem sodnih sporov,
ustavnih pritožb in pobud za presojo ustavnosti zakonov, « je poudaril Bervar.
Kot je na novinarski konferenci dejal Ribičič, bi morala biti državni zbor in državni
svet kljub bistveno močnejšemu položaju
državnega zbora sodelavca pri izvajanju zakonodajne funkcije v skrbi za njeno čim višjo
kakovost. Zato bi bilo najbolj primerno, da bi
imel državni svet v zakonodajnem postopku
možnost najprej prepričati državni zbor z
mnenjem, če to ne bi uspelo z amandmajem,
veto pa bi bil zadnja možnost.
Delno spremenjena vloga državnega sveta v zakonodajnem postopku je po besedah
Ribičiča nujna, ker državni svet ne more več
zahtevati razpisa referenduma, poleg tega pa
je prišlo do nezdružljivosti županske in poslanske funkcije. Zato med poslanci v državne zboru ne bo več županov, ki imajo bogate
izkušnje z izvajanjem zakonov. Pripombe iz
lokalnih skupnosti bodo v zakonodajne postopke v bodoče prihajale zlasti preko državnega sveta. Tudi zaradi tega je treba spremeniti vlogo državnega sveta v zakonodajnem
postopku.
T. K.

Javna razprava o predlogu zakona o začasnem in občasnem delu dijakov
in študentov?

Dijaku ali študentu najmanj 3,8 evra
neto (4,5 evra bruto) na uro

M

inistrstvo za delo je pred dnevi pripravilo novinarsko konferenco, na
kateri sta ministrica dr. Anja Kopač
Mrak in predsednik Študentske organizacije
Slovenije Mitja Urbanc predstavila predlog
zakona o začasnem in občasnem delu dijakov in študentov ter ga pospremila v javno
razpravo. Predlog zakona so na ministrstvu
pripravili skupaj s predstavniki mladih.
Študentsko in dijaško delo bo tudi v prihodnje potekalo preko posrednikov (študentskih servisov), na podlagi napotnice, pretežno v elektronski obliki in brez dodatnih
administrativadministrativ
nih bremen.
Po vzoru mi
minimalne plače
bo novi zakon
določil
tudi
minimalno
urno postavko
za
študentštudent
sko in dijaško
delo – ta naj
bi znašala 4,5
evra bruto ozi
oziroma 3,8 evra
neto na uro.
Pomembno je
Anja Kopač Mrak
tudi to, da bo
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moral posrednik študentu oziroma dijaku
delo plačati, četudi mu delodajalec še ne bo
plačal računa za opravljeno študentsko oziroma dijaško delo.
Začasno in občasno delo dijakov in študentov bo po novem vključeno v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, dijakom in študentom pa bodo iz tega naslova priznane tudi
vse pravice. Skupaj bodo prispevki dijaka
oziroma študenta znašali 15,50 odstotka, prispevki in ostali stroški delodajalca pa 20,65
odstotka. Sredstva iz dajatve se bodo namenjala za štipendije (1,25 odstotka), študentske
domove (2 odstotka), delovanje študentske
organizacije Slovenije (4 odstotke) in delovanje centralne evidence (0,25 odstotka).
Delo študentov in dijakov pri posameznem delodajalcu bo omejeno
Pri posameznem delodajalcu bodo lahko
dijaki in študenti opravljali začasno in občasno delo glede na število povprečno zaposlenih delavcev pri delodajalcu v preteklem
koledarskem letu. Pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 6
do 9, bodo lahko dijaki in študenti opravili
do 75 odstotkov ur začasnega in občasnega
dela; pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 10 do 19, do
65 odstotkov; pri delodajalcih, pri katerih

znaša število povprečno zaposlenih od 20 do
49, do 55 odstotkov; pri delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od
50 do 99, do 45 odstotkov; pri delodajalcih,
pri katerih znaša število povprečno zaposlenih od 100 do 499, do 35 odstotkov in pri
delodajalcih, pri katerih znaša število povprečno zaposlenih več kot 500, bodo lahko
dijaki in študenti opravili do 25 odstotkov ur
začasnega in občasnega dela.
Pri delodajalcih z manjšim številom zaposlenih bodo lahko torej študenti in dijaki
opravili večji odstotek vseh delovnih ur, saj
mali delodajalci težje kompenzirajo izpad
kakšnega od svojih delavcev ali nenadno
povečanje naročil kot veliki delodajalci, ki
imajo širši kadrovski bazen.
Kdo bo lahko opravljal začasno in občasno
delo dijakov in študentov?
Začasno in občasno delo dijakov in študentov bodo po novem lahko opravljali dijaki in
študenti, ki
imajo status
dijaka ali štuštu
denta sklaskla
dno z zakozako
ni, ki urejajo
poklicno in
strokovno iziz
obraževanje,
gimnazije,
višje strokovstrokov
no izobraizobra
ževanje ter
visoko šolšol
stvo in niso:
Mitja Urbanc
v delovnem
razmerju;
samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost; vpisani v evidenco brezposelnih
oseb pri pristojnem organu; poslovodne
osebe gospodarskih družb ali direktorji zavodov ali upokojenci.
Začasno in občasno delo dijakov in študentov bodo lahko opravljali tudi dijaki in
študenti tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo
študijske obveznosti ali študijsko prakso v
Republiki Sloveniji.
Prav tako bodo lahko začasno in občasno
delo dijakov in študentov opravljale osebe, ki
imajo status učenca in so starejše od 15 let.

Večji nadzor in visoke kazni za kršitelje
Če bo zakon sprejet, bo poslej tudi večji
nadzor nad študentskim in dijaškim delom.
Višje pa bodo tudi sankcije za kršitelje. Cilj
višjih sankcij je večja pravna varnost vseh
udeležencev
Če bo zakon sprejet, bodo kazni za kršitelje
visoke.
Z globo od 7.000 do 30.000 evrov bo kaznovan posrednik: če bo izdal napotnico z nižjo
urno postavko od predpisane; če bo zahteval
plačilo ali drugo povračilo za posredovanje
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov; če ministrstvu, pristojnemu za delo,
ne bo podal končnega poročila in ne bo izročil vse potrebne dokumentacije v predpisanem roku; če bo izdal napotnico v nasprotju s
prepovedjo; če delodajalcu ne bo izdal računa
na podlagi potrjene napotnice v predpisanem
roku; če ne bo izplačal plačila študentu ali dijaku ter prispevkov in dajatev v predpisanem
roku in še v nekaterih primerih.
Z globo od 2.000 do 7.000 evrov bo za zgoraj navedene prekrške kaznovana tudi odgovorna oseba posrednika.
Z globo od 7.000 do 30.000 evrov pa bo
kaznovan delodajalec, če: bo uporabljal začasno ali občasno delo dijaka ali študenta, kljub
temu da je presegel omejitev; če bo uporabljal
začasno ali občasno delo dijaka ali študenta
z nižjo urno postavko od predpisane; če bo
uporabljal začasno ali občasno delo dijaka ali
študenta, ki mu ga posreduje posrednik brez
predpisanega dovoljenja ali vpisa v centralno evidenco; če ne bo obračuna napotnice v
predpisanem roku; če bo uporabljal začasno
ali občasno delo osebe na podlagi napotnice,
ki ni izdana na njeno ime, in če ne bo vodil in
hranil evidence prihoda in odhoda študentov
in dijakov.
Z globo od 2.000 do 7.000 evrov bo za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznovana tudi
odgovorna oseba delodajalca.
Visoke kazni so zagrožene tudi za študente
ali dijake, ki bi zlorabljali začasno in občasno
delo dijakov in študentov. Z globo od 100 do
2.500 evrov bo kaznovan dijak ali študent: če
bo opravljal začasno ali občasno delo na podlagi nepotrjene napotnice; če bo opravljal začasno ali občasno delo na podlagi napotnice,
ki ni izdana na njegovo ime, in če bo omogočil opravljanje začasnega ali občasnega dela
tretji osebi na podlagi napotnice, ki je izdana
na njegovo ime.
T. K.

Posvet Zadružne zveze Slovenije v
Benediktu

Z

adružna zveza
Slovenije je v torek, 11. februarja
2014, v Benediktu pripravila izobraževanje
za svoje članice, ki jih
organizira že enajsto
leto zapored. Tokratni
zadružni posvet je bil
namenjen zadružnikom Ptujsko-Ormoške,
Prekmursko-Prleške in

Štajerske regije. Posveta so se udeležili predsedniki, direktorji, člani upravnih ter nadzornih odborov zadrug in zaposleni v zadrugah.

Na srečanju je so
sodeloval tudi mag. De
Dejan Židan, minister za
kmetijstvo in okolje, ki
je zbranim predstavil
ključne usmeritve pri
prihodnje ureditve sku
skupne kmetijske politike,
aktivnosti za sanacijo
posledic
žledoloma,
aktivnosti na področju
sprejemanja aktualne
kmetijske zakonoda
zakonodaje in druge aktualne vsebine ministrstva. V
nadaljevanju je dr. Franci Avsec iz Zadružne zveze Slovenije predstavil možnosti za
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govodstva na kmetijah za določena kmetijska gospodarstva. Zavzeli so se za model
delne konvergence pri neposrednih plačilih
v prihodnje, za podpore mladim kmetom in
predlagali, da se v prihodnjem sedemletnem
obdobju v okviru prvega stebra ohrani del
proizvodni vezanih podpor za pridelavo žit in
govedorejo. Zadružniki so veliko pozornosti
namenili tudi problematiki mleka in nujnosti
organiziranja skupnega trženja mleka tudi v
tem delu Slovenije. Srečanje se je zaključilo
s povabilom na 41. tradicionalni letni posvet
zadružnikov, ki bo 11. in 12. marca 2014 v
Portorožu.
ZZS, mag. Anita Jakuš

Pokojninska doba za delo na kmetiji

D

ruštvo za pomoč pri upokojevanju,
ki je bilo ustanovljeno v letu 2008 z
namenom seznanjanja socialno ranljivih skupin z njihovimi zakonskimi pravicami glede upokojevanja in pokojnin, vas
seznanja z možnostjo uveljavitve pokojninske dobe za delo na kmetiji.
Pokojninsko dobo za delo na kmetiji,
vključno z delom na družbenem ali na zadružnem posestvu, brez plačila dodatnih
prispevkov lahko uveljavite:
- kot lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskih zemljišč ali njihov zakonec ter kot
uživalec kmetijskega zemljišča. V tem primerih lahko uveljavite pokojninsko dobo od
1. 1. 1972 do 31. 12. 1983.
- kot delavec na zasebnem, družbenem
ali zadružnem kmetijskem posestvu od 1. 1.
1958, če je bilo delo stalno (vsakodnevno)

in se je delo opravljalo po navodilih in pod
nadzorom delodajalca – gospodarja ter da je
bilo delo plačano.
Za plačilo se šteje tudi plačilo v naravi
(stanovanje, hrana …) in tudi v primeru, če
je bilo plačilo v pretežni meri v naravi.
Za kmetijskega delavca se šteje oseba, ki
je opravljala dela, ki so v neposredni zvezi
s kmetijsko proizvodnjo na kmetijskem posestvu, npr. dela v poljedelstvu, živinoreji,
perutninarstvu, sadjarstvu, čebelarstvu, zelenjadarstvu, vinogradništvu …
Obrazec za brezplačno preveritev pogojev za priznanje pokojninske dobe je na spletni strani društva: www.drustvo-pomocupokojitev.lrf-pomurje.si (tel.: 031 653 261,
e-naslov: drustvo.upokojitev@gmail.com).
Predsednik društva: Jožef Jandl,
univ. dipl. prav.

Mednarodna konferenca »Enakopravnost spolov se obrestuje!«

Ženska povprečno dela doma 42 ur
tedensko, moški pa 28 ur

E

nakopravni bomo hitreje premagali
krizo. To je ena od ugotovitev z mednarodne konference »Enakost spolov
se obrestuje«, ki jo je pred kratkim pripravilo ministrstvo za delo ob finančni pomoči Norveške, kjer je stopnja enakopravnosti
med moškimi in ženskami na zavidljivi ravni. Konferenco, na kateri je sodelovalo okoli
150 udeležencev, med katerimi je bilo največ
v svojih poklicih uveljavljenih žensk iz vse
Slovenije, je odprla predsednica vlade Alenka Bratušek. Dejala je, da je v zadnjih letih v
političnem in gospodarskem življenju prisotnih čedalje več žensk, zato je na prvi pogled
videti, da z upoštevanjem enakosti spolov v
Sloveniji nimamo težav. Resnica pa je nekoliko drugačna. Čeprav se Slovenija uvršča
med države Evropske unije z relativno visoko stopnjo enakosti spolov, se tudi pri nas
soočamo s podobnimi trendi neenakosti kot
drugod po Evropi.
»Ne moremo si privoščiti neizkoriščenega
potenciala žensk, « je poudarila predsednica
vlade. Dodala je, da vse študije dokazujejo,
da enakopravnost žensk in moških povečuje

uspešnost podjetij, poleg tega pa je ekonomska neodvisnost predpogoj, ki slehernemu
posamezniku in posameznici zagotavlja samostojno upravljanje s svojim življenjem.
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Ženske zaslužijo manj kot moški na enakem delovnem mestu
Na konferenci, na kateri so sodelovale
tudi nekatere uspešne ženske iz Slovenskih
goric in Prlekije, je bilo mogoče slišati, da so
v letih od 2003 do 2007 moški v povprečju
zaslužili 23 odstotkov več kot ženske in 18
odstotkov več kot ženske pri istem delodajalcu. V istem obdobju so ženske v javnem
sektorju, ki velja za feminiziran sektor, zaslužile 24 odstotkov manj kot moški in 14
odstotkov manj kot moški v istem zavodu.
Stopnja registrirane brezposelnosti je v
Sloveniji pri ženskah konstantno višja v primerjavi z brezposelnostjo moških. V obdobju od 2005 do 2012 pa je skokovito narasel
delež visoko izobraženih brezposelnih žensk
(za 2,5-krat), medtem ko je delež brezposelnih moških z visoko izobrazbo narasel precej
manj (za 1,3-krat). Iskalci prve zaposlitve pa
najdejo delo v povprečju tri mesece prej kot
iskalke prve zaposlitve.
Za razumevanje položaja žensk v času krize
je treba upoštevati tudi neplačano in neformalno delo, ki ga večinoma opravljajo ženske. To
delo v gospodinjstvih predpred
stavlja v državah Evropske
unije 33 odstotkov bruto
družbenega proizvoda, v
od
Sloveniji pa skoraj 40 odstotkov. Ko gospodinjstva
razpolagajo z manj prihodprihod
ki in ko postanejo javne stosto
ritve bodisi predrage bodisi
kako drugače nedostopne,
se produkcija dobrin in stosto
gospodinj
ritev prenese na gospodinjstva, predvsem na ženske. V
Sloveniji zaposlene ženske
porabijo za gospodinjska
in skrbstvena opravila 42 ur
na teden, moški pa 28 ur.
Tudi zmanjševanje socialnih denarnih
pomoči je najbolj prizadelo ženske, saj je
bilo v letu 2011 v Sloveniji med prejemniki varstvenega dodatka 69 odstotkov žensk.
Več kot polovica upokojencev v Sloveniji

prejema pokojnino nižjo od 622 evrov – dve
tretjini od teh so ženske.
V kriznih časih je enakopravnost med spoloma na preizkušnji
Na konferenci so ugotovili, da pri sprejemanju protikriznih ukrepov niso upoštevali
heterogenosti družbe, kar je posledično privedlo do tega, da se je spolna neenakost v
zadnjem času ponovno povečala. Varčevalni
ukrepi so učinkovali bistveno bolj negativno
na ženske kot na moške. To bo v bodoče tre-

ba spremeniti, zlasti z obveznim vodenjem
statistike po spolu na vseh področjih.
Udeleženci mednarodne konference so
ugotovili, da je enakopravnost spolov v časih
krize na veliki preizkušnji, saj mnogi menijo, da si jo lahko privoščimo samo v časih
gospodarske rasti. Dejansko pa ni razkošje,
temveč nuja, saj je najdražje, če družba ne
izkoristi ustvarjalnega potenciala vseh –
žensk in moških.
T. K.

Davek na nepremičnine

I

zračun davka na nepremičnine se izvrši
na podlagi vrednosti nepremičnine, ki je
vodena v registru nepremičnin na Geodetski upravi RS.
V registru nepremičnin (REN) so prevzeti podatki iz zemljiškega katastra, katastra
stavb in iz zemljiške knjige. Za tiste nepremičnine, ki niso evidentirane v katastrih, so
bili podatki zbrani s popisom nepremičnin
in dopolnjeni s podatki, ki so jih posredovali
lastniki. Za nepremičnine, ki so evidentirane
v katastrih, so podatki prevzeti iz geodetskih
elaboratov.
Vrednost nepremičnine je izračunana
iz podatkov, vpisanih v REN. Na vrednost
nepremičnine najbolj vplivajo naslednji
parametri: lokacija, dejanska raba objekta,
starost objekta in leto obnove, uporabna površina stavbe …
Izračun davka na nepremičnine se vrši po
naslednjih davčnih stopnjah:
Za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo:
za rezidenčne stanovanjske
nepremičnine
za nerezidenčne stanovanjske
nepremičnine
za rezidenčne in nerezidenčne
nepremičnine, katerih vrednost
presega 500.000 evrov

0,15 %

0,50 %
+ 0,25 %

za poslovne in industrijske
nepremičnine, razen energetskih 0,75 %
nepremičnin

za energetske nepremičnine

0,40 %

za kmetijske stavbe

0,30 %

za druge stavbe

0,50 %

Za zemljišča brez stavb:
za kmetijska zemljišča

0,15 %

za gozdna zemljišča

0,07 %

za zemljišča za poslovno in
industrijsko rabo

0,75 %

za zemljišča za namene
energetike

0,40 %

za zemljišča za gradnjo stavb

0,50 %

za ostala zemljišča

0,50 %

za zemljišča za stanovanjsko rabo
0,15 %
(funkcionalna zemljišča)
Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje stanovanjska nepremičnina, v
kateri ima na dan 1. januarja leta, za katero se davek odmerja, zavezanec prijavljeno
stalno prebivališče, oziroma zavezanec, ki
ni državljan Republike Slovenije, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče (če ima
nepremičnino v lasti več solastnikov, se za
rezidenčno stanovanjsko nepremičnino šteje
delež nepremičnine solastnika oziroma idealni delež skupnega lastnika, ki ima na njej
prijavljeno stalno prebivališče). Za rezidenčno stanovanjsko nepremičnino se šteje tudi
nepremičnina, v kateri je v letu pred letom,
za katerega se davek odmerja, v evidenci trga nepremičnin najmanj šest mesecev
evidentiran najemni pravni posel neprofitne oddaje ali oddajanje na prostem trgu.
Za nelegalne gradnje, ki so rezidenčne stanovanjske nepremičnine, se davčna stopnja določi v višini 0,5 odstotka. Za ostale nelegalne
gradnje se davčne stopnje povečajo trikratno
glede na osnovno stopnjo davka, določeno
za posamezno skupino nepremičnin.
Kaj storiti?
Po prejemu obvestila, ki ga bo Geodetska
uprava RS predvidoma do konca februarja
2014 poslala vsem lastnikom nepremičnin
in bo vsebovalo podatke o vaših nepremičninah, njihovi posplošeni tržni vrednosti,
pripisani informativni podatek o davčnih
stopnjah ter izračunani davek na nepremičnine, najprej preverite pravilnost podatkov o
vaši nepremičnini. Če podatki niso pravilni,
jih spremenite prek aplikacije e-prostor ali
obiščite geodetsko pisarno. Za nasvet se lahko obrnete tudi na naše podjetje. Podatke bo
možno spreminjati do 31. marca 2014.
Naša pisarna je v Lenartu, Trg osvoboditve 10, nasproti cerkve. Odprti smo od ponedeljka do petka od 11.–14. ure, v sredo od
15.–17. ure. Za sestanek se je najboljše najaviti, ker smo večino časa na terenu. Dosegljivi smo na telefon 041 588 358.
Anita Požegar, GeoMera

OKOLJU PRIJAZNE CENE

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

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

prihodnje organiziranje zadrug na področju
odkupa mleka in vlogo in pomen organizacij
proizvajalcev. V tretjem sklopu predstavitev
so se udeleženci seznanili s poslovnimi kazalci poslovanja zadrug v omenjenih regijah in
možnostih sodelovanja v okviru zadružnega
poslovnega sistema. Srečanje se je zaključilo z
razpravo o aktualnih dogajanjih v regiji.
Ptujsko-Ormoški, Prekmursko-Prleški in
Štajerski zadružniki so ministru za kmetijstvo in okolje zastavili vrsto vprašanj, povezanih z implementacijo nove skupne kmetijske politike v Sloveniji, opozorili so na težave
prašičerejcev, bili kritični do novih obdavčitev v kmetijstvu in obveznega vodenja knji-
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Občina Benedikt

CMC v stečaju bo začel prodajati
kompleks zemljišč v Benediktu

I

nvesticija v Terme Benedikt v občini Benedikt že več kot leto dni miruje, saj je
investitor – podjetje Ceste mostovi Celje (CMC) – moralo v stečaj. V domala vseh
razvitih državah stečajni postopki tečejo relativno hitro, tako da je gospodarska škoda
zaradi stečaja podjetja čim manjša. Kot je
znano, pa imamo pri nas takšno zakonodajo, da se stečajni postopki vlečejo kot jara
kača. V postopku zaradi insolventnosti se je
družba CMC znašla že na začetku avgusta
2012, ko je Okrožno sodišče v Celju uvedlo
postopek prisilne poravnave. Stečajni postopek zoper CMC pa je sodišče oklicalo 23.
oktobra 2012.
Kakor kaže, se bo v zvezi z investicijo
v Terme Benedikt vendarle začelo nekaj
premikati. Upniški odbor delniške družbe

CMC v stečaju (v njem so Sara Podbregar
iz SCT Obnove, Renata Repas iz ministrstva
za finance in davčne uprave, Matija Pavšič
iz Hypo Alpe Adria Bank, Miha Klep iz Zavarovalnice Triglav in odvetnik Giani Flego
iz Mestnih plinovodov) je namreč na korespondenčni seji 15. januarja letos dal soglasje k prodaji kompleksa nepremičnin v k. o.
Benedikt preko javne dražbe po izhodiščni
likvidacijski vrednosti na prvi javni dražbi
oziroma v primeru neuspešne prve javne
dražbe v višini 80 odstotkov likvidacijske
vrednosti na drugi javni dražbi.
CMC v stečaju je lastnik kompleksa nepremičnin v Benediktu. Gre za stavbne parcele št. 423/1, 422, 343, 651/2, 645/1, 652,
651/3, 411/5, 421/2, 340/4, 411/7, 411/4,
411/6, 460/7, k. o. Benedikt v skupni izmeri 60.577,00 kvadratnih metrov in za delno
kmetijski in delno stavbni zemljišči s par-

celnima številkama 410/2 in 411/1 k. o. Benedikt v skupni izmeri – stavbna zemljišča
20.223 kvadratnih metrov in 610 kvadratnih metrov kmetijskih zemljišč. Glede na
namensko rabo so v cenitvah vsa zemljišča
upoštevali kot stavbna zemljišča.
Pooblaščena ocenjevalka nepremičnin Je
navedeno vrednost navedenega kompleksa
nepremičnin ocenila na 2.116.222 evrov (tržna vrednost) oziroma na 1.793.441 evrov
(likvidacijska vrednost) - oboje na dan 15.
januarja 2013. Stečajna upraviteljica Milena
Sisinger je skladno z zakonom predlagala
upniškemu odboru prodajo omenjenega
kompleksa nepremičnin z javno dražbo po
izhodiščni likvidacijski vrednosti na prvi
javni dražbi. V primeru neuspešne prodaje
na prvi dražbi je stečajna upraviteljica predlagala prodajo na drugi
javni dražbi za 80 odsto
odstotno likvidacijski vrednost
nepremičnin.
Upniški
odbor, ki mu predseduje
Matija Pavšič, je podal na
predlog stečajne upravi
upraviteljice soglasje. Sedaj je
možno pričakovati, da bo
pristojno okrožno sodišče
v Celju v kratkem sprejelo
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Ž

upan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc je nekaj dni po hudi naravni
nesreči, ki je prizadela vso Slovenijo,
dejal: »Žled in moker sneg sta v naši občini
največ škode povzročila v gozdovih. Kakšna
je ta škoda, je ta trenutek še težko reči, ker jo
za to usposobljeni in pristojni strokovnjaki
še ocenjujejo. Na srečo naravna nesreča pri
nas ni povzročila takšne škode kot na Notranjskem in severnem Primorskem, vendar
pa tudi pri nas škoda ni mala.«
Zaradi žleda in snega se je veliko dreves
prevrnilo na cestišča. Po besedah Žmavca je
bila tako cesta Cerkvenjak–Cogetinci zaradi
podrtega drevja kar pet dni praktično neprevozna. V Župetincih, Peščenem vrhu in
Andrencih pa so mnoga gospodinjstva zaradi podrtih drogov ostala brez električnega
toka. Led je povzročil precej škode tudi na
makadamskih cestah in na tistih odsekih asfaltiranih cest, ki so bila že prej poškodovana. Odpadlo vejevje pa je marsikje zamašilo
obcestne odtoke. Na cesti od Cerkvenjaka
do Vitomarcev se je na enem odseku zbralo
toliko vode, da je bila cesta nekaj časa neprevozna.
Žled je povzročil škodo tudi na sadnem
drevju.

Investicijska dejavnost teče naprej
Zaradi slabih vremenskih razmer so v občini Cerkvenjak za teden dni ustavili dela na
izgradnji nizkoenergetskega petoddelčnega
vrtca Pikapolonica, ki sicer potekajo praktično že vso zimo. Pred dnevi so začeli graditi
strešno konstrukcijo. Ko bo vrtec pod streho,
bodo objekt zaprli in začeli polagati strojne
inštalacije. Po besedah cerkvenjaškega župa-

na poteka za zdaj izgradnja po načrtu.
Kljub zimskemu času nadaljujejo tudi z
agromelioracijskimi deli v dolini Andrenškega potoka, kjer so dela stekla že takoj po
novem letu. Zaradi snežne in ledene ujme so
dela sicer zaustavili, vendar so jih že po nekaj dneh nadaljevali. Trenutno na območju
agromelioracije odstranjujejo drevesne panje, poglabljajo strugo Andrenškega potoka
ter ravnajo teren. V dolini v glavnem delajo
bagri, zemljo pa odvažajo s kamioni.
Sredi februarja je občina Cerkvenjak v
okviru Skupnosti občin Slovenije pripravila
dan odprtih vrat. Nanj so poleg vseh občank
in občanov še posebej povabili učence zadnjih razredov osnovne šole, ki so jim razkazali občino ter razložili, kako deluje lokalna samouprava.
Ustanovili bodo podjetniški forum
Za konec meseca pa sta občina Cerkvenjak
z županom Marjanom Žmavcem na čelu
skupaj s Slovenskogoriškim forumom pripravila okroglo mizo o razvoju podjetništva
z naslovom »Od poslovne ideje do uspešnega
podjetja«. Na okrogli mizi sta mlajšim podjetnikom svoje izkušnja predstavila uspešna
podjetnika Stanko Polanič (Pomgrad) in Janez Ajlec (AJM) ter župan občine Odranci v
Pomurju Ivan Markoja. Tej občini je uspelo
privabiti že toliko podjetij, da so v zadnjih letih v občini na novo odprli preko 500 delovnih mest. Na okrogli mizi so oblikovali tudi
iniciativni odbor za ustanovitev Podjetniškega foruma v Cerkvenjaku, ki si bo prizadeval
za spodbujanje gospodarskega razvoja občine in širših Slovenskih goric.
T. K.

Ponovoletni sprejem župana

sklep o prodaji omenjenega kompleksa nepremičnin v Benediktu na prvi javni dražbi.
Velikokrat je tako, da na prvi dražbi nepremičnine niso prodane. Ali obstajajo interesenti, ki želijo na omenjenih zemljiščih
zgradi Terme Benedikt, pa se bo sedaj verjetno kmalu pokazalo. Podjetje CMC je za
izgradnjo Term Benedikt že pridobilo gradbeno dovoljenje, tako da bo kupec zemljišč
lahko začel hitro graditi, če bo za to seveda
zainteresiran.
T. K., foto: E. P.
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Žled Cerkvenjačanom ni prizanesel

Občina Lenart

Kljub zimski ujmi teče izgradnja vrtca
po terminskem planu
irektorica občinske uprave
v Benediktu
Andreja Lorber pravi:
»Zaradi snega in žleda
so se tudi v naši občini povečali stroški za
zimsko službo, vendar
smo to tako kot vsako zimo načrtovali in
pričakovali.« Lani so
imeli v občini zaradi
velikih količin snega
in dolge zime enormne stroške za zimsko
službo, ki jih letos še
zdaleč niso dosegli, kaj
šele presegli.
Več dreves, ki jih je v občini Benedikt
podprla zimska ujma, je padlo na ceste.
Odstranili so jih prizadevni in požrtvovalni
gasilci iz tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva.
Kot pravi Lorberjeva, sta žled in sneg največ škode povzročila v gozdovih in sadov-

Občina Cerkvenjak

njakih. Kolikšna je ta škoda, še ocenjujejo.
Sicer pa v občini Benedikt v teh zimskih
mesecih intenzivno gradijo novi nizkoenergetski vrtec. Grobe inštalacije so že naredili,
pred kratki pa so se lotili izdelave ometov. Po
besedah Lorberjeve vsa dela potekajo v skladu s terminskim planom izgradnje vrtca.
T. K., foto: E. P.

Ž

upan občine Lenart mag. Janez Kramberger vsako leto v mesecu januarju pripravi sprejem za direktorje in
predstavnike podjetij, javnih zavodov, svetnike, predstavnike društev in družbenega
življenja kot zahvalo za dobro sodelovanje,
uspešno delo, prispevek k razvoju in za delo
v dobro občanov.
Na ogled je bil film
Po goricah, ki sta ga
izdala Društvo LAS
Ovtar Slovenskih goric
in Razvojna agencija
Slovenske gorice v sodelovanju z občinami
iz območja Upravne
enote Lenart. Film prikazuje naravne lepote,
kulturno in etnološko
bogastvo Slovenskih
goric. V kulturnem
delu programa je nastopila Vokalna skupina Il divji, ki je z odličnim petjem in zabav
zabavnim delom programa razvedrila občinstvo v
dvorani.
V svojem nagovoru je župan občine Lenart med drugim poudaril: »Če kdaj, potem
je danes čas za aktivnost ljudi, za kritično in
tvorno sooblikovanje naše prihodnosti, dovolj je raznih strategij, planov in podobnih
nesmislov, ki jih dnevno producira država in
nimajo nobenih realnih osnov in rezultatov,
po navadi pa sploh ne zajemajo dejanskega
stanja in potreb ljudi. Potreben je razum in
razmišljanje. Mišljenje spodbuja iskanje novih rešitev, ustvarjalnost, delavnost, zavest in
osebno odgovornost, sprejemanje odločitev
na zasebni in družbeni ravni. V družbi in državi je treba dati priložnost odločati ljudem,
ki razmišljajo, delajo, so osebno odgovorni
in so presegli birokratski način reševanja
problemov, predvsem tistim, ki so s svojimi
odločitvami ustvarili rezultate. Iskanje izgovora, tudi pri oblastnikih, da zakonodaja ali

sistem marsikaj zavira in onemogoča, je preživel in popolnoma nesmiseln izgovor.
Spoznali smo, da nam država ne bo ponudila ustreznih rešitev, verjetno tudi ne bo te
države rešilo preoblikovanje lokalne samouprave. Sedanjost in prihodnost bomo kot po-

samezniki morali vzeti v svoje roke. Začnimo
pri sebi z doslednim in ustvarjalnim delom,
pozitivnim razmišljanjem. Situacija ni nikoli
tako brezupna in negativna, da ne bi mogli
ničesar spremeniti na bolje in ukrepati. Če
smo malodušni in prepričani, da ni ničesar
mogoče narediti in spremeniti na bolje, je seveda lažje, ker ni potrebno ustvarjalno delati
in iskati novih rešitev, kar negativno vpliva
na posameznika in družbo, spodbuja brezvoljnost, nedelavnost in brezciljnost. Zato
me veseli, da lahko vsako leto nagovorimo
vas, podjetnike in gospodarstvenike, ki ste
vse to, kar smo povedali, že spoznali.
Z delom, ustvarjalnim razmišljanjem je mogoče marsikaj spremeniti in pozitivno vplivati
na kakovost življenja posameznika in družbe.
Pozitivni zgledi pritegnejo in dajo zagon.
Kot družba si moramo določiti prioritete,
kaj je za družbo pomembno in kaj potrebuje. Pomembno in potrebno je tisto, kar
spodbuja gospodarski razvoj, prispeva k
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blagostanju posameznika in družbe, kar služi javni koristi. Javna korist pa mora biti in je
lahko samo kakovostno življenje slehernega
občana ali državljana. A za to ne bo dovolj
samo sprememba sistema in politika razvoja
občine, zato bo potrebna tudi odločitev posameznika in razumevanje v družbi. Mnogo
lažje namreč bo, ko bomo vsi skupaj uspeli ustvariti okolje, kjer ideje in podjetniška

iniciativa ne bo zgolj na papirju zaželena
in pogosto uporabljena floskula, ampak bo
tudi imela podporo v dejanskem življenju in
našem okolju. Podjetništvo in gospodarstvo
je ne nazadnje temelj. Želimo si kreativnega okolja, ki bo dajal mladim priložnost in
zaupanje, da bodo ustvarjali in iskali prihodnost doma.«
O. U.

Vabljeni na pustovanje v Lenartu
v soboto, 1. marca 2014, ob 11. uri.
Zabavne mašakre, Samo Tuš – Korl in ansambel Zlatih 6!

Župan Kramberger o položaju v občini Lenart
Na ponovoletnem sprejemu je lenarški župan v svojem nagovoru podrobneje predstavil najznačilnejše podatke o občini Lenart:
"Ob priložnostih, kot je današnje srečanje, so naše misli in načrti usmerjeni v prihodnost. Ko načrtujemo prihodnost, moramo dobro poznati sedanjost, le-to pa lahko ocenimo tudi skozi številke.
Občina Lenart meri 62 km2 in se med slovenskimi občinami po površini uvršča na
111. mesto. Šteje približno 8100 prebivalcev in je po številu prebivalcev na 65. mestu. Na
kvadratnem kilometru površine živi povprečno 132 prebivalcev, kar je nad slovenskim
povprečjem 101 prebivalec na km2.
Po statističnih podatkih je bilo konec leta 2012 v občini 520 podjetij, kar pomeni upad
v primerjavi z letom 2011, ko je v občini delovalo 574 podjetij. Povprečno je na podjetje
v občini zaposlenih 7,6 oseb, medtem ko je povprečno slovensko podjetje zaposlovalo
3–4 delavce.
Na področju občine Lenart je 460 kmetijskih gospodarstev, le 33 jih ima registrirano
dopolnilno dejavnost.
Občina vzdržuje 180 km cest, od tega jih je še 30 km makadamskih. Poleg cest občina
Lenart skrbi za vzdrževanje 60000 m2 parkirnih prostorov in pločnikov.
Približno 75 % gospodinjstev je priključenih na javni vodovod. V zadnjih letih se je
vodovodno omrežje intenzivno gradilo, tako bodo v prihodnjih letih vsa gospodinjstva
priključena na javno vodovodno omrežje.
Občina je v preteklih letih veliko sredstev namenjala v osnovno šolstvo in predšolsko
vzgojo. Tako je v vse oddelke vrtcev vključenih 385 otrok, obe osnovni šoli pa skupaj
obiskuje 651 otrok. Osnovno šolstvo pa dopolnjuje še glasbena šola, ki jo obiskuje 320
učencev iz vse Upravne enote Lenart. Pri tem je potrebno dodati, da število učencev tako
predšolskega kot osnovnošolskega izobraževanja strmo raste, interes za učenje glasbe pa
daleč presega prostorske kapacitete glasbene šole.
Kot zanimivost lahko dodam, da je samo na področju naše občine registriranih 80
društev na različnih področjih.
S temi podatki se lokalna skupnost skozi strukturo odhodkov srečuje vsak dan z vedno
večjim občutkom krivde, da morebiti nismo naredili dovolj, da bi lahko ali morali prispevati več. Razveseljivo je sicer, da je število delovnih aktivnih ljudi v občini 4.454 ali 55
%, pri čemer pa ne gre prezreti še 10,6 % brezposelnih, kar je sicer nižje od slovenskega
povprečja, a tudi točno 10,6 % preveč. Povprečna neto plača na zaposlenega v naši občini
je 850 EUR ali kar 150 EUR pod povprečjem v državi.
Seveda pa pri navajanju številk, ki odražajo osebne okoliščine ljudi, ne moremo mimo
tiste o prejemnikih socialnih pomoči; takih je bilo v preteklem letu 540, ki jim je potrebno prišteti še 234 prejemnikov izredne socialne pomoči ali prevedeno lahko zaključimo,
da pod pragom preživetja med nami živi kar 10 % naših sosedov.
Vse navedeno odraža delo nas vseh, tudi občine. Seveda se lahko vprašamo, ali lahko
občina kaj prispeva, da se izboljšajo ti podatki, vendar je tudi res, da se sredstva, ki jih
občine pridobivamo, vedno bolj znižujejo in vedno bolj odmikajo od investiranja in ljudi
v smer, ki nas morebiti lahko upravičeno skrbi.
Občina načrtuje, da bo do leta 2017 uspešno zaključila tekoče projekte. Tudi vnaprej
bomo največ energije posvetili reševanju ekoloških problemov in komunalni infrastrukturi, potrebe so še zmerom velike, izgradnja čistilnih naprav, modernizacija dotrajanih
cest, izgradnja novih vodovodov, le manjši del sredstev bo namenjen športni in kulturni
infrastrukturi. Vprašate, kje pri teh načrtih je gospodarstvo. Občina žal ne more direktno
s finančnimi spodbudami pomagati gospodarstvu in spodbujati investicij, pri nas je to
bolj kot ne bogokletno. Sredstva, ki jih pridobi iz državnih in evropskih skladov, mora
porabiti namensko, lahko jih nameni za okoljske investicije, kar pa ne pomeni direktne
spodbude za gospodarstvo in gospodarski razvoj. V obdobju do konca leta 2013 so občine sredstva, pridobljena iz evropskih skladov, lahko namenile za gradnjo komunalne infrastrukture in komunalno opremljanje naselij in poslovno-industrijskih con, v prihodnji
finančni perspektivi pa očitno niti to ne bo več mogoče.
V finančni perspektivi za obdobje 2014-2020 bo namreč v naši državi poudarek na tako
imenovanih mehkih projektih, katerih rezultati in učinki pa razen na papirjih le redko
dobijo odsev tudi pri ljudeh. Takšno stanje trenutno najbolj občutijo mladi, kar izkazuje
trend izseljevanja mladih v tujino; izseljujejo se tako iz ekonomskih vzrokov kot tudi, kot
povedo, ker v naši družbi ne čutijo okolja za kreativen razvoj ali drugače povedano, v naši
državi ne vidijo perspektive. Država jim namreč ne daje priložnosti, namesto zaposlitve
pa jim ponuja neplačana pripravništva, delo preko študentskega servisa in izobraževanje
v programih, za katere je velikokrat že vnaprej znano, da zaposlitve ne bodo dobili. Kaj
nam je storiti? Kako naj ravnamo in ukrepamo državljani? Nemški filozof Schopenhauer
je dejal, da običajni ljudje razmišljajo, kako bi potratili čas, pametni, kako bi ga uporabili.

Svetniki občinskega sveta občine Lenart so se sestali na
21. redni seji, ki je bila v četrtek, 27. februarja 2014
Osrednje točke dnevnega reda so bile: rebalans proračuna za leto 2014, spremembe in
dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart, spremembe odloka
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter spremembe Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Maribor«.
Zaradi dodatnih del na trasi vodovoda, pretežno na območju občine Duplek, sicer pa v
sklopu projekta celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo, je bilo potrebno pridobiti tudi
soglasje občinskega sveta, v nadaljevanju pa so svetniki obravnavali še poročila o delu
v letu 2013, ki so jih podali nadzorni odbor občine, policijska postaja ter medobčinski
inšpektorat in redarstvo. Nadzorni odbor je predstavil še program dela za leto 2014.
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Tako je bilo lani.

Žled na območju občine Lenart

L

edeni oklep žledu je zajel tudi območje občine Lenart. Težave so se pojavljale zlasti na cestah, ki so speljane
skozi gozdove ali pa so ob njihovih robovih.
Na vejah dreves je bila debela plast ledu, ki
je s svojo težo povzročil
močno nagibanje dreves
nad cestišča. Tako je bila
vožnja skozi zaledenele
»tunele« marsikje nevarna
one
ali za krajši čas celo onemogočena. Na vseh cestah
naše občine s prej opisano
lego je prišlo do žledoloma
vej in dreves, ki so padali
ne cestišča. Vzdrževalci
cest na našem območju so
od
se trudili z njihovim odstranjevanjem in na srečo
ni bilo daljših zastojev ali
večjih težav. lz poročila
naših vzdrževalcev Draga
Dru
Kereca, s. p., in Jožeta Druzoviča, s. p., lahko povzamemo, da so v času
ujme opravili 80 ur ročnega in 56 ur strojnestrojne
ga dela ter 54 ur dela z motorno žago.
elek
Prav tako je bilo nekaj težav z dobavo električne energije. Do izpada električne energije
je prihajalo zaradi padanja dreves na elektroelektro
vode. Tako so bila območja Voličine (Nad(Nad
bišec, Selce …) in Viničke vasi do 24 ur brez
električne energije, posamezni deli zaselkov
občine Lenart (Sp. Porčič, Zg Žerjavci …) so
preki
bili brez nje nekaj ur oz. so bile kratke prekiza
nitve oskrbe z električnim tokom večkrat zaporedoma. V mestu Lenart ni bilo prekinitev
dobave električnega toka. Škodo je prav tako
utrpela tudi javna razsvetljava, saj je prišlo
do poškodb nekaterih drogov svetilk.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije,
goz
OE Maribor na področju občine Lenart gozdne ceste po žledu niso bile poškodovane.

Poročajo, da tudi poškodbe gozdov po žledu
ne presegajo obsega povprečnih zimskih poškodb gozdov zaradi vetroloma oz. snegoloma (1-2 drevesi na ha).
Naši prostovoljni gasilci so bili dejavni pri

nudenju pomoči, saj so pomagali na več lokacijah. Skupaj so opravili 189,5 ur pomoči.
Od tega 76 ur na področju Postojne, kamor
so se odpeljali z društvenim avtomobilom in
pomagali tudi z agregatom.
Glede na velike težave nekaterih drugih
območij v Sloveniji lahko zaključimo, da
smo na srečo uspeli veliko nastalih težav
zaradi žledoloma, snegoloma in vetroloma
hitro sanirati, saj so nam vremenske razmere vsaj nekoliko prizanesle. Za posebno aktivnost civilne zaščite občine Lenart ni bilo
razlogov.
Vsem občankam in občanom pa velja
zahvala za strpnost v nastalih razmerah, za
pomoč, ki so jo nudili drug drugemu, in razumevanje vseh, ki so se trudili po najboljših
močeh, da vzpostavijo »normalno« stanje.
Mirko Kojc, kom. inž.

Poročilu o intervencijah operativnih
enot GZ Lenart
160 gasilcev je v intervencijah po žledolomu opravilo 673,5 prostovoljnih ur dela.
Na terenu so bili s 34 vozili in prevozili
1689 km, delalo je 40 motornih žag in 4
agregati. Dve enoti sta sodelovali tudi v

intervencijah na območju Postojne.
Iskrena hvala vsem gasilcem, ki vedno
znova žrtvujejo svoj prosti čas, zdravje in
tudi življenje.
L. O.

Št. gasilcev Št. opravljenih ur Št. vozil št. km

gorivo

št.m.ž.

gorivo št. agregatov gorivo

160

347

40

70

673,5

34

1689

4

65
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OŠ LENART – enota VRTEC
OB J AVA
Javni razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec
v Lenartu za šolsko leto 2014/2015
Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2014/15 vpišejo svoje otroke od 17. 3. 2014 do 28. 3. 2014,
in sicer vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.
Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, Lenart, v tajništvu). Tam dobite tudi
vlogo za vpis otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.oslenart.si.
Pričakujemo vas!

ti stroškov zimske službe, saj račun s strani
izvajalca še ni bil izdan. Na občini so po
tihem upali, da bo letos mila zima in bodo
vsaj na tej postavki lahko prihranili kakšen
evro in ga prerazporedili v druge prepotrebne investicije, a naravi se, žal, ne moremo
in ne smemo zoperstavljati za vsako ceno.
Sogovornik Viktor Kapl je poudaril, da so v
občini imeli očitno tudi precej sreče, kar se
tiče žledoloma, in posebej velike škode nikjer niso zaznali oziroma je domačini niso

Ali bi lahko škodo in nevšečnosti v
času žleda zmanjšali?

Občina Sveta Ana

Gradnja tržnice, modernizacija cest

N

a občini Sveta Ana so bili v času
priprave prispevka ravno sredi faze
zbiranja in ocenjevanja ponudb za
izvajalca gradbenih del pri ureditvi tržnice,
zato bodo točnejši podatki objavljeni v prihodnji številki. V sklopu tega projekta pa so
se že intenzivno začela gradbena dela na nadomestnem objektu Vinotoča Polič, katerega
investitor je lastnik, in sicer družina Polič.
Gradbena dela izvaja Gradbeništvo Ber-

Gradnja nadomestnega Vinotoča Polič

njak, občina pa bo na lokaciji nekdanjega vinotoča uredila tržnico, ki bo nekako povečala prostor v strogem centru občine in bodo
marsikatere prireditve lahko potekale precej
varneje in neovirano, kar se prometa tiče.
Na občini so prav tako pripravili investicijsko dokumentacijo za modernizacijo občinskih cest oziroma obnovo asfaltov v dolžini 2850 m na naslednjih lokacijah:
1. Lokalna cesta LC 104021 Črnci–Zg.
Ščavnica. Izvedla se bo preplastitev dela
ceste, ki je najbolj poškodovan, z novo
asfaltno prevleko v dolžini 550 m, širine
5 m + 0,5 m mulde.
2. Lokalna cesta LC 203312 Zg. Porčič–
Froleh–Zg. Ščavnica. Izvedla se bo preplastitev dotrajanega obstoječega asfalta
z novo asfaltno prevleko v dolžini 2000
m, širine 2,7 m + 2 x 0,5 m mulde.

Odstranjena drevesa s ceste v Lokavcu
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3. JP 704571 Zg. Ščavnica–Nasova. Izvedla
se bo modernizacija makadamske ceste
z asfaltno prevleko. Tu bosata zgrajena
nov spodnji ustroj (gramoz) in asfaltna
prevleka v dolžini 280 m, širine 2,5 m +
2 x 0,5 m mulde.
4. Projektno dokumentacijo (PI) je izdelal
Alpha–Muršak Jakob, s.p., Ulica heroja
Lacka 81, 2230 Lenart, številka projekta
za izvedbo je 072-01-14.
Investicija se bo izvajala v naseljih Froleh
in Zg. Ščavnica. Pro
Projekt bo sofinanciran s
sredstvi Republike Slo
Slovenije v skladu z dolo
določili 21. člena ZFO-1.
Sredstva so zagotovlje
zagotovljena v proračunu RS na
postavki št. 9536 Sofi
Sofinanciranje investicij
investicijskih projektov občin.
Na seji občinskega
sveta, ki bo predvido
predvidoma sredi marca, bodo
projekt predvidoma
tudi potrdili. Finančna
sredstva za ta projekt
znašajo v približno
190.000 evrov.
Kanalizacija Ledinek–Dražen Vrh je v veliki meri končana, vodi so položeni, čistilna
naprava za ta del se bo začela graditi in poškodovani asfalti, ki so se za potrebe investicije morali na nekaterih delih rezati, bodo
preplasteni. Dela bodo predvidoma končana do meseca septembra. Bodo pa zato v
Lokavcu spomladi med prvimi priklopljeni
na kanalizacijsko omrežje, ki bo do septembra v funkciji obratovanja. Kar se izgradnje
kanalizacijskega omrežja tiče, je v postopku še projektna dokumentacija za obdobje
2014–2020 za izgraditev centralne čistilne
naprave z omrežjem od Froleha do Krivega
Vrha, s tem bodo kanalizacijska dela v občini zaključena. Ta projekt ocenjujejo na okoli
2 milijona evrov.
Kar se javnega vodovoda tiče, je urejen,
bodo pa na naslednji seji občinskega sveta
podali predlog dviga
cene kubičnega metra
vode, saj se cena od
leta 2003 ni spreme
spremenila in trenutno znaša
0,54 eur/m3.
Na občini trenutno
ocenjujejo, da so glede
zime letos precej dodo
bro odnesli, saj so bile
padavine kratkotrajne,
a kljub temu obsežne,
saj je izvajalec plužepluže
nja in posipanja cest
moral poskrbeti, da
so bile ceste posipa
posipane in prevozne, a do
zaključka
redakcije
nam ni uspelo izvedeizvede

posebej izpostavili. Polomilo je nekaj vej in
dreves, ki so padla na lokalne ceste – tu je
izpostavil predvsem pomoč in hitro odzivnost gasilcev, ki bili v času ledene ujme zelo
aktivni in so nudili pomoč občanom in skrbeli za prevoznost cest, za kar se jim v občini
prav posebej zahvaljujejo, saj tako ni prihajalo do posebnosti in nevarnosti v lokalnem
prometu in življenju prebivalcev.
Suzana Rejak Breznik

N

arava je ponovno pokazala svojo
moč in marsikoga spravila v težave,
da je bil nekaj dni brez elektrike ali
imel neprevozno cesto. Reševala nas je požrtvovalnost gasilcev, ki so bili na razpolago
24 ur na dan. Sedaj ko ocenjujemo stanje
in ugotavljamo, kje in na čem je bilo največ
nevšečnosti, se lahko upravičeno vprašamo,
ali bi lahko vplivali na zmanjšanje škode in
nevšečnosti.
V občini Sveta Ana ugotavljamo, da so
bile občasno neprevozne občinske ceste
predvsem zaradi polomljenih in padlih dreves v cestnem telesu oz varovalnem pasu
ceste. Debelih samostojnih dreves v gozdu

je bilo malo, ki so popadala. Predvsem so
bila tanjša drevesa v gozdnem robu ob cesti,
iz katerih nikoli ne bi zraslo »pravo« drevo.
Predvsem so to drevesa, ki so zrastla iz grmičevja zaradi nečiščenja robnega gozda in
pasu ob cesti.
Ugotavljam, da so posamezni lastniki zemljišč ob cesti popolnoma opustili vzdrževanje oz. čiščenje (tudi košnjo) in prepustili
vse vzdrževanje občini v okviru redne letne
košnje brežin.
Glede na širino cestnega telesa izven vozišča občina ni dolžna vzdrževati širših pasov
ob cestah. Na podlagi teh ugotovitev opozarjam vse lastnike zemljišč v cestnem pasu
občinskih cest, da čez poletje odstranijo grmičevje in tista drevesa, ki že sedaj nevarno
visijo na ceste, in se tako izognejo odgovornosti v primeru nesreče, da drevo koga poškoduje ali povzroči materialno škodo udeležencu v prometu ali na sami cesti. Odlok
o občinskih cestah v svojem 45. členu jasno
določa, kaj je in kaj ni dovoljeno izvajati v
varovalnem pasu ceste, ki je pri javni poti 6
m in pri lokalni cesti 8 m.
Prav tako je potrebno izreči določeno kritiko Elektro podjetju, ki je precej zanemarilo
redno vzdrževanje površin pod električnim
omrežjem. Pa tudi tu se spet lahko najdejo
posamezniki, ki so zasadili ali pustili rasti
kakšno drevo pod električnim omrežjem, ne
zavedajoč se, da bo drevo zrastlo in doseglo
električno omrežje. Potem se pa spet jezimo
na Elektro podjetje, da ni porezalo vej …
Naredimo v spomladanskih mesecih obhod po naših zemljiščih in naredimo načrt,
katera drevesa ali veje je potrebno požagati
v cestnem svetu ali pod električnim omrežjem, in tako prispevajmo k zmanjšanju takšnih posledic, kot smo jih imeli sedaj ob
žledu.
Viktor Kapl

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sprejet investicijski program za
vodovod Gočova–Gočovski vrh

V

občini Sveta Trojica je stekla investicija v izgradnjo vodovoda Gočova–
Gočovski vrh. Člani občinskega sveta
so že konec lanskega leta sprejeli sklep o potrditvi investicijskega programa, pred kratkim pa je občina objavila razpis, s pomočjo
katerega bo poiskala najbolj ugodnega izvajalca del – z odložnim pogojem. Investicijo
bodo namreč izvedli samo, če bodo na 8.
javnem razpisu ministrstva za gospodarstvo
in infrastrukturo za sofinanciranje izvedbe
regionalnih razvojnih projektov, na katerega
se bo občina prijavila, pridobili sredstva za
sofinanciranje od države oziroma Evropske
unije. Če bo vse po sreči, bodo vodovod začeli graditi jeseni letos, zgrajen pa naj bi bil
do 30. septembra naslednjega leta.
Vrednost investicije v izgradnjo vodovoda
Gočova–Gočovski vrh znaša skoraj 774 tisoč
evrov po tekočih cenah. Sredstva za izgradnjo vodovoda naj bi prispevalo ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj
bi zagotovilo skoraj 523 tisoč evrov oziroma
67,55 odstotka potrebnih sredstev. Preostalih 32,45 odstotka sredstev bo zagotovila občina Sveta Trojica iz svojega proračuna.

V občini Sveta Trojica so se določili, da
bodo prvotno traso podaljšali še za dve veji.
S tem bodo zagotovili bistveno večjo pokritost oskrbe z vodo na omenjenem območju,
na vodovod pa bo priključena velika večina prebivalcev območja. Stroški gradnje se
bodo zaradi tega sicer nekoliko povečali,
vendar ne toliko, kolikor bodo občani pridobili s podaljšanjem trase.
V okviru investicije »Vodovod Gočova–
Gočovski vrh« nameravajo zgraditi 3310
metrov vodovodnega omrežja s prečrpališčem. Celotna trasa bo potekala ob robu obstoječih javnih poti oziroma cest, ki jih bodo
po položitvi vodovoda morali spraviti v prvotno stanje. Prečrpališče, ki ga bodo morali
zgraditi zaradi povišanja tlaka za višje ležeče
objekte, bo veliko 3,4 metra krat 4,4 metra.
Na novo vodovodno omrežje bodo na
novo priključili 28 stanovanjskih objektov,
seveda pa bodo lahko kasneje omrežje še
razširili in nanj priključili vse stanovanjske
objekte s tega območja. V objektih, ki jih
bodo na novo priključili na vodovod, živi
več kot sto prebivalcev na območju Gočovskega vrha. Sicer pa na Gočovskem vrhu
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živi skupaj 139 prebivalcev v 57 stanovanjskih objektih. Na javno vodovodno omrežje
so sedaj priključeni samo trije stanovanjski
objekti.
Obstoječe omrežje na omenjenem območju je oskrbovano s pitno vodo iz manjših
vaških zajetij, ki nimajo stalno zadostnih
količin vode, občasno pa voda ne ustreza
zahtevam pravilnika o pitni vodi oziroma ni
kontrolirana na ravni, kot to velja za pitno
vodo iz javnega omrežja. V sušnih obdobjih
so morali doslej na nekatera območja pitno
vodo dovažati.

Novo vodovodno omrežje bo opremljeno
s požarnimi nadzemnimi in podzemnimi
hidranti za zaščito pred požarom ter s hišnimi priključki, ki se bodo končali s čepom na
parcelah lastnikov stanovanjskih objektov.
Stroške tipskega vodomernega jaška z vso
potrebno opremo pa bodo nosili lastniki
parcel oziroma hiš.
Samo upamo lahko, da bo občina Sveta trojica s projektom na razpisu uspela in da bodo
prebivalci Gočovskega vrha prišli do kakovostne pitne vode in večje požarne varnosti.
T. K.

Precejšna škoda tudi v občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah

T

udi na območju občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah smo se zaradi
izrednih vremenskih razmer (žleda in
snega) srečevali z večjo škodo, ki je nastala
na komunalni infrastrukturi.
Največjo oviro oz. škodo so povzročala podrta drevesa ter
deli dreves v varovalnih pasovih občinskih
cest. Najbolj nujne
primere so intervencijsko reševala domača gasilska društva,
medtem ko smo dela
čiščenja in odstranjevanja dreves, ki so preprečevala ali ogrožala
promet na občinskih
cestah, takoj naročili
pri za to usposobljenemu izvajalcu. Tako
so določene ceste bile
zaprte za največ nekaj
ur. V bližnji prihodnosti se bo potrebno lotiti še odstranjevanja ali
mletja večjih količin dreves in vejevja, ki so
ostali odloženi ob robovih cest, deloma tudi
v obcestnih jarkih ali vodotokih. Zato ob tej
priložnosti pozivamo vse lastnike gozdov
ob občinskih cestah, da, v kolikor še niso,
preverijo, kakšno je stanje pri njih, ter les,
ki smo ga ob intervencijah odstranjevali
oz. odložili ob robovih cest, pospravijo oz.
odpeljejo. Prosimo, da to storijo čim prej,
saj odložen les močno ovira pretočnost obcestnih jarkov in vodotokov ter je ponekod
že zamašil prepuste. V primeru, da lastniki
navedenega v glede na vremenske razmere
razumnem času ne bodo izvedli, bomo dela
morali naročiti sami.
Zaradi izrednih vremenskih razmer smo
bili primorani tudi izvajati intenzivnejšo
zimsko službo, ki je sprotno odstranjevala
žled s cest in drugih javnih površin.
Druge večje škode na drugi občinski komunalni infrastrukturi (vodovod, javna
razsvetljava, javno kanalizacijsko omrežje),
razen krajših izpadov nismo beležili.
Nastala je precejšna škoda v gozdovih,
zato pozivamo vse lastnike, da škodo prijavi-

jo na pristojno izpostavo zavoda za gozdove
RS ter po njihovih navodilih pričnejo nemudoma odpravljati škodo, predvsem zaradi
preprečitve razmnoževanja podlubnikov.
Na območju naše občine so bili tudi krajši
izpadi NN Elektro omrežja, vendar največ
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pisov in odlokov v občini Sveta Trojica lani
izboljšalo.
Tudi redarji niso ugotovili veliko kršitev, saj so lani zaradi napačnega parkiranja
obravnavali samo dva prekrška in izrekli
eno globo.
T. K.

Obvestilo o javnih razpisih in pozivih

v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja, da bodo predvidoma 3. marca
2014 objavljeni naslednji javni razpisi in javni poziv za leto 2014:
1. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;
2. Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja;
3. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in
kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
5. Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad dijakom, študentom in diplomantom;
6. Javni razpis za zbiranje pobud za dodelitev priznanj.
Celotno besedilo javnih razpisov in javnega poziva z obrazci vlog je možno dobiti
osebno v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si (pod rubriko 'Razpisi in javna naročila', poglavje 'Drugi javni
razpisi in pozivi').
Pričakujemo vas!

do 12 ur, ki pa so bili v glavnini že v ponedeljek, 3. 2. 2014, dopoldan odpravljeni. Po
naših informacijah je del elektro omrežja še
vedno poškodovan (vendar ne toliko, da bi
bila motena oskrba).
Ker smo iz Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, prejeli Sklep o
ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem, obveščamo lastnike kmetijskih zemljišč in objektov na
območju naše občine, da bomo v tajništvu
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
do 14. 3. 2014 zbirali oceno škode. Zbira
oz. ocenjuje se samo morebitno škodo,
nastalo zaradi posledic žleda ali snega, ki
so jo lastniki utrpeli na objektih ali kmetijskih kulturah. Škodo v gozdovih, ki je
po naših ocenah edina na območju občine,
naj lastniki gozdov prijavijo na Zavod za
gozdove Slovenije.
Drugih večjih težav na območju naše občine ni bilo, oz. smo glede na še slabše razmere v zahodnejšem delu Slovenije lahko
zaenkrat samo »srečni v nesreči«.
Jože Žel

Žive meje je treba obrezovati
oslanci v državnem zboru in občinski svetniki sprejemajo zakone in občinske odloke in prepise zato, da jih
spoštujemo. Nadzor nad njihovim spoštovanjem v občinah v osrednjih Slovenskih
goricah izvaja Medobčinski inšpektorat in
redarstvo Maribor, ki o svojem delu redno
poroča občinskim svetom. Pred dnevi so
inšpektorji o svojem delu v lanskem letu poročali občinskim svetnikom v občini Sveta
Trojica. Na območju občine Sveta Trojica je
Medobčinski inšpektorat vršil nadzor v skladu z letnim planom tako, da so bili inšpektorji na terenu prisotni dvakrat na mesec,
dodatno pa še v primeru prejetih prijav, ki
so zahtevale hitro obravnavo. Program dela
inšpektorata je zasnovan tako, da inšpektor
ob prijavi fizično pregleda vse kraje in zaselke na območju občine.
Inšpektorji so ugotovili, da velika večina

vali tudi primer oglaševanja na stebrih javne
razsvetljave, kar ni dovoljeno.
Sicer pa so inšpektorji lani v občini Sveta
Trojica izvedli 91 inšpekcijskih pregledov in
drugih postopkov, leto poprej pa 124. Lani
niso predali sodniku za prekrške nobenega
primera, leto poprej pa štiri. Sodeč po podatkih inšpektorjev se je spoštovanje pred-

občanov občine Sveta Trojica spoštuje predpise. Tako na področju ločevanja, zbiranja in
ravnanja z odpadki inšpektorji lani niso zaznali nobenih nepravilnosti. Prav tako niso
ugotovili nobene nepravilnosti na področju
vzdrževanja in varstva občinskih cest. Tudi
pri vzdrževanju čistoče na javnih površinah
inšpektorji lani niso ugotovili nepravilnosti.
Na področju zagotavljanja varnega prometa pa so izdali štiri opozorila za obrez živih
mej v Oseku in eno na Radgonski cesti v
Sveto Trojico. Lastniki živih mej in grmovja ob cesti morajo redno obrezovati rastline,
da ne zmanjšajo preglednosti na cestišču ali
v križiščih.
Na področju nadzora nad odvajanjem in
čiščenjem odpadne in padavinske vode so
inšpektorji obravnavali primer v Sveti Trojici, ko lastnik zgradbe ni imel priključene na
javno kanalizacijo. Inšpektorji so obravna-

Župan
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav., l.r.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Žled, ceste, pred razpisom za izvajalca
energetske obnove šole …
pada ne le Slovenija, temveč celotna Evropa
Pomembno vlogo ob žledu in pri čiščenju
in svet, smo povprašali župana občine Sv.
cest odigrali gasilci
Jurij v Slov. gor., kako bo z vzdrževanjem
etošnja zima je sprva kazala, da bo,
cestne infrastrukture v teh bolj reliefno razvsaj kar zadeva stroške zimske službe,
gibanih koncih države. Naš sogovornik v
prizanesla slovenskim občinam. Nadodgovoru pretiranega optimizma ni kazal:
povprečno topla in relativno suha zima je v
»Glede na čedalje večjo škodo, ki jo naraprimerjavi s preteklo
zimo v prvem delu
bila precej prizanesljivejša kot pred letom
dni. A da se na vreme
ni preveč za zanašati,
se je pokazalo ob koncu januarja s prvimi
obilnejšimi snežnimi
padavinami.
Pravo
katastrofo za številne
slovenske občine po
različnih koncih države pa je prinesel žled
in leden dež v pričetku
februarja. Slovenskogoriške občine so jo v
primerjavi s številnimi
drugimi po državi od- Gasilci pomagali pri čiščenju vejevja in podrtih dreves s cest
nesle precej bolje, pa
tudi gospodinjstva niso bila tako dolgo brez
va povzroča in pušča tako na cestah kot tudi
elektrike kot, recimo, v okolici Postojne. Še
na drugi infrastrukturi, in precejšnje število
največ škode so utrpeli lastniki gozdov.
kilometrov dotrajanih in poškodovanih cest
Župan občine Sv. Jurij v Slovenskih gorine le v naši občini, ampak po vsej Sloveniji,
cah Peter Škrlec je ob tem povedal, da so bile
obstaja upravičena bojazen, v kakšnem stav občini najbolj na udaru občinske ceste. Ponju bodo naše ceste v prihodnosti. Pri tem
membno vlogo pri prevoznosti le-teh so poimam v mislih tako občinske kot tudi drleg zimske službe opravili tudi člani PGD Sv.
žavne ceste, « poudarja Škrlec ter nadaljuje:
Jurij v Slovenskih goricah, ki so posredovali
»Vsaka zima namreč pusti določene poslepri čiščenju cest, na katere so padali vejevje
dice. Polega tega je potrebno vedeti, da so to
oz. deli dreves.
večinoma ceste, ki so bile grajene pred 30Za pluženje in posipavanje občinskih cest
imi leti in takrat tudi za drugačne obremeniv zadnjem tednu januarja je bilo potrebno iz
tve, kot so danes na slovenskih cestah.«
občinske blagajne odšteti približno 20.000 €.
V nadaljevanju župan Škrlec pove, da obGlede na dogodke v pričetku februarja bo
žaluje, da občina Sv. Jurij v Slov. goricah ni že
račun za ta mesec najbrž še višji.
leta 1998 stopila na samostojno občinsko pot,
Kakšne bodo naše ceste v prihodnosti?
saj bi v tem času zagotovo obnovila več cest in
tudi postorila več za bolj razpršeni del občine.
Prav v zvezi s čedalje pogostejšimi vre»Sedaj pa smo v času, ko nas država z zmanjmenskimi nevšečnostmi, s katerimi se spo-

L

|7

2/24/2014 2:52:44 PM

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

trebam osnovne šole in tudi potrebam poševanjem prihodka posledično onemogoča
poldanske rekreacije. Župan Peter Škrlec ob
pri vlaganju v prepotrebne investicije, tudi v
tem sicer dodaja, da bi bilo lepo imeti novo
ceste. V zadnjih sedmih letih smo v primerjavi z nam primerljivimi
občinami v naši občini
asfaltirali precejšen delež nekoč makadamskih odsekov. Nekaj jih
še nameravamo. Precej
bolj problematični pa
so že asfaltirani, a dotrajani cestni odseki.
Za njihovo sanacijo pa
je denarja čedalje manj.
Pri tem poudarjam, da
so še bolj kot občinske
ceste na udaru državne
ceste. Prav zato se lahko upravičeno bojimo,
po kakšnih cestah se
bomo vozili čez nekaj
let, sploh če bo svoje V pripravi razpis za izvedbo energetske sanacije telovadnice pri
dodala narava, ki pa OŠ J. Hudalesa v Jurovskem Dolu
zna biti precej neizproin večjo športno dvorano, a trenutna situacisna, « opozarja Peter Škrlec.
ja v državi ni takšna, da bi lahko gradili nove
Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. je med
tovrstne objekte in da je v sami občini več
tistimi najpomembnejšimi investicijami, ki
drugih prioritetnejših projektov, ki jih bo
bi jih poleg že omenjenih investicij v cestno
morala občina v prihodnje izpeljati.
infrastrukturo morali dati na prednostni seProjektantska vrednost celotne sanacije
znam v prihodnjih letih, izpostavil celostno
telovadnice znaša približno 300.000 €, s straureditev čiščenja in odvajanja odpadnih
ni Ministrstva za Infrastrukturo in prostor
voda, ureditev čistilne naprave, ki bi zajeje občina Sv. Jurij v Slov. gor. upravičena do
mala območja razpršene gradnje po celosofinancerskega deleža v višini 130.000 €.
tni občini. Prav tako so za razvoj podeželja
pomembne razne dejavnosti na področju
Razpis za izbiro izvajalca bo odprt v mesecu
turizma v občini, predvsem vzpodbujanje
marcu, tako bo nekje v drugi polovici aprila,
podeželskega turizma in s podeželjem ponajkasneje v začetku maja, tudi že znan izvavezane dejavnosti (dopolnilna dejavnost na
jalec del. Pričetek same sanacije je predviden
kmetijah). Po mnenju Škrleca bi bilo nujno
za konec maja. Dela naj bi bila končana do
tudi vzpodbujanje malega gospodarstva in
pričetka prihodnjega šolskega leta.
samozaposlitve občanov. Prav tako naš soPriprave na občinski praznik
govornik izpostavi potrebo po ureditvi širDa čas neusmiljeno teče in beži, pove
šega centra Jurovskega Dola.
podatek, da sta do praznovanja občinskega
V pripravi razpis za izbiro izvajalca za
praznika občine Sv. Jurij v Slov. goricah le še
energetsko obnovo telovadnice
dva meseca, čeprav ima človek občutek, da
Med najpomembnejšimi investicijami obni prav dolgo od tega, ko smo tudi v našem
čine v letu 2014 bo energetska obnova starečasopisu poročali o utrinkih s številnih priga dela osnovne šole s poudarkom na šolski
reditev, ki so zaznamovale pestro dogajanje
telovadnici. Slednja je bila zgrajena pred
v tej mladi slovenski občini. Župan Peter
dobrimi 35-imi leti, točneje leta 1978. PreŠkrlec napoveduje, da tudi letos ne bo drunovljena telovadnica bo tako deležna nove
gače. Tako bodo v začetku marca pozvani
izolacije, fasade, oken, vrat, radiatorjev. Popredstavniki občinskih društev, zavodov in
leg same energetske prenove bo nujna tudi
organizacij na skupni sestanek, kjer bodo
sanacija temeljev telovadnice. To bo sicer
oblikovali program za občinski praznik in t.
nekoliko podražilo celotno obnovo, a so ta
i. Jurijeve dneve. Prav tako pa v tej številki
dela nujna za dolgoročno uporabnost šolske
že objavljamo razpis za podelitev priznanj
telovadnice. Le-ta bo tako ostala v enakih
občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
dimenzijah kot doslej. Na občini namreč
Dejan Kramberger
ugotavljajo, da njena velikost zadostuje po-

Obvestilo o objavljenem
JAVNEM RAZPISU
za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
je 28. 2. 2014 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
ki se bodo podelila na občinski proslavi ob 8. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij Slov.
goricah.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 4/11) so z
objavljenim javnim razpisom razpisana naslednja priznanja:
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- Jurijev srebrnik in
- Jurijev zlatnik.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Dokumentacijo pa je mogoče dobiti tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 31. 3. 2014, do 14. ure.
Številka: 030-2/2014
Datum: 28. 2. 2014
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Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Gregor Nudl, predsednik

DOGODKI IN DOGAJANJA

Ob slovenskem
kulturnem prazniku
Lenart

P

roslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila v sredo, 5. februarja 2014, ob 19.30 v Domu kulture
Lenart.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil
častni občan občine Lenart Lojze Peserl,

ki je v govoru poudaril pomen kulture in
spregovorili o najpomenbnješih kulturnih
ustvrajalcih skozi zgodovino Slovencev, o
Francetu Prešernu, skladateljih Benjaminu
Ipavcu, Antonu Försteju in Jakobu Petelinu
Gallusu, pisatelju Ivanu Cankarju in pesnikih moderne ter arhitektu Jožetu Plečniku,
Prav tako je Lojze Peserl nanizal kulturne
ustvarjalce z obmojčja Slovenskih goric, ki
so vsak na svojem področju zapustili trajne
sledi v slovenski zgodovini in kulturi:
»V Jurovskem Dolu je služboval od 1922.
do 1927. leta slovenski rimskokatoliški duhovnik in politik Gregor Einspieler. Rojen
je bil 10. marca 1853 v Svečah v Bistrici pri
Rožu (Avstrija), umrl je 28. aprila 1927. leta
v Jurovskem Dolu, kjer je tudi pokopan.
Pri Sv. Ani je v 19. stoletju živel in deloval Franc Postič. Rojen 16. januarja 1794 v
Zagrebu. Po poklicu je bil zdravnik in odličen diagnostik. V kraju je naredil veliko za
razvoj zdravstva, šolstva, sadjarstva in vinogradništva, po njem se sedaj tudi imenuje
Postičeva trta. Bil je izvoljen za župana in
občinskega sodnika. Umrl je 29. oktobra
1861 pri Sv. Ani, kjer je tudi pokopan.
V Benediktu se je 3. avgusta 1830 leta
rodil Dominik Čolnik. Izredno napreden
kmet, ki je s svojim gospodarskim in političnim delom naredil
veliko za razvoj samega kraja in Slovenskih
goric. Dobil je celo
vzdevek »Kralj Slovenskih goric«. Umrl je 28.
februarja 1893 v Benediktu.
Oroslav Caf, slovenski jezikoslovec, pesnik
in duhovnik. Rojen 13.
aprila 1814. leta v Zg.
Verjanah pri Sv. Trojici. S Kopitarjem in
Miklošičem velja za
najpomembnejšega jezikoslovca 19. stoletja
in enega izmed najbolj izobraženih Slovencev takratnega časa.
Umrl je 3. julija 1874 na Ptuju.
Alojz Kraigher, zdravnik in pisatelj. Rojen 22. aprila 1870 v Postojni, umrl je 25. februarja 1959 leta v Ljubljani. Pri nas je najbolj poznan po romanu Kontrolor Škrobar,
ki ga je napisal v času njegovega službovanja

pri Sv. Trojici. Zanimivo je tudi to, da se je
pri njem leta 1910 nekaj mesecev zadržal
naš največji pisatelj Ivan Cankar, si ogledoval naše kraje, običaje ter kulturno dogajanje
pri nas. Zagotovo je potoval skozi Lenart in
predvidevam, da se je kdaj ustavil v Lenartu.
Alojz Kraigher je bil leta 1945 imenovan za
častnega prof. Medicinske fakultete v Ljubljani.
V Cerkvenjaku se je 17. februarja 1910 rodil amaterski režiser in velik kulturni ustvarjalec Vlado Tušak. Za njegovo požrtvovalno delo na področju kulturne dejavnosti je
prejel leta 1991 priznanje Zveze kulturnih
organizacij Slovenije, odličje svobode z zlatim listom. Umrl je 17. januarja 1992 v Mariboru in je pokopan v družinski grobnici v
Cerkvenjaku.
Pri Sv. Rupertu se je 8. februarja 1809 rodil slovenski slovničar in leksikograf Anton
Murko. Napisal je slovensko slovnico, slovensko–nemški in nemško–slovenski slovar,
leta 1836 je izdal zbirko Volkmerjevih pesmi
z naslovom Fabule in pesmi. Kot duhovnik
je nazadnje služboval v Sp. Hočah, kjer je 31.
decembra 1871 umrl in je tam pokopan.
V Lenartu je živel in služboval Dr. Ožbalt
Ilaunig. Rodil se je 20. junija 1876 v Rebrci
pri Železni Kapli na Koroškem in umrl 8. februarja 1945 leta v Lenartu, kjer je tudi pokopan. Po poklicu sodnik, ukvarjal pa se je
tudi s pisateljevanjem. Izmed njegovih petih
knjižnih del je pri nas najbolj znana zgodovinska povest Črni križ pri Hrastovcu, ki je
tudi dramatizirana in jo še danes prirejajo
nekatere dramske skupine.
Skoraj ni Slovenca, ki bi ne poznal pesmi
»Slovenec sem od zibeli do groba«. Prepevajo jo številni pevski zbori in je bila celo na
tekmovanju za našo državno himno. Pesem
Slovenec sem je napisal duhovnik Jakob Gomilšak, pesnik, zbiratelj ljudskega blaga ter
pisec biografskih in zgodovinskih člankov
ter potopisov. Rojen 1. maja 1843. leta v Trnovski vasi, umrl je 23. marca 1906. leta v
Trstu.
Namerno sem se spomnil na velika imena
slovenske kulture in umetnosti, da bi bili nanje ponosni in da bi se zavedali, da imamo
tudi mi v svetovni zgodovini pomembno
mesto.«

V nadaljevanju programa sta nastopila
koroška zamejska rojaka Janko Krištof in
mag. Andrej Feinig. Janko Krištof je župnik v Bilčovsu in dekan župnije Borovlje,
od decembra lanskega leta je predsednik
Krščanske kulturne zveze v Celovcu. Na Koroškem je znan kot kulturni ustvarjalec, saj
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je pripravil recital Prešernovih pesmi, večer
slovenske poezije, na nastopih ga na klavirju spremlja mag. Andrej Feinig. Uprizoril je
tudi gledališko predstavo Prerok s svetopisemskimi besedili. Nastopa po avstrijskem
Koroškem in v Sloveniji.
Ob izvolitvi za predsednika Krščanske
kulturne zveze v decembru 2013 je svoj
nagovor začel v domačem podjunskem
narečju. Pouadril je, da kulturne in narodne
zavesti Slovencev na Koroškem ne zmorejo
ohranjati le nekateri zagnani izbranci ali posebej za to postavljene ustanove, temveč je to
naloga vsakega posameznika. Kot osrednja
kulturna organizacija želi Krščanska kulturna zveza med ljudmi ohranjati in poživljati
zavest, da svoj jezik in kulturo gojijo v
družinah in domovih.
Mag. Andrej Feinig je doma iz Sveč, v
glasbeni šoli uči klavir in orgle. Njegova ljubezen so orgle, za katere pravi, da so kraljica

OVTARJEVE NOVICE
inštrumentov. Z zanimanjem zbira podatke
o orgelskih delavnicah na Koroškem.
Sledil je recital Slomšek-Prešeren, odlomki iz Slomškove pridige, razmišljanja
o slovenstvu, Slovencih in pomenu jezika.
V drugem delu je Janko Krištof z izrednim žarom, energijo, ustvarjalnim zanosom umetniško poustvaril tudi Prešernove
pesmi. Med pesmimi je Andrej Feinig na
klavir zaigral dobro izbrane skladbe. Bil je
lep dogodek, občuteno doživetje poezije in
nepozaben kulturni večer v čast slovenstvu
in kulturnemu prazniku, ki sta ga ustvarila
Janko Krištof in Andrej Feinig.
Zanimivo sceno s starimi pismenkami,
kopijami Slomškovih in Prešernovih del,
ki so dopolnjevali sporočilnost večera, je
ustvarila učiteljica likovne vzgoje iz OŠ Lenart Sabina Golež.
O. U., Foto Tone

Jurovski Dol

Sveta Trojica v Slov. goricah

V

petek, 7. februarja 2014, ob
18. uri je bila
v kulturnem domu v
Jurovskem Dolu proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku v
organizaciji Kulturnega
društva Ivan Cankar.
V kulturnem programu so sodelovali
Jurovski oktet, Gabrijela
Grabušnik,
učenci Osnovne šole
Jožeta Hudalesa z deklamacijami, glasbeno
pravljico, ritmično-gimnastično točko ter
otroško–mladinsko folklorno skupino ter
mladinskim pevskim zborom.
Navzoče ljubiteljske kulturne ustvarjalce,
goste in obiskovalce sta nagovorila predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik
in župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec.
Na prireditvi so bila podeljena priznanja

O

ustvarja
kulturnega društva za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti Bogomiru Živku, Branku Zeleniku in
Nežki Lubej.
Po prireditvi je bila v avli Fredija Neuvirta
otvoritev samostojne razstave Jožice Andrejč,
članice likovne skupine našega društva.
Miroslav Breznik, predsednik KD Ivan
Cankar, foto: Maksimiljan Krautič

Sveta Ana

P

ri sveti Ani je slovenski kulturni praznik letos potekal malo drugače. Osrednjo prireditev so pripravili otroci OŠ
Sveta Ana ter mladinci CMePZ KD Sveta
Ana. Sledila je otvoritev razstave za naslovom »Patchwork« – Krpanke avtorice mag.
Nevenke Žlender, zvečer pa so v Kulturnem
domu predstavili film »Kolega«, oboje je potekalo v organizaciji MKK Sv. Ana.
Razstava Krpank – »Patchwork«
Razstavišče v avli občinske stavbe so
obogatile unikatne krpanke (patchwork),
ki izhajajo iz ljudske umetnosti, imajo svoje korenine na Daljnem vzhodu, črpajo pa
tudi iz bogate tradicije srednjeveških dvorov. Evropski izseljenci so to umetnost, staro
okoli 3000 let, prenesli v Ameriko, od tam
pa se znova vrača na stari kontinent, kjer postaja vse bolj priljubljena.
Iz tega obširnega spektra v svoji umetnosti črpa Nevenka Žlender iz Maribora, ki se
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tni odnos, ki se zaradi ideološkega nestri
nestrinjanja vedno bolj lomi, na drugi strani pa
spoznavamo odnos med s službo preobremenjenim očetom, trgovskim potnikom, in

metroseksu
njegovim metroseksualnim sinom … Film
je režiral Radgončan
Vasja Rovšnik, profeprofe
sor zgodovine in socisoci
ologije, »Kolega« pa je
že njegov tretji igrani
celovečerec v zadnjih
treh letih, posnet v
sklopu Kulturno-umeKulturno-ume
tniškega društva za rara
zvoj alternativne kulkul
ture Radgona in video
in kulturne produkcije
Rušprojekt. Režiser,
igralci in ekipa so film
honorarposneli brez honorar
ja, z le najosnovnejšo
opremo (fotoaparat, objektiv, diktafon) in
veliko dobre volje.
Suzana Rejak Breznik

s šivanjem krpank ukvarja že od leta 2001,
svoje znanje je obogatila z izobraževanji v
tujini, za svoje delo je bila tudi nagrajena.
Poleg stenskih eksponatov – quiltov oblikuje in izdeluje posteljna pregrinjala, otroške
odejice, nahrbtnike, igračke, zavese, okrasne
blazine in druge manjše uporabne izdelke.
Njene izdelke prežema izjemna barvna podoba in čudovito izbiranje barv ter materialov, človek takoj dobi občutek, da zre v oljno
sliko, a je v resnici ta izjemna prevara oči
pretežno narejena iz bombaža in v manjši
meri iz svile.

Projekcija filma Kolega

Film je predzgodba celovečernega filma
Kolesarji v temi (uvrščenega v redni program Festivala slovenskega filma 2012 v
Porotrožu). Dogajanje je postavljeno v leti
2012/13, v čas mariborske in vseslovenske
vstaje, v fiktivno pomursko mestece. Protagonist zgodbe je Bojan Borko, mali človek
srednjih let, ki vsak
dan s kolegom Srečk
Srečkom, ki je hkrati njego
njegovo popolno nasprotje,
popiva ter gleda televizijo, medtem ko po
severovzhodnem delu
države lomasti mno
množični morilec, ki žrtev
ne izbira. Medtem ko
policija tava v temi, ob
komentiranju aktual
aktualnopolitičnih dogodkov
spremljamo začetek
politične kariere Bor
Borkovega kolega Srečka
Novaka, njun konflik
konflik-

rganizatorja letošnje proslave ob slovenskem kulturnem prazniku v Sveti Trojici sta bila OŠ in vrtec Sveta
Trojica ter občina Sveta Trojica v Slovenskih
goricah. Po proslavi je
potekala otvoritev razstave kulturnih del.
V kulturnem programu so nastopili
učenci osnovne šole in
vrtca: Lea Leutgeb (himna, vsi ljudje hitijo),
Veronika Kukovec (v
vlogi Prešerna), Anja
Jager (Urška), Žiga Slekovec (Povodni mož),
Domen Jug (klavir),
Peter Markoli (kitara),
Peter Markoli in Janja
Fekonja (Victory) ter
recitatorji. Z dvema
pesmima je sodeloval
tudi Mešani zbor KD
Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka. Nato je nastopila
otroška folklorna skupina KD Trojica.
Slavnostni govornik je bil domačin dr.
Marjan Toš, katerega
govor je bil iskren in
izpovedno močan, s
poudarkom na aktualnem stanju v Sloveniji.
Pozdravni nagovor je
imel župan občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah Darko Fras, ki
je tudi izročil zahvalo
OŠ Sveta Trojica in ravnatelju Darku Škergetu in p. Franciju Kovšetu za organizacijo

razstave kulturnih del v Razstavno-protokolarnem centru sv. Martina.
Razstava je razdeljena na dva sklopa. Prvi
sklop predstavljajo nagrajena dela Prešerno-

vega natečaja 2014 z naslovom »Moj planet –
moj dom«, likovna in literarna dela učencev
OŠ Sveta Trojica v Slov. goricah. V okviru
drugega sklopa je na ogled razstava Martinovih cerkva in krajev na evropski kulturni poti sv. Martina Tourskega – Via Savaria.
Vse posnetke je naredil p. Franci Kovše,
pred leti župnik v Sv. Trojici v Slov. goricah,
sedaj je župnik v Nazarjah. On je tudi avtor
in oblikovalec razstave, ki je potujoča. Ob
otvoritvi razstave je na kratko orisal pohod
nekaj deset pohodnikov, katerega organizator je bil. Pohod je potekal po Martinovi poti
v dolžini 460 km s krajšimi postanki. Povedal je, da so na poti skozi kraj Sveta Trojica
v Slovenskih goricah naleteli na gostoljubne
ljudi z odprtimi srci (družine Stanka Murka,
Frančka Goloba Jožeta Žela …).
Na proslavi so bili vsi sedeži zasedeni, nekaj manjši je bil obisk ob ogledu razstave in
druženju po otvoritvi razstave v samostanski kleti.
Zadnje besede na odru trojiškega kulturnega doma p. Francija Kovšeta so bile glasno
in jasno izrečene: »Slovenec sem, Slovenec
sem!«
Slavko Štefanec, foto: Matej Emeršič
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Zadruga Dobrina že imela občni zbor

D

obri dve leti je od tega, ko je s projekta Urbane brazde, Trajnostna lokalna preskrba v Jurovskem Dolu,
na pobudo kmetov in raziskovalne skupine
nastala Zadruga Dobrina, zadruga za trajnostno lokalno preskrbo. 11. februarja 2014
je bil za zadrugo že 4. redni občni zbor.
Dosedanja predsednica Suzana Črnčec je z
zadovoljstvom podala poročilo o delovanju
zadruge v preteklem letu, ki vztrajno sledi
ciljem povečevanja lokalne pridelave in predelave hrane, predvsem na manjših kmetijah, in vzpodbuja ekološko kmetovanje z
načeli socialnega podjetništva. Prodajo sezonskih zabojčkov in oskrbo javnih zavodov
s pridelki in izdelki je v lanskem letu razširila z območja Maribora tudi na območje
UE Lenart (razdelilno mesto v Centru Slo-

venskih goric). Občni zbor je z odstopom
dosedanje predsednice izvolil tudi novo
predsednico, in sicer dosedanjo sodelavko,
strokovno podporo zadruge, dr. Milojko
Fekonja. Na zadrugi poudarjajo, da so skupaj s pridelovalci, s katerimi se srečujejo na
rednih mesečnih sestankih, tudi za letošnje
poslovno leto pripravili načrt dela, kjer bo
potrebno še naprej graditi na promociji, poznavanju in pomenu lokalne pridelave hrane
v lokalnem okolju, predvsem ekološke. Poskušali bodo uresničiti povečanje prodaje za
30 %, želijo si obsežnejšo pridelavo večine
vrtnin, predvsem tiste zgodnje spomladanske in ozimne, pestrejšo ponudbo sadja ter
predelanih izdelkov, po katerih je tudi največ povpraševanja.
U. O.

Minister Židan obiskal DKŽD Benedikt

D

ruštvo kmečkih žena in deklet Benedikt je v teh zimskih dneh precej aktivno, v torek, 11. 2. 2014, smo izva-

jale kuharski tečaj iz kanapejev in predjedi.
Tečaj smo opravljale v večnamenskih prostorih na kmetiji Rajšp pod vodstvom Zlatka Voglarja. Ker pa se je
ta dan v občini mudil tudi
minister za kmetijstvo in
okolje mag. Dejan Židan,
se je na povabilo pred
predsednice društva Angele
Rajšp odzval ter si s svojo
delegacijo in županom Mi
Milanom Gumzarjem ogledal
našo dejavnost. Seveda so
poizkusili dobrote, ki smo
jih pripravile članice dru
društva pod strogim očesom
mentorja.
Maja Rajter

Občni zbor KD Ivan Cankar Jurovski Dol

V

soboto, 15. februarja 2014, ob 19. uri
je bil v Avli Fredija Neuvirta v kulturnem domu v Jurovskem Dolu redni
letni občni zbor članov Kulturnega društva
Ivan Cankar Jurovski Dol. Udeležilo se ga

je 53 od 76 članov, med vabljenimi gosti pa
predstavniki društev v kraju, župan Peter
Škrlec ter ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa Stanislav Senekovič. Veliko uspehov pri izvajanju kulturnih programov in projektov v letu
2014 so jurovskim kulturnikom prišli zaželet
tudi kurenti.
Člani so sprejeli poročilo o realizaciji programa in zaključni račun društva za leto
2013. Prav tako so sprejeli program društva
in finančni načrt za leto 2014. V obširnem
poročilu o realizaciji programa za leto 2013 je
predsednik društva Miroslav Breznik ocenil,
da so izpolnili zastavljen program kulturnih
programov in projektov ter da so svoje kulturno poslanstvo opravili zelo dobro. Obeležili so dve pomembni obletnici, in sicer 40
let delovanja FS Jurovčan in 10 let delovanja
Jurovskega okteta, ter se veselili številnih
uspehov svojih članov in skupin na območnih
in regijskih srečanjih, ki jih organizira Javni
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sklad za kulturne dejavnosti Slovenije. Javne
kulturne prireditve v kraju so bile kvalitetno
pripravljene in tudi zelo dobro obiskane. V
preteklem letu je kulturno društvo dobro
sodelovalo z drugimi društvi in tudi z vsemi
institucijami v kraju. Kot
zelo pomembno je izposta
izpostavil sodelovanje z OŠ Jože
Jožeta Hudalesa, saj učitelji in
učenci redno sodelujejo pri
izvedbi posameznih kultur
kulturnih prireditev v kraju. Šola
je bila in ostaja eden izmed
temeljev kulturnega ustvar
ustvarjanja v kraju, zato jo bodo
tudi v bodoče vključevali v
čim več prireditev.
Leto 2013 je zapisano z
zlatimi črkami v zgodovini
kulturnih pridobitev v na
našem kraju, saj je bila dokon
dokončana zelo potrebna prenova
in dozidava kulturnega
doma. Predsednik društva
se je zahvalil županu, članom občinskega sveta in občinski upravi, ker so se lotili projekta
dozidave in obnove kulturnega doma ter ga
tudi uspešno dokončali.
Kulturno društvo ima enkratne pogoje za
delovanje vseh svojih skupin. Ima vrhunsko
opremljeno FS Jurovčan in Jurovski oktet. Takšnih pogojev za delo in tako kvalitetne opreme – tudi tehnične, društvo ni imelo še nikoli.
V kulturnem domu so zagotovljeni prostori
tudi za delovanju nekaterih drugih društev.
Predsednik se je zahvalil vsem ljubiteljskim
kulturnim ustvarjalcem, ki so soustvarjali
lanski kulturni mozaik kraja ter so s svojimi
nastopi na gostovanjih uspešno promovirali
kulturno društvo in kraj kot celoto.
V razpravi o poročilu predsednika so župan, ravnatelj in vsi predstavniki društev
izrekli številne pohvale in zahvale na račun
opravljenega dela.
Miroslav Breznik

Študentski klub Slovenskih goric in
aktivnosti v februarju 2014

Z

ačetek novega leta je po navadi za
študente zelo naporen, saj se v sredini
meseca januarja začne izpitno obdobje, ki traja do sredine meseca februarja. To
je čas, ko se zapremo v svoje sobe in poskušamo v svoje glave spraviti kar se da veliko
informacij. Seveda pa je prav, da si kdaj vzamemo tudi nekaj časa za sprostitev in druženje. Prav iz tega razloga smo v petek, 17.
1., organizirali bowling v Bowling centru
Lenart. Bowlanje je bilo za člane ŠKSG-ja
brezplačno.
V tem mesecu so naši prijatelji iz Kluba
koroških študentov organizirali Winter fest,
a se naši člani kljub cenejšim smučarskim
kartam, vstopnicam na večerni koncert in
organiziranemu prevozu niso odločili za
udeležbo tega dogodka.
Kot že prejšnja leta se bomo tudi letos
prvi vikend v marcu odpravili na smučanje v Kranjsko Goro. To smučanje je zdaj
že tradicionalni projekt, ki se ga vsako leto
udeleži veliko naših članov in simpatizerjev.
Tako dneve preživimo na smučeh ali boardih, večeri in noči pa so namenjeni druženju,
zabavi in plesu.
Za pravo »dozo smeha« pa bodo v mesecu
marcu poskrbeli igralci ŠUS teatra, ki bodo
28. 3. 2014 nastopili v kulturnem domu v

Lenartu s svojo novo komedijo »Kaj pa Leonardo?«. Točna ura dogodka bo objavljena
na naši spletni strani ali naši Facebook strani. Vljudno vabljeni!
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
4 € v Termah Radenci, kopanje po ceni 8 €
v Termah Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici Lenart, 20 % popust na mesečno karto
v Fitnes Lenart in članski 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 odbojko 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
na uradnih urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer
vsako soboto od 10. do 12. in vsako sredo
med 10. in 14. uro.
Tina Rajh

Izobraževalni center Slovenske gorice
Univerza za tretje življenjsko obdobje
V mescu marcu se delo študijske skupine Ročne
spretnosti zaključuje. Vsi člani so pridno ustvarjali,
izdelovali ter si izmenjevali vzorce, izkušnje skozi
vse leto. S svojim znanjem ter vztrajnostjo je nastalo nešteto prečudovitih izdelkov. Ker
se želijo tudi sami predstaviti, vas v nedeljo, 23. marca 2014, vabijo na razstavo svojih
izdelkov. Razstavljene izdelke si bo mogoče ogledati med 9. in 18. uro v Razstaviščnem
prostoru Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Brezplačno izobraževanje o
zdravi prehrani
Pri Izobraževalnem centru
vas vabimo k
vpisu 20-urnega
izobraževanja o
zdravi prehrani.
Teme so pomen
zdravega prehranjevanja, zmote
o prehrani, skupine živil, zdrave
in pravilne priprave ter kombiniranja živil, dietna prehrana, itd.
Program je namenjen odraslim, ki sodelujejo ali še nameravajo sodelovati v gostinsko-turistični ponudbi podeželja iz območja LAS, in vsem ostalim zainteresiranim prebivalcem Slovenskih goric. Izobraževanje je brezplačno, saj je sofinancirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje.
Za vse informacije in prijave se oglasite v Izobraževalnem centru na Nikovi 9 ali po telefonu 02 720 78 88. Predavanje se bo predvidoma začelo v drugi polovici meseca marca.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

Otroški parlament OŠ Benedikt
Razmere v družbi … družba skozi otroške in mladostniške oči
… brezposelnost, tajkuni, kriza, recesija,
neenakost, davki, protesti, eni si lahko več
privoščijo – drugi manj, ni hrane, služb, plač,
revni otroci, različne oblike druženja, družina, prijateljstvo, konflikti v družbi, prepiri
med ljudmi, pomoč šibkejšim, dobrodelnost,
dobrodelne organizacije, prostovoljstvo, razlike med ljudmi, rasizem, diskriminacija, odnos do Romov, trgovina z ljudmi, obsojanje,

odvisnosti (droge, alkohol), tolpe, nasilje, politika, iskrenost, sodelovanje, dobrosrčnost,
ljubezen, pomoč, razumevanje, prijaznost,
prostovoljstvo, zaupanje med ljudmi, podpora, medsebojna pomoč, spoštovanje …
sebine so zelo zanimive, med seboj
povezane in odvisne ena od druge.
Prave torej za otroški parlament.
Zimski čas je še posebej primeren za tako
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ZNANJE ZA RAVZOJ
zasedanje, kot smo ga
pripravili na naši šoli.
Rekli smo: »Četrtek
je dan za parlament.«
Debata tja, debata sem.
Ideje padajo, mnenja
se izmenjujejo. Vzamemo ali pustimo.
Društvo za boljši
svet ve, kako to gre. S
predstavo Razmere v
družbi so nam nazorno
podali smer. Vredno
jih je bilo pogledati.
Tako kot vedno je bil
zaigran prikaz razmer
realen.
Skupne razprave in
debate so se naprej odvijale po posameznih
oddelkih. Iskanje skupnih korakov k rešitvam. Razredni načrt k izboljšanju razmer v
družbi, v naši okolici. Ustvarjalnost je peljala

Z NARAVO

Osnovna načela uspešnega trajnostnega
regionalnega načrtovanja

N
otroke v pravo smer.
Posamezni predstavniki oddelkov so bili
tako pripravljeni na debato. Do debate so nas
strumno popeljali Nino, Maruša in Nejc.
Slišali smo precej raznolikih razlogov ZA
in PROTI, o tej temi.
SaModeratorke Maša, Sa
nja, Katarina, Martina,
Tina, Kaja, Ana, Miša
in Maja so nas odlično
popeljale skoznje.
Še več takih dni bi
majhnipotrebovali. Z majhni
začemi koraki je treba zače
ti izvajati dobre stvari.
Koraki postajajo večji
in daljši, pripeljejo nas
k novim rešitvam. Na
mladih torej še vedno
svet stoji.
Marjana Zorko

Razmere v družbi izboljšamo z majhnimi koraki
Naši osnovnošolci so ugotovili: »Razmere
v družbi so slabe! Vendar nima smisla, da se
nad njimi samo pritožujemo, ampak se raje
vprašajmo, kako lahko vsak od nas prispeva k izboljšanju, « so nadaljevali. Vse velike
stvari se začnejo z majhnim korakom.
Teh majhnih, na videz neopaznih, pa vendar tako pomembnih in v srce segajočih korakov smo v okviru otroškega parlamenta na
OŠ Benedikt naredili kar veliko. Učenci in
zaposleni na šoli smo zbrali ideje in se lotili
dela. Pri nekaterih dejavnosti so se nam pridružili tudi otroci iz vrtca skupaj z vzgojitelji.
Tako smo naredili čez 500 modrih Niveinih
srčkov – z vsakim od njih smo darovali 0,25
centov za štipendiranje otrok, ki so v socialni stiski. Učenci prve triade so izdelali različne družabne igre, ki so preproste in hkrati
zabavne, pa zanje ni potrebno zapraviti nič
denarja. Z njimi se radi igrajo. Lutka Srečka, ki skrbi za dobro počutje otrok, jutranje
sproščanje, druženje velikih in malih bratov
in sester, medsebojna vrstniška učna pomoč,
dejavnosti v okviru prostovoljstva, delavnice
za mlajše učence … Vse to so dejavnosti, s
katerimi skrbimo za to, da se v šoli vsi dobro počutimo in da med nami ni statusnih
razlik. Poskušamo sprejemati drug drugega,
čeprav je to včasih zelo težko. Zavedamo se,
da je to, da drug drugemu pomagamo, zelo

humano. Zato na pobudo naših četrtošolcev
po šoli kroži srček pomoči, ki spodbuja verižno reakcijo pomoči drug drugemu. Oblik
pomoči je zelo veliko. Pomoč pri učenju,
pomoč v različnih stiskah … Vse to spodbuja našo humanost. Le-ta ne pozna meja.
Zato smo učenci in zaposleni tudi botri desetim otrokom iz Kenije, s čimer smo jim
omogočili enoletno šolanje, na kar smo zelo
ponosni. S svojo pripravljenostjo pomagati
smo se vključili tudi v kraju. Osmošolci so
za valentinovo s svojim obiskom in drobno
pozornostjo razveseljevali Benedičane.
Še posebej pa smo se izkazali v projektu
»Podari igračo, šolsko potrebščino, knjigo«, ki
smo ga v okviru otroškega parlamenta organizirali na šoli. Veliko otrok se je odzvalo
povabilu in so doma poiskali kakšno igračo,
knjigo, zvezek, svinčnik in druge šolske potrebščine, ki jih ne potrebujejo in bi jih želel
podariti tistim otrokom, ki so v stiski in bi te
stvari bolj potrebovali.
Zbrane stvari, ki se jih je nabralo kar veliko, bomo v sodelovanju z OO Rdečega Križa
Benedikt podarili otrokom, ki so v materialni stiski.
Naj se naša nesebičnost in humanost dotakne tudi vas, dragi bralci in bralke!
Renata Klemenčič

ajpomembnejše osnovno načelo
uspešnega trajnostnega regionalnega načrtovanja je, da regija in njene
občine vejo, „kaj imajo“, na čem lahko gradijo, kaj daje njenemu življenjskemu prostoru
in njeni krajini posebno vrednost, kako se ta
vrednost ohrani in zavaruje, ne da se uniči?
Katere vire poseduje regija, kaj so njeni problemi in morebitne nevarnosti in tudi priložnosti za razvoj?
Zaradi tega se zahteva pojmovanje naravnih in kulturnih dragocenosti – biserov regije in pojasnitev le-teh prebivalstvu. In zahteva se določena „kritična masa“, neko število
ljudi, ki se zavedajo zahtevnosti problema, ki
zaznajo in izrazijo željo po pozitivnih spremembah in ki od začetka do konca s pozitivno kritiko spremljajo načrtovanje.
Naj poudarimo, da samo občine, ki razmišljajo čez svoj rob, lahko uspešno sodelujejo
pri regionalnem načrtovanju. V občinah in
regijah je prihodnost Evrope in to ne samo
za podeželski prostor.
Vsi uspešni, v veliki meri tudi zainteresirani javnosti predstavljeni regionalni načrti
večinoma izpolnjujejo zgoraj navedena stro-
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paj smo prišli tudi do imenitne ideje. Želeli
smo pomagati ljudem. Zato smo se odločili,
da bomo spekli mafine, nanje narisali srčke
in jih za valentinovo, 14. 2. 2014, razdelili
med ljudi v okolici šole. To je bila naša prostovoljna zamisel, zato smo do 13. 2. 2014
zbrali vse sestavine za mafine, jih v četrtek
spekli ter v petek, za valentinovo, razdelili
med ljudi.
Zelo smo bili veseli, ko smo opazili, da
so ljudje bili srečni. Ko smo začutili njihovo srečo, smo bili srečni tudi mi, kajti naš
namen je bil, da ljudi razveselimo in jim polepšamo dan. In uspelo nam je!
Tina Zelenko,
učenka 8. razreda OŠ Benedikt

kovna načela.
Nadalje je odločilnega pomena, da so cilji in potrebni ukrepi umerjeni v željo po
krepitvi regionalne identitete ter utrditvi in
okrepitvi kvalitete življenja v regiji. Zgodovinsko mestece je v večini primerov močan
center regionalne identitete in že samo iz
tega razloga ima prosperiranje za njega in za
njegove prebivalce eksistenčni pomen.
Pomembne spodbude za delovanje regionalnega managementa gre pričakovati
tekom uresničevanja sprememb usmeritve
skupne kmetijske politike EU v obdobju
2014 do 2020, ker se bo državam dopustilo več manevrskega prostora za oblikovanje
njihove politike subvencioniranja podeželja.
Hkrati se bosta okrepila vloga in pomen dobrega regionalnega načrtovanja za prihodnji
razvoj ne le podeželskega dela Evrope.
Celoten smiselni prevod članka dr. Arthurja Spieglerja, ECOVAST Austria, European Council for the Village and Small
Town je dosegliv na www.slideshare.net/
dragoweinhandl/.
Drago Weinhandl

Zanimivosti delavnice o energetsko
učinkoviti gradnji

D

ruštvo Mi za vse nas je 5. februarja
skupaj z Energetsko pisarno Lenart
organiziralo skoraj 2-urno delavnico, na kateri je energetski svetovalec Dominik Pongračič odgovarjal na vprašanja
in vodil diskusijo o energetsko učinkoviti
gradnji. Izvedeli smo, da EU po letu 2020
načrtuje energetsko učinkovite oz. „skoraj
nič energijske“ vse bivalne objekte (stare in
nove), torej bodo za svoje delovanje morali uporabljati energijo iz obnovljivih virov,
proizvedeno v objektu ali njegovi bližini.
Najučinkoviteje znižamo stroške ogrevanja
neizoliranega objekta z izolacijo strehe ali
plošče pod streho, nato z menjavo oken in
izolacijo fasade. Pri novogradnjah se priporoča izvesti tudi izolacijo proti tlom, torej
naj bo objekt v celoti ovit v izolacijo. Glede
detajlov toplotnih mostov, ki so največkrat
problematični, gre za izvedbo stika strehe in
stene fasade, pri čemer je nepravilna zazida-

Mladi zeliščarji

M

ladi zeliščarji iz Voličine se vam ponovno oglašamo. Tokrat smo za svojo temo izbrali kašelj. Pripravili smo
si čebulni sirup in sirup iz črne redkve. Poskusili smo tudi sirup proti kašlju iz velikocve-

Podari nasmeh za valentinovo
o oseba začuti, da je srečna, spremeni okolje. Ljudje smo različni, vendar
smo vsi veseli, če nam kdo kaj podari,
kaj lepega zaželi ali nas objame. Preveč smo
sramežljivi, da bi lahko pomagali ljudem, ki
tako velike sreče nimajo. Vendar to ni prav.
Na svetu so ljudje, ki se spomnijo še na druge,
ne samo nase. In tisti ljudje lahko pomagajo
tudi nam.
V četrtek, 6. 2. 2014, smo na OŠ Benedikt izvedli otroški parlament. Učenci smo
se zbrali ob 8.20 uri v šoli, v jedilnici, odšli v razrede in se pogovarjali, kako bi mi
spremenili razmere v družbi. Za nekatere
je bilo vprašanje lažje, zato smo kar začeli z
debato. Vsaka ideja je bila dobrodošla. Sku-
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tnega lučnika in islandskega lišaja, spoznavali
zdravilne rastline, s katerimi si pomagamo pri
kašlju. Kmalu bomo lahko nabirali vijolice,
zato vam ponujamo recept za pripravo sirupa

va do vrha špirovcev, saj je potreben prostor
za izolacijo. Posebno pozornost je treba nameniti tudi vgradnji oken (RAL montaža).
Obravnavali smo tudi rekuperacijo, zimske
vrtove, balkone ipd. V zvezi z navedenim bi
se v vseh fazah gradnje morali posvetovati
z energetskim svetovalcem, kar je celo brezplačno.
Glede porabe energentov v Sloveniji trenutno obstaja problem relativne cenenosti
električne energije, ki se uporablja tudi za
ogrevanje (talno, IR), vendar je energetsko
potratna zaradi velikih izgub na omrežju (1
kWh pri elektrarni = 0,4 kWh pri končnem
porabniku).
Zaradi aktualnosti in obširnosti obravnavane problematike smo se opogumljeni z
odzivom slušateljev odločili, da v prihodnosti izvedemo še kakšno tovrstno srečanje.
Drago Weinhandl in Izak Matej Ciraj

proti suhemu kašlju: pest svežih cvetov dišeče
vijolice poparimo s četrt litra vode in pustimo
stati čez noč. Zjutraj precedimo, dobljeno vijolično vodo zavremo in dodamo novo pest
cvetov, vse naj ponovno stoji čez noč, precedimo, dodamo med v
razmerju 1:1. Nalije
Nalijemo v steklenice, ki jih
damo v temen prostor.
Sirup jemljemo 3-krat
na dan po eno žlico
(otroci 3-krat po žlič
žličko) po jedi. Kašelj lajša
tudi sledeča blazinica:
v ponev damo malo
masla in suhe cveto
cvetove kamilic, segrejemo,
damo v blazinico, ki jo
položimo na prsi (ne
sme biti vroča, ampak
topla). Tudi žajbelj, ku
kuhan v mleku in oslajen
z medom, pomaga pri
kašlju, vnetem grlu in prehladu.
Pa kakšen čaj si privoščite in dobre volje
bodite!
Marija Čuček
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Šolanje psov v Lenartu
Kinološko društvo Ptuj organizira vpise šolanja psov vseh pasem od starosti štirih mesecev naprej. Vpisi bodo potekali na Hipodromu Lenart v soboto, 1. 3. 2014, od 15. do
16. ure
Dodatne informacije: tel.: 041 439 993 (Marjan), e-mail: kdptuj@siol.com,
http://kdptuj.webs.com, https://www.facebook.com

Izgubila se je psička Joy

D

ružina, ki se je iz
Maribora pred dvema letoma preselila
v Spodnje Partinje, žalostna
pogreša psičko Joy, ki je
ušla in se izgubila lanskega
decembra. Brez uspeha so
jo iskali po okoliških vaseh,
zdaj pa so dobili namig, da
jo je takrat nekdo videl tavati
po Lenartu. Upajo, da se je
komu zasmilila in jo je odpeljal na varno.
Za informacije vam bodo
hvaležni na št.: 051 382 557.
Najditelja čaka nagrada.

Jeglič (Primula)
Ime izhaja iz latinščine in pomeni prvi,
kar se nanaša na čas cvetenja. V Sloveniji
raste v naravi 10 vrst teh lepih trajnic:
trobentica je najpogostejši jeglič, cveti
rumeno in ima zanimiva domača imena:
gospodična, ovčica, pevčica, piskavec …
visoki jeglič ima na cvetnem steblu več
cvetov v rumeni barvi,
pomladanski jeglič cveti rumeno in je
zdravilen,
moknati jeglič cveti rdeče vijolično,
wulfenov jeglič raste v gorah in cveti
vijolično,
lepi jeglič ali avrikelj ima usnjate liste,
cveti rumeno, raste v gorah in je zavarovan,
krajnski jeglič je zavarovana, endemitna trajnica, ki raste le v Sloveniji in to na
Notranjskem, cveti v vijolični barvi,
idrijski ali dražestni jeglič je križanec med lepim in
krajnskim jegličem, je zavarovan, cveti tako rumeno kot
vijolično,
kuštravi jeglič raste na
vulkanskih skalah, je na seznamu ogroženih rastlin,
najmanjši jeglič cveti v lila
barvi in je tudi na seznamu
ogroženih rastlin.
Pomladanski jeglič, pri
katerem uporabljamo korenine (kopljemo jih jeseni) in
cvetove (nabiramo jih s cvetnimi čašami), je zdravilna
rastlina. Uporabljamo ga za lajšanje bronhitisa, oslovskega kašlja, prehladov, pljučnice, astme, revmatičnih težav, migrene,
odvaja vodo, odpravlja težave s srcem, ki
so živčnega izvora, krepi živce, razstruplja.
Iz cvetov pripravljamo poparke, iz korenin
zavretke. Za pomladansko čiščenje pijemo sledeči poparek iz: svežih cvetov jegliča, svežih listov breze, sveže zeli pekoče
koprive v enakih delih. Pijemo 2 do 3-krat
na dan po eno skodelico vedno sveže pripravljenega čaja. Pri težavah s spanjem
pripravite mešanico: 50 g korenine jegliča,
20 g cvetov sivke, 15 g storžkov hmelja, 5 g
korenine baldrijana. Pripravimo poparek,
pijemo zvečer, 1 do 2 skodelici, sladkamo z
medom. Proti dolgotrajnemu kašlju zmešamo: 40 g korenine jegliča, 20 g strtega
ploda janeža, 20 g strtega ploda komarčka,
20 g listov lapuha. Iz ene čajne žličke pripravimo zavretek, ki ga pijemo 2 do 3-krat
na dan po eno skodelico z medom, največ
4 tedne. Za otroke namesto korenin uporabljamo cvetove jegliča. Pri predpisanem
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doziranju jeglič nima neželenih učinkov,
previdno naj jeglič uporabljajo tisti, ki
imajo gastritis ali čir. Pomladanski jeglič
posadite na zeliščni vrt v sosedstvo z dobro
mislijo. V ljudskem zdravilstvu uporabljajo
za opisane težave tudi trobentico. Mlade liste in cvetove trobentice uporabimo sveže
v pomladanskih solatah.
Jegliče pa sadimo kot sobne rastline, ki
cvetijo že januarja, tako da sredi zime v
naše domove prinesejo pomlad. Izberemo
jim hladen prostor, zagotoviti jim moramo
dovolj vlage, voda ne sme zastajati. Ne zalivamo jih v cvetno rozeto, saj se bo pojavila
plesen. Sproti odstranjujemo odmrle liste
in cvetove. Po cvetenju jih, če vreme dopušča, posadimo na prosto. Jegliče lahko
posadimo tudi v korita, ki so na zunanji
strani oken, na balkone in zavetne stene

na terasah. Včasih, ko še ni bilo pod okni
radiatorjev, so na kmetijah cvetele sobne
primule, imenovane tudi repice, z okroglastimi socvetji na dolgih steblih. Ponovno jih lahko kupimo v vrtnarijah, seveda
v večjem številu barv, vendar težko prenašajo suh zrak, naj pa bi bile tudi alergene,
zato niso pretirano priljubljene.
Jegliče seveda lahko sadimo tudi na
okrasni vrt. Trobentice v vseh mogočih
barvah na polsenčne, vlažne, a propustne
lege pod grme, drevesa listavcev in tudi
med travo, kjer jih bodo obiskovale tudi
čebele. Nekateri jegliči so primerni tudi za
skalnjake (avriklji, obloglavi jegliči). Rožnati jeglič potrebuje vlažno rastišče, visoki jeglič pa zahteva šotna tla. Japonski,
moknati in bulleyev so etažni jegliči, saj
so cvetovi razporejeni po etažah na močnem, visokem cvetnem steblu. Ti jegliči so
lepi v skupinskih zasaditvah.
Naj vas pisani jegliči zdrave popeljejo v
pomladni čas.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Težke vremenske preizkušnje, bomo
pravočasno spoznali njihov vzrok?

Č

e smo še v lanskem decembru pogrešali
zimo in sneg, to zagotovo ni več držalo dober mesec kasneje. Izredne zimske
vremenske razmere so Sloveniji povzročile hud
udarec, katerega posledice bomo še čutili zelo
zelo dolgo. Enakim ter v veliki meri še hujšim
vremenskim razmeram smo čedalje pogosteje
priča tudi v drugih predelih sveta. Je že res, da
so vremenske nevšečnosti že od nekdaj pestile
človeštvo, vendar že ptički na vejah čivkajo, da
vzroka izrednih vremenskih razmer, ki smo
jim priča v zadnjem obdobju, ne gre pripisati
le naravi. Vzrokov za to je prav gotovo veliko. Prav gotovo ne smemo izključiti določenih
naravnih procesov in sprememb, ki smo jim
bili priča skozi daljša zgodovinska obdobja.
A vendar je glavni vzrok tega vremenskega
kaosa potrebno iskati v nas samih – človeku.
Del odgovornosti je prav gotovo treba pripisati ogromnemu tehnološkemu razvoju v zadnjem obdobju, ki na eni strani našo gostiteljico »planet Zemljo« dobesedno izžema zaradi
koriščenja njenih naravnih bogastev. Težko si
predstavljamo, kolikšne količine surove nafte
so že bile načrpane, kar po čisti kmečki logiki
pomeni, da ne more biti dobro za planet, ki na
ta način zgublja ogromne količine svoje mase
oz. nje same, ob tem se energija planeta, ki je
potrebna za njegov obstoj, spreminja v drugo
škodljivo obliko (izgorevanje, plini, onesnaževanje …). Kot fosilno gorivo se vse bolj uveljavlja tudi zemeljski plin. Čeprav nas prepričujejo, da gre za ekološko sprejemljivejšo gorivo,
pa so sporni predvsem določeni postopki njegovega pridobivanja iz zemlje, ki imajo ogromno
stranskih učinkov, pa tudi pitno vodo ipd. Da
ne govorimo o izkoriščanju drugih naravnih
bogastev iz rudnikov, gozdov, kar posledično
z ogromnimi posegi in degradacijami prostora
vpliva na neravnotežje v naravi. A to je verjetno samo še manjša stran vzroka. Levji delež
je potrebno iskati v nam, navadnim ljudem,
prikritih aktivnostih vladajoče svetovne elite.
Začnemo lahko pri »Chemtrailih«, škropljenju
s strupi iz zraka, kar že dalj časa izvajajo z velikimi letali, ki puščajo za seboj ogromne sledi
(ne gre za navadna letala, katerih dim motorjev se v nekaj minutah izgubi, pač pa letala,
ki škropijo s strupi »Chemtraili« in za seboj
puščajo ogromno sled, ki lahko že v nekaj minutah spremenijo še prej sončno in čisto nebo
v turobno, sivo). Zadevo s Chemtraili zaradi
vse večjih pritiskov ukinjajo ter uvajajo druge, še hujše oblike, ki se jih izvaja strogo zaupno. Eden izmed takšnih programov je projekt
»Shield«, za katerega npr. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) predvideva okoli 2
milijardi možnih žrtev v naslednjih 50 letih. V
ta podatek je vračunana predvsem zgodnejša
smrt starejših oseb in ljudi z boleznimi dihal.
Pod krinko nekakšnih ščitov pred zunanjim sovražnikom vplivajo na nas z različnimi valovanji in frekvencami, s katerimi rušijo naravne
zakonitosti tako pri rastlinah kot pri vseh živih
bitjih, predvsem ljudeh. Vse te in podobne aktivnosti se izvajajo že dolga leta, vendar so zelo
dobro prekrite in varovane v rokah vladajoče
svetovne elite kapitala. Sicer se ljudje počasi
ozaveščamo in prihajamo resnici do dna, vendar žal še nismo presegli kritične mase, da bi se

zadeve lahko začele premikati na
pozitivno stran. To pa delno tudi
zato, ker smo nevede tudi sami
pod vplivom vseh teh škodljivih
kemičnih procesov in škodljivih
sevanj postali nedovzetni, slepi oz. nepovezani z naravo in z našim dejanskim izvorom in
jazom. Razmišljamo še samo v razumu oz. delujemo vse bolj kot roboti ter ob močnem egu
pozabljamo na naš duhovni del, na naš izvor
in na naše bistvo. K temu prispevajo tudi vsakodnevne negativne novice v medijih, ki kot
glavno in dobro novico štejejo slab oz. negativen dogodek in še kasneje zadeve potencirajo, v resnici pa se izvornih povzročiteljev vseh
težav sploh nikoli ne omenja. Seveda so tudi
dobri mediji, predvsem novinarji, vendar je
žal vse podrejeno kapitalu, gledanosti oddaj.
Ljudje pa te novice absorbiramo in jih prenašamo naprej, na družino, na soseda, prijatelja
in smo tam, kjer smo. Naravni zakoni pravijo,
da dobro privlači dobro, slabo pa slabo in torej
po naravnem zakonu tako zasvojeni posledično tudi sami privlačimo vse slabo, delno konec
koncev tudi slabo vreme. V nesreči oz. svoji jezi
dostikrat želimo poteptati tistega, za katerega
mislimo, da je glavni krivec za vse naše probleme (npr. padec na javni površini, tožba brez
moralne presoje, ali je ta upravičena ali ne, ali
npr. kritiziranje gasilcev, ker še niso odpravili
te ali one nevšečnosti, ki bi jo morda lahko v
veliki meri tudi sami, čeprav so gasilci zgolj tisti dobrotniki, ki še imajo srce in prostovoljno
pomagajo človeku v stiski brez plačila). Skratka, na koncu vidimo, da smo več ali manj krivi
za vse sami, k temu pa nas je pripeljal pohlep
za kapitalom, seveda predvsem vladajočih svetovnih elit, ki so nas s sodobnimi metodami
zasužnjile (na eni strani vsakomesečne obveznosti – položnice, na drugi strani pa internet,
telefonija, bančne kartice ter mamljive ponudbe blaga in storitev, ki jim podležemo ter z njimi prevzamemo breme, ki mu nismo kos). Na
nas seveda vpliva tudi težka gospodarska kriza
in takšne in drugačne bančne luknje, za katere so delno prav gotovo krivi tako imenovani
»tajkuni« in drugi nepoštenjaki, ki so dobili za
nas navadne zemljane ogromne kredite, ki jih
pač niso odplačali, za kar je gotovo potrebno,
da vsi odgovarjajo in materialno tudi poplačajo. A zdi se, da je to le maska, s katero se
želi odvrniti pozornost od glavni vzrokov za
svetovno gospodarsko krizo!
A tudi za še tako slabimi vremenskimi razmerami posije sonce, kar pomeni, v kolikor bi
ljudje odločno složno stopili skupaj; to velja
še posebej za nas Slovence; da ne bomo zopet
samo s prstom kazali, kdo je za kaj kriv, ampak bomo najprej počistili vsak pred svojim
pragom ter pričeli spreminjati sebe. Tako bomo
lahko zopet spremenili naš svet v to, kar je bil
in za kar nam je namenjen. Torej nič še ni zgubljeno, pred vrati je koledarska pomlad, zato
naj bo tako tudi v nas, ljudeh. V nasprotnem
primeru pa bomo čez nekaj desetletij lahko
priča temu, kar se je sicer že nekajkrat zgodilo
na našem planetu, ko so določene civilizacije
zaradi neuravnoteženega razvoja in materialnega pohlepa uničile same sebe.
Jože Žel
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Leto 2013 zaznamovala vlažna in dolga
zima ter suho in vroče poletje

Č

e prav se je leto 2014 šele dobro pričelo,
je vreme že pokazalo svojo muhavost.
Leto 2014 nas je namreč pričakalo z
nadpovprečno visokimi januarskimi temperaturami, ki so se spustile s prvim snegom šele
v zadnjem januarskem
tednu. Žled in ledeni
dež v začetku februarja
sta naredila širom Slovenije ogromno škodo in veliko preglavic
prebivalstvu. Narava
oz. vreme je svojo muhavost pokazalo tudi v
preteklem letu. Lansko
leto je namreč zaznamovala dolga zima z
obilico padavin, med
njimi tudi precej snežnih. Tako je sneg pobelil slovenskogoriške
griče še v začetku aprila. Do konca marca
pa ga je skupaj zapadlo za dobra dva metra.
Februar in marec sta bila, kar se tiče količine
padavin, rekordna meseca, vsaj od leta 2002

naprej. Prav tako izrazito nad povprečjem je
bil mesec maj, ko je padlo prav tako rekordnih 182 l dežja na m2. Obrnjena slika je bila
v poletnih mesecih, ko v povprečju na našem
koncu pade največ padavin. Ob sušnem ob-

dobju nas je konec julija in v začetku avgusta
zajel še približno 14-dnevni vročinski val z
dnevnimi temperaturami krepko nad 30 °C.
Posledice suše so bile tako ob velikem izhlapevanju neizbežne. Z obilnimi padavinami
se je »izkazal« november,
v katerem je za leto 2013
pa
padlo rekordnih 210 l padavin na m2, reke in potoki
so tako vnovič prestapljali
bregove. Leto 2013 je bilo
od leta 2002 tudi drugo najnaj
bolj »mokro« leto, skupaj je
namreč padlo 1185 l padapada
vin na m2. Več padavin je
padlo le še leta 2009, in sisi
cer 1211 l m2. Najbolj suho
leto v zadnjem obdobju pa
je bilo leto 2003 s 651 litri
padavin na m2.
Dejan Kramberger
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Dr. Marjan Toš:

Jožef Janžekovič (28. 2. 1868-15. 1. 1932)
Duhovnik, dušni pastir, dekan, »kot skala terden slovenski rodoljub« in
Maistrov podpornik pri Lenartu v slovenskih goricah 3. del
Pri organizaciji javnega delovanja je aktivno sodeloval Davorin Polič, ki pa tudi zaradi
svojih značajskih potez pri tem ni želel izstopati. Je pa zelo natančno beležil vse stroške, dohodke in prihodke in bil pomemben
člen pri organizaciji pomoči za Maistrovo
slovensko vojsko v Mariboru. General Maister je našel v dr. Milanu Gorišku velikega
podpornika, kar se je poznalo pri zbiranju
živeža in tudi denarja. Pri organizaciji slednjega pa je bila zelo vplivna vloga Davorina Poliča, ki je bil kot natančen in vesten
uradnik v Goriškovi pisarni in lenarški posojilnici vnet Maistrov podpornik. Dr. Milan Gorišek in Davorin Polič sta pri zbiranju
denarja za Maistrovo vojsko sodelovala z dr.
Franjem Rosino iz Maribora, ki je bil eden
najpomembnejših Maistrovih sodelavcev in
vpliven član Narodnega sveta za Štajersko v
Mariboru14.Maister je imel pri Lenartu tudi
prijatelja iz mladih let, in sicer notarja Franja Štupico15. Že 20. novembra 1918 je bil trg
Sv. Lenart dokončno in povsem v slovenskih
rokah. Temu v čast so s cerkvenega zvonika izobesili mogočno slovensko trobojnico.
3. decembra 1918 so v trgu javno razglasili,
da je treba odstraniti vse nemške napise16.

držanosti in dvomov. Še vedno je bilo na podeželju občutiti veliko pomanjkanje zaradi
vojne, svoje je dodala tudi propaganda, ki ni
zaobšla določenega odpora zoper Srbe. Celo
javno so nekateri pri Lenartu poudarjali, da
za Slovence so, za Srbe pa ne. To je prihajalo iz zmernih nemških krogov, ki so pri
Lenartu negotovo čakali na končni razplet
dogodkov. Vpliv nemške propagande je bil
večji zaradi bližnjega dogajanja v Mariboru.
Proti novi Državi SHS je bilo uperjeno tudi
širjenje vznemirljivih vesti o tem, da se je v
Ljubljani uprlo vojaštvo, da je general Maister pobegnil in da je vojaška oblast ukazala
evakuacijo Maribora in postojank severno
od Drave. Propaganda je sejala negotovost
tudi zaradi širjenja lažnih vesti o propadu
mariborske »posojilnice«, ki je po zaslugi
dr. Franja Rosine na veliko pomagala Maistru z denarjem17. Začela se je ostra gonja
proti »krvoločnim Srbom« in proti srbski
vojski, ki so jo obdolžili različnih hudodelstev. Čeprav se Lenartčani s to propagando
niso preveč obremenjevali, pa le ni bilo čutiti pretiranega navdušenja nad novo državo. Ob tem je še najbolj zgovorna kasnejša
pripomba dr. Ilauniga, »da je sreča, da tu ni

Ob večjih nalivih Pesnica v zadnjem času zelo hitro prestopi bregove.

Službeni list Jožefa Janžekoviča

Nemški uradniki so trg večinoma zapustili,
14. in 15. decembra sta bili pri Lenartu veliki slovesnosti v čast ustanovitve nove jugoslovanske Države SHS. Organizirana je bila
celo manjša vojaška parada pod vodstvom
dr. Milana Goriška, 15. decembra pa je bila
v lenarški župnijski cerkvi svečana maša s
pridigo. Organizacijsko so vse manifestacije
uspele, saj so jih vodili vplivni posamezniki,
zlasti dr. Milan Gorišek in v njegovi senci
predvsem Davorin Polič. Kljub siceršnjemu navdušenju nad novo državo, ki ga je
mogoče zaslediti v nekaterih Poličevih zabeležkah, pa je bilo pri Lenartu ob prevratu
novembra in decembra 1918 tudi precej za-

prišlo do plebiscita – Slovenske gorice bile
bi izgubljene kakor divni Korotan«18. Novi
državi so bili najbolj naklonjeni lenarški
intelektualci, zlasti predstavniki svobodnih
poklicev in pripadniki Sokola, med katerimi
je imel velik vpliv Davorin Polič. Na sodišču
v Lenartu je bil prevratu sicer naklonjen dr.
Ožbalt Ilaunig, ki pa je kljub vsemu ohranil
previdno javno držo in se v teh dogodkih
ni izpostavljal. Je pa vestno sledil ukazom
predpostavljenih in dosledno spoštoval
nove predpise o uradovanju v slovenskem
jeziku. Na lenarškem sodišču se je to zgodilo
16. novembra 191819.
Nadaljevanje prihodnjič

Dr. Fran (Franjo) Rosina, odvetnik in politik,
je bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici blizu
Šmartnega pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 1924
na Dunaju. Od leta 1901 je imel v Mariboru odvetniško pisarno, bil je predsednik čitalnice in v letih
1905–1924 načelnik posojilnice. Že leta 1896 je bil
v Ljutomeru izvoljen za poslanca v štajerski deželni zbor. V prevratnih letih 1918–1919 je dr. Rosina
kot podpredsednik Narodnega sveta za Štajersko
skupaj s predsednikom Karlom Verstovškom z
odločnostjo veliko pripomogel k uspehu generala
Maistra. Za potrebe Maistrove vojske je zagotovil
dva milijona kron in tudi sicer vsestransko
podpiral akcijo za slovensko Štajersko in Maribor.
Zato so ga mnogi poimenovali »Maistrova desna
roka« (prim. Marjan Toš, Dr. Fran (Franjo) Rosina
– trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni
sokol in Maistrova desna roka, v: ČZN 2-3/2009,
Maribor 2009, 9–33.).
15
Družini sta dolga leta prijateljevali, v dobrih
osebnih odnosih sta bili tudi Maistrova in Štupičeva soproga. Franjo Štupica, ki se po končani prvi
svetovni vojni ni več politično udejstvoval, pač pa
skrbel za svojo notarsko pisarno in še zlasti za vinograde v Zavrhu, je generala Maistra po njegovi
upokojitvi tudi povabil na oddih v Zavrh. Tam se
je Maister mudil v letih 1924, 1925 in 1929. Fran
(Franjo) Štupica se je rodil 14. avgusta 1873 v
Ribnici na Dolenjskem, umrl pa 24. marca 1937

v Lenartu, kjer je tudi pokopan. Pravo je študiral
na Dunaju in je bil pred prihodom v Lenart do
leta 1905 notar v Tržiču na Gorenjskem. Notarsko
službo je pri Lenartu opravljal vse do smrti leta
1937, in to v hiši na zdajšnji Jurovski cesti 3, ki jo
je kupil leta 1906 in kasneje dozidal. Zelo rad je
zahajal v Zavrh, kjer je imel prostrane vinograde,
v katerih je prideloval grozdje za kakovostno vino
(prim. Marjan Toš, Fran Štupica – lenarški notar
in Maistrov gostitelj na Zavrhu, v: ČZN 1-2/2005,
Maribor 2005, 221–226.).
16
O tem je tržane javno obveščal in razglašal po
celem Lenartu občinski sluga Vinko Gorjup. 2.
decembra 1918 je bilo tudi konec pouka v lenarški
nemški šoli.
17
Marjan Toš, Prevratni dnevi 1918/1919 pri
Lenartu v Slovenskih goricah, v: ČZN, št.2/1997,
Maribor 1997, 70. Z dr. Rosino je tesno sodeloval
lenarški odvetnik in narodnjak ter Maistrov podpornik dr. Milan Gorišek. Kot vodja Goriškove
pisarne je bil v stikih z dr. Rosino tudi Davorin
Polič. Slednji je vneto podpiral Maistrovo vojsko
in tudi sicer zagovarjal prizadevanja za nastanek
nove jugoslovanske Države SHS.
18
Ožbalt Ilaunig, Dogodki pri Sv. Lenartu za časa
prevrata, rokopis, Knjižnica Lenart.
19
Ožbalt Ilaunig, Kronika sodnije pri Sv. Lenartu,
I. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor, fond Ilaunig
Ožbalt 1923–1944, 1937045/2.
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SPOMIN KOT OPOMIN

Novi pripomoček za ozaveščanje in učenje o holokavstu

Komentar

Neznane sledi (judovstvo,
antisemitizem in holokavst v slovenski
zgodovini)

Za celovitejši vpogled v razvoj

Oto Luthar in Martin Pogačar v sodelovanju z Evo Klemenčič, Borisom Hajdinjakom, Marjanom Tošem in Alenko Markov,
Ministrstvo za zunanje zadeve, Ljubljana
2013, 24. str.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije je izdalo in založilo drobno knjižico z naslovom Neznane sledi (judovstvo,
antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini), ki je prvenstveno namenjena ozaveščanju in učenju o holokavstu. Navidezno
drobceni učbenik prinaša izjemno veliko
koristnih in predvsem uporabnih informacij, ki bodo tako učiteljem kot profesorjem
služile za argumentiranje historičnih dejstev,
še zlasti pa za povrnitev zgodovinskega spomina na najtemnejše poglavje 20. stoletja.
Holokavst tudi ni nekaj, kar naj bi se zgodilo
mimo nas, nekje daleč stran od današnje Slovenije, kar je kot posebni stereotip že dolgo
povsem napačno prepričanje. Uvodno besedo v knjižici, ki je nastala kot končni rezultat
posebnega projekta, katerega je Ministrstvo
za zunanje zadeve lani pripravilo v sodelovanju Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter Zavoda Republike Slovenije za
šolstvo, je napisal zunanji minister Karel
Erjavec. Ni slučaj, da je projekt nastal in bil
voden ravno na zunanjem ministrstvu, saj
je slovenska tradicionalna zunanjepolitična
prioriteta področje človekovih pravic. Najboljša pot do njihove zaščite in uveljavljanja
pa je po besedah Karla Erjavca »učinkovito
izobraževanje in usposabljanje. Z izobraževanjem o človekovih pravicah spodbujamo
kulturo miru, nediskriminacije, spoštovanja
in strpnosti ter tudi tako preprečujemo njihovo kršenje«.
Knjižica Neznanec sledi je kljub relativni
skromnosti dober učni pripomoček, po katerem bodo radi segali učitelji in profesor-

ji zgodovine, ko se bodo lotevali tematike
holokavsta. V osnovnih in srednjih šolah je
zlasti pri pouku zgodovine temu temnemu
poglavju 20. stoletja namenjenega premalo
časa in prostora. A stvari se počasi premikajo na bolje in k pozitivnim spremembam
zagotovo pripomorejo tudi projekti, kakršnega so se lotili na zunanjem ministrstvu,
ki v okviru sektorja za človekove pravice koordinira tudi različno dogajanje okoli spominjanja na holokavst. Da je bilo še do nedavnega tega spominjanja pri nas relativno
malo ali skoraj nič, je tudi posledica nezna-
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nja in zmotnega prepričanja, da to poglavje
naše zgodovine ni aktualno, saj se je zgodilo
drugje in nas je zaobšlo. Avtorja knjižice,
ki sta sama dobra poznavalca te tematike,
uvodoma predstavita zgodovinsko ozadje
antisemitizma in takoj za tem priobčita poglavitne splošne informacije o nacizmu in
holokavstu. Nato preideta na domačo sceno
in historično zelo pregledno, zgolj informativno predstavita še zgodovino Judov na območju današnje Slovenije in opišeta stanje
judovstva tik pred začetkom druge svetovno
vojne. Osrednje vsebine so vezane na obdobje okupacije in razkosanja jugoslovanske
Slovenije med leti 1941–1945 in temeljijo na
osebnih zgodbah preživelih internirancev.
Neverjetno dokumentarna in sporočilno izjemno bogata je pripoved dveh prekmurskih
internirank iz taborišča smrti v Auschwitzu,
Elizabete Fürst, roj. Deutsch, iz Lendave in
Erike Fürst iz Murske Sobote, ki sta tako rekoč še zadnji živi priči tragedije holokavsta v
Prekmurju. Zdaj obe živita v Murski Soboti
in ne skrivata grenke življenjske izkušnje, ki
ju je spravila daleč stran od doma in odtrgala od najdražjih domačih. Povedali sta svojo
zgodbo, ki bo mladim v poduk in je zagotovo ne bodo mogli pozabiti. Tako kot tudi ne
pripovedi Miriam Steiner Aviezer, ki je svojo
pot v taborišče smrti sicer opisala v romanu
Vojak z zlatimi gumbi, v knjižici Neznane
sledi pa je ponovila pripoved o grozi ločitve
od staršev, predvsem od mame. V tem delu
so objavljeni tudi podatki o slovenskih internirancih v nemških, italijanskih, madžarskih in hrvaških koncentracijskih taboriščih
z navedbami smrtnih žrtev. Posebej je dodana kolona o smrtnih žrtvah v teh taboriščih,
pri čemer je daleč na prvem mestu tovarna
smrti Auschwitz-Birkenau s 440 ubitimi slovenskimi Judi.
Sklepni del knjižice zelo na kratko
obravnava razmere po vojni, ko se je iz
taborišč vrnila le peščica Judov. V holo
holokavstu je življenje izgubilo skoraj 87 %
vseh Judov, ki so pred drugo svetovno
vojno živeli na območju današnje Slove
Slovenije. V Prekmurje se je vrnilo vsega 65
ljudi. Ti so nato doživeli grobo nacio
nacionalizacijo premoženja in druge ukrepe
komunističnih oblasti, zaradi česar se je
večji del preživelih po letu 1948 odselil
v Izrael in ZDA. V pokrajini ob Muri
so ostali samo še ostanki ostankov. Na
koncu knjižice je objavljeno še kratko
poglavje o slovenskih pravičnikih. Gre
za ljudi, o katerih doslej ni bilo veliko
govora, ki so med drugo svetovno vojno
nesebično pomagali Judom in pri tem
tvegali svoja življenja. Njihova imena
so javno objavljena v parku spomina
muzeja Yad Vashem v Jeruzalemu. Med
njimi je tudi sedem slovenskih pravič
pravičnikov. To so Uroš Žun, Andrej Tumpej,
Zora Pičulin, Ivan Breskvar, Ljubica in
Ivan Župančič in Franjo Pančuh. Pri
Pripravljena sta še dva predloga za nove
pravičnike, med njimi tudi za ljudi, ki so
reševali prekmurske Jude leta 1944 pred
deportacijami v taborišča smrti.
Knjižico bogatijo izbrane fotografije
in dokumentarno gradivo, njeno po
posebno bogastvo pa so na zelo enostaven
način obrazloženi pojmi o holokavstu in
antisemitizmu. Dodani so seznami mladinske literature o holokavstu, spletnih strani z
informacijami o holokavstu in filmov o holokavstu. Na zadnji strani pa so objavljene
barvne oznake v koncentracijskih taboriščih, ki jih redko srečamo celo v znanstvenih
besedilih o tej tematiki. V vsem tem je pravzaprav tudi skrita dodana vrednost publikacije, ki bo uporabna tako za učitelje kot tudi
za učence, profesorje in dijake. Slednjim je
prvenstveno tudi namenjena.
dr. Marjan Toš

O

srednje Slovenske gorice imajo kaj
pokazati domačinom in turistom,
čeprav so v marsičem še vedno manj
razvite, kot so razvita nekatera druga slovenska območja.
V zadnjih desetletjih pa je tudi to območje
hitreje napredovalo kot nekoč. To je vidno
že na prvi pogled, marsikaj pa je skrito ali
celo izgubljeno, predvsem pa premalo dostopno obiskovalcem tega območja.
V več krajih imajo zbirke, ki na svojstven
način predstavljajo razvoj kraja, kar je, seveda, dobro, ni pa dobro, da zaradi pomanjkanja sredstev in strokovnih kadrov niso stalno odprte za ogled.
V Cerkvenjaku so, na primer, pred leti v
Tušakovi domačiji odprli muzejsko zbirko,
taka zbirka je tudi na Zavrhu, ki je posvečena
generalu Maistru, in v trojiškem samostanu.
Seveda pa je o osrednjih Slovenskih goricah
veliko napisanega v različnih knjigah, turističnih publikacijah in časopisih, kar pa tudi
ni vsem dostopno. To bi lahko vsaj deloma
premostil muzej za osrednje Slovenske gorice, ki bi, na primer, lahko deloval v okviru
mariborskega pokrajinskega muzeja. Tak
muzej naj bi kolikor mogoče celovito predstavljal razvoj osrednjih Slovenskih goric na
vseh področjih človekovega delovanja in življenja od davne preteklosti do današnjih časov in naj bi bil bolj ali manj stalno dostopen
obiskovalcem od blizu in daleč, zagotovljena
pa naj bi bila tudi strokovna razlaga razsta-

Muzej v Tušakovi domačiji v Cerkvenjaku

vljenih eksponatov. Seveda pa naj bi tak muzej služil tudi preučevalcem tega območja,
študentom, dijakom in učencem osnovnih
šol. Ne glede na to, da je marsikatero gradi-

vo o naših krajih shranjeno v Pokrajinskem
muzeju Maribor in v mariborskem pokrajinskem arhivu, je tudi to komaj dostopno
obiskovalcem iz Slovenskih goric, kar pa,
seveda, ne pomeni, da je treba ob morebitni
ustanovitvi muzeja za osrednje Slovenske
gorice to gradivo preseliti v novi muzej. Naj
ostane v Mariboru, da bo še naprej dostopno strokovnjakom in študentom v Mariboru, seveda pa naj bi kopije nekaterih gradiv
našle svoj prostor v novem muzeju.
Muzej za osrednje Slovenske gorice naj bi
predvsem služil obiskovalcem naših krajev,
da se bodo lahko na enem mestu seznanili z
vsem bistvenim glede razvoja tega območja.
Kaj naj bi bilo predvsem na ogled v novem
muzeju?
Vsekakor bi bilo treba predstaviti najbolj
zaslužne ljudi, ki so se rodili ali živeli na
tem območju, narodnostna gibanja, prvo
in drugo svetovno vojno in osamosvojitev
Slovenije, gospodarski, kmetijski, komunalni, stanovanjski, šolski, zdravstveni, socialni in kulturni razvoj in seveda razvoj obrti
in drugih področij. Poudarek naj bi bil na
uspehih, pri postavitvi eksponatov pa bi se
morali izogniti ideološkemu pristopu. Seveda bi bilo treba predstaviti cerkve, društva,
od gasilskih do kulturnih. V tak muzej sodi
tudi predstavitev običajev in etnoloških značilnosti tega območja.
Morebitna ustanovitev muzeja za osrednje Slovenske gorice ne bi smela onemogočati nastajanja novih
krajevnih zbirk, ostale
pa naj bi tudi sedanje.
Iz krajevnih zbirk bi
veljalo nekatere pred
predmete prenesti tudi v
muzej za osrednje Slo
Slovenske gorice.
Seveda bo ob tem
razmišljanju marsikdo
porekel: kaj pa nam je
zdaj, v teh težkih časih,
ko ni denarja za naj
najnujnejše stvari, treba
razmišljati o novem
muzeju. Ne mislim, da
bi lahko prišlo do usta
ustanovitve takega muzeja
Foto: E. P.
v bližnji prihodnosti,
vsekakor pa bi se o zamisli veljalo pogovarjati že zdaj in začeti s
pripravami strokovnih zasnov za ustanovitev muzeja za osrednje Slovenske gorice.
Tone Štefanec

Knjigi in priročnik poslanca
Ivana Vogrina

Poslanec v DZ iz osrednjih Slovenskih goric mag. Ivan Vogrin je
bil pred časom deležen precejšnje
kritične pozornosti tako javnosti kot
poslanskih kolegov. Po odhodu med
nepovezane poslance je Vogrin uperil
precej osti v vrh politične stranke, ki
ga je »iztisnil« iz svojih vrst, in v politično-gospodarsko klimo, ki v državi
ne zna in ne zmore izboljšati pogojev
za obstoj in razvoj gospodarstva.
Poslanec Vogrin je tako napisal dve
precej odmevni knjigi in priročnik, ki
na osnovi izkušenj v vzponih in padcih nekdaj uspešnega gospodarstvenika opozarjajo na eni strani na spekter zablod v državnem gospodarskem
in političnem konceptu, ki ga tako
rekoč ni, in na vpliv nekaterih »izvoljencev«, na drugi pa ponujajo možne
poti iz gospodarskega krča.
E. P.
Brodolom na kopnem – Osebno
doživeta zgodba, Zakrinkani birokratski morilec Slovenije Previrant in 13
korakov za uspešno Slovenijo
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MED LJUDMI

Prazno gnezdo
Ena izmed mam se je ob grenkem opažanju, da jo otroci potrebujejo vedno manj,
vprašala: »Koliko staršev se ob pogledu na
malo štručko, ki spokojno spi v njihovem naročju, zaveda, da bo ta mala štručka lepega
dne zapustila gnezdo in si ustvarila svoj lasten dom?« Ob tem sem se spomnila zgodbe o pastirjih in ovcah. Ko so pastirjem ušle
ovce iz ograde, so ti bili zelo nesrečni. »Uboge
ovce, saj niso navajene življenja zunaj ograde.
Izgubile se bodo, volkovi jih bodo raztrgali.
Kako so mogle biti tako nespametne, da so nas
zapustile. Le kaj bodo uboge ovce brez nas?«
Najstarejši pastir se je odkašljal in rekel: »Res,
kaj bo z njimi? In kar je še huje, kaj bo z nami
brez njih?« Ko otrok zapušča domače gnezdo, tako njega kot starše prevevajo mešani
občutki. Psihologinja dr. Andreja Pšeničny
pravi, da otroci lažje zapuščajo dobre starše. Ti so otroku med odraščanjem stali ob
strani. Učili so ga prepoznavati njegove želje
in njegove nadarjenosti. Nekatere so morda
za starše težko sprejemljive, pa vendar – če
imamo nekoga brezpogojno radi, mu želimo, da bi bil v življenju srečen. Toda, kako
bo srečen, če bomo v njem zatirali njegove
lastne vzgibe, ga tlačili v naše želje in pričakovanja in mu ne bomo dovolili bivanja
v hiši jutrišnjega dne? Res je, da otroka na
samostojni življenjski poti čakajo tudi težki
trenutki. Pred njimi ga ne moremo obvarovati, če pa smo ga za samostojnost ustrezno
osebnostno in čustveno opremili, si bo znal
praske in rane zaceliti in se iz njih tudi kaj
naučiti. Otrok takih staršev bo začel pogumno prevzemati življenje v svoje roke in
starši bodo kljub žalosti, da ljubljeno bitje
odhaja, nanj in nase ponosni in ga bodo
pri osamosvajanju podpirali. Tisti otroci, ki
ostanejo lačni ljubezni, pozornosti, varnosti,
sprejetosti ali jih starši zaradi razvajanja niso
usposobili za soočanje z realnim svetom, pa
se težko osamosvojijo. Nekaterim staršem,
zlasti materam, to celo odgovarja. Dejstvo,
da za otroka skrbijo, da jih ta potrebuje, jim
daje občutek koristnosti, v resnici pa sami/
same otroka potrebujejo še bolj. V marsikaterem razrahljanem zakonu so otroci vmesni
člen oziroma mašilo med partnerjema; če pa
je zakon že razpadel, morajo pogosto otroci
prevzeti vlogo tolažnika in zaupnika. Kako
naj otrok s takšno vlogo zapusti ubogo mater

oz. starša? Dr. A. Pšeničny poudarja: »Otrok
ne potrebuje soglasja staršev, da odraste in se
osamosvoji, to mora storiti v svoje dobro ne
glede na njihovo pomanjkanje razumevanja
ali podpore.«
Zdajšnja ekonomska kriza je sicer zelo
nenaklonjena osamosvajanju mladih. Težko
je dobiti zaposlitev, kredit, stanovanje, pa
vendar ti časi ne bodo trajali v nedogled in
ne smejo biti izgovor. Tisti, ki imajo iskreno
željo po samostojnosti, so zmeraj na preži
za ugodnimi priložnostmi. Odraščanje in
osamosvajanje sta naravni zakonitosti, ki ju
nikakor ne smemo ovirati, dolžni pa smo
dodati dobro opremljenost – otroku in sebi.
Otroku, da bo zmogel pogum za ta korak in
da se bo znašel zunaj domačega gnezda, sebi
pa razmišljanje, kaj bom počel/a v izpraznjenem gnezdu. V tem obdobju se lahko znova
intenzivneje posvetimo sebi, partnerski zvezi
in si vzamemo čas za vse tiste stvari, za katere nam je do zdaj primanjkovalo časa. Otrok
pa nas lahko, ne glede na to, kako daleč od
doma je šel, pokliče, nam pošlje elektronsko
sporočilo itd. Ko bo prišel na obisk, se ga iskreno razveselimo in ga ne obsipajmo z očitki, zakaj tako poredko pokliče ali pride, ker
bo učinek ravno nasproten. Prav tako ga ne
zaslišujmo, kaj vse počne. Bo že sam povedal,
kolikor bo želel. Ko bo potreboval naš nasvet,
pa bo tudi vprašal. Nekaterim staršem pa se
ob odhodu otrok od doma svet zruši in nikakor ne najdejo več smisla življenja. V tem
primeru je dobro poiskati strokovno pomoč
in si po tej poti spet osmisliti življenje. Veliko
gorja bi bilo prihranjenega staršem in otrokom, če bi starši že ob spočetju otroka imeli
v mislih besede libanonskega pesnika, pisatelja in filozofa Kahlila Gibrana: Vaši otroci
niso vaši otroci. Sinovi in hčere klica Življenja
k Življenju so. Po vas prihajajo, a ne od vas.
Čeprav so z vami, niso vaša lastnina. Lahko
jim darujete svojo ljubezen, toda ne morete jim dati svojih misli, kajti oni imajo svoje
misli. Lahko sprejmete njihova telesa, ne pa
njihovih duš, kajti njihove duše že prebivajo v
hiši jutrišnjega dne, ki je vi niti v svojih sanjah
ne morete obiskati. Lahko si prizadevate, da
boste takšni kot oni, toda ne trudite se, da bi
oni ravnali kot vi. Kajti življenje ne teče nazaj
in se ne ustavlja ob tem, kar je bilo včeraj.
Metka Perko, specializantka psihoterapije

široka 13 metrov in visoka 13 metrov. Rudi
Tetičkovič v svoji knjigi »Po poteh sakralne
in profane stavbne kulturne dediščine na
območju občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah« navaja, da je
hiša stara več kot 400
let in da je bila nekoč
pristava gradu Hrastovec. Zato je včasih
tudi nosila ime Pristava. Poleg hiše je bil
velik hlev, v katerem
so za gospode iz gradu
Hrastovec gojili konje
za delo na poljih in za
bojevanje. Domačiji so
včasih pripadale tudi
velike posesti in vinogradi.
Domačija in z njo
edinstvena ter z oku-

som in ljubeznijo urejena črna kuhinja v njej
je vpisana v register nepremične kulturne
dediščine pod številko EŠD-25536.
T. K.

Dve novi igri Toneta Štefaneca
Trojiški rojak Tone Štefanec, ki živi in
ustvarja v Ljubljani, je svojo ustvarjalnost
v zadnjem času usmeril v pisanje dramskih
besedil. Tako nam v branje in za odrsko
uprizoritev spet ponuja dve novi igri.
Satirična igra Pokojni Pepi in prijatelji
s primesjo črnega humorja na hudomušen
način pripoveduje o pohlepnih prijateljih, ki
so zelo pohlepni, niso pa prijatelji. Borba za
pokojnikovo premoženje je satiričen prikaz
razpada vrednot tudi na ravni medosebnih
odnosov, ki je sicer značilen za aktualno
družbo. Vsak skuša izkoristiti in zlorabiti
domnevno pravico do pokojnikove zapuščine; takšno »pravico« pa iz avtorjevega namišljenega okolja prav tako zlahka preslikamo

v družbeno stvarnost.
Igra Cankar pri Sveti Trojici je naslonjena na zgodovinska dejstva, zapisana v Monografiji o Cankarju avtorja dr. Lojza Kraigherja in v Cankarjevih pismih. Ivan Cankar
kot Kraigherjev gost v Slovenskih goricah
od novembra 1910 do aprila 1911 skozi
njemu lastne politične izkušnje in izkušnje
»neprilagojenega« posameznika, tudi naklonjenega pijači in ženskam, doživlja pravo »slovenskogoriško odisejo« od številnih
osebnih stikov, tudi konfliktov, do gostilniško-narodnostnih razprtij, značilnih za te
kraje v tistem času.
Igri sta na voljo v Knjižnici Lenart.
E. P.

Plan krvodajalskih akcij na območju OZ RK Lenart
Sreda
Petek
Petek

5. 3.
7. 3.
14. 3.

OORK Cerkvenjak
OORK Benedikt
OORK Sv. Ana

v OŠ Cerkvenjak
v OŠ Benedikt
v OŠ Sv. Ana

Veličastna črna kuhinja na Gričarjevi domačiji v Zgornjem Partinju

Črna kuhinja,
urejena z okusom
in ljubeznijo

Č

ez cesto od Koroščeve kapele v Zgornjem Partinju stoji veličastna domačija družine Gričar, ki so ji včasih domačini pravili Koroščeva domačija. V veliki
kamniti hiši je zelo velika črna kuhinja, ki
je verjetno ena od največjih in najstarejših v
Slovenskih goricah, saj je dolga več kot deset
in široka več kot pet metrov, njen črni obok
pa je visok 4,5 metra. Poseben čar dajejo tej
črni kuhinji, ki jo je s pretanjenim okusom
uredila pravnukinja zakoncev Korošec Tanja
Gričar, številni stari nastavki, predmeti in
orodja, ki še danes služijo svojemu namenu.
Tako je Gričarjeva črna kuhinja, ki je tako
velika, da bi v njo zlahka postavili manjšo vikend hišico, muzej, hkrati pa tudi sodobno
opremljena v naravni les odeta kuhinja, ki
še vedno služi svojemu prvotnemu namenu.
Na sredini črne kuhinje pa so Gričarjevi na
novo postavili še odprto gorišče, ob katerem
se družina skupaj s sorodniki in prijatelji
lahko pogreje in zbere na »pikniku« ob odprtem ognju tudi sredi zime.
Nekdanja Koroščeva in sedanja Gričarjeva domačija sodi med največje in najstarejše
objekte daleč na okoli, saj je dolga 20 metrov,
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SPOROČILA

Vabljeni na tradicionalno romanje
po veliki noči
Slovenija roma v Medžugorje
22. - 25. april 2014
Odhod v torek ob 5.30 z avtobusne postaje Lenart. Vstop na avtobus možen tudi v
Mariboru in na Ptuju.
Cena romanja: 140 EUR (od tega se 50 EUR plača ob prijavi, ostalo na avtobusu). V
ceno je vključen avtobusni prevoz in penzion.
Organizator: Katoliška karizmatična Prenova (molitveno občestvo Lenart)
Informacije in prijave: 070 470775 (Marija), 041 941-264 (Milena)
»Dragi otroci! Molite, molite,
molite, da bo odsev vaše molitve
imel vpliv na tiste, ki jih srečujete.
Postavite Sveto pismo na vidno mesto v vaših družinah in ga berite, da
bodo besede miru stekle v vaša srca.
Molim z vami in za vas, otročiči, da
boste iz dneva v dan postali še bolj
odprti Božji volji. Hvala vam, ker ste
se odzvali mojemu klicu!« (Sporočilo Kraljice miru, 25. 1. 2014)

Gibalnice
Nežna vadba, ki vam bo pomagala začutiti za vas pravi ritem življenja. Tak ritem
varuje vaše zdravje in ustvarjalnost.
Pridružite se nam ob petkih v večnamen-

ski dvorani Knjižnice Lenart dopoldan od
7.30 do 9. ure in popoldan od 17. do 18.30.
Prispevek 3.00 EUR je namenjen Društvu prijateljev mladine Slovenske gorice.

Meditacije
Vodeno sproščanje vam bo pomagalo
obnoviti življenjske moči, da boste lažje
kos izzivom svojega življenja.
Meditacije potekajo vsak četrtek od
18.30 do 20. ure v prostorih Društva zdra-

vih žensk na Kraigherjevi 19/b v Lenartu.
Vstopnine ni, ker so meditacije naše darilo in pomoč ljudem za lažje življenje v teh
zahtevnih časih.
Informacije 031 333 614.

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v marcu
Večer hospica z naslovom
5 najpogostejših obžalovanj pred smrtjo (predstavitev knjige Bronni Ware)
bo v torek, 4. 3. 2014, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
»Vsaka izkušnja je priložnost za osebnostno rast. Najglobljo modrost človek navadno
pridobi šele, ko ga življenje »obdaruje« z najhujšimi izkušnjami.«

PRIDI, TOLAŽNIK
SEMINAR ŽIVLJENJA V DUHU
župnija sv. Lenart, cerkev in župnišče
7 zaporednih ponedeljkov

3. 3.: Jezus živi! (Ciril Čuš) - ob 17. uri
10. 3.: Jezus je Odrešenik (Franček Bertolini) - ob 17. uri

N srečanju se bomo ob knjigi z zgornjim naslovom pogovarjali o tem, kako nam umirajoči lahko spremenijo življenje. Avtorica je svoje izkušnje strnila v 5 obžalovanj, ki jih
je zaznavala ob umirajočih:
1.
2.
3.
4.
5.

Želim, da bi bil zvest sebi in ne bi živel samo za druge
Želim si, da ne bi toliko delal
Želim si, da bi si upal izraziti svoja čustva
Želim si, da bi ostal v stiku s prijatelji
Želim si, da bi si dovolil biti srečnejši

Morda nam bo razmišljanje ob teh obžalovanjih pomagalo spreminjati odnos do življenja in minljivosti.
Z vami bomo delili izkušnje sodelavci hospica.
Prijazno vabljeni!

17. 3.: Priprava na spreobrnjenje (Robert Brest) - ob 17. uri
24. 3.: Obhajanje spreobrnjenja (mons. Izidor Veleberi) - ob 17. uri
31. 3.: O darovih Svetega Duha (Toni Kmet) - ob 18. uri

7SIVOTLB

7. 4.: Molitev za izlitje Svetega Duha (Dušan Todorovič)ob 18. uri

QPSPŞOBGPUPHSBGJKB

14. 4.: Kako naprej? (zakonca Pobežin) - ob 18. uri

PRIČEVANJA, PREDAVANJA, SLAVLJENJE,
MOLITEV ZA OSVOBODITEV IN OZDRAVLJENJE …

'050(3"'*3"/+&
4/&."/+&
60,7*3+"/+&
53(07*/"

Organizira: Katoliška karizmatična prenova –
molitveno občestvo Lenart

5FM
JOGP!GPUPUPOFTJ
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IZ KULTURE

OIJSKD Lenart
Otroška folklora tokrat v Lenartu
V četrtek, 13. marca 2014, ob 16.30 bo
v Domu kulture v Lenartu potekala prireditev Diči diči diča 2014, to je srečanje
otroških folklornih skupin, ki delujejo v
Upravni enoti Lenart. Srečanje bo stro-

kovno spremljala Mojca Kmetec. Prireditev pripravlja JSKD Lenart v sodelovanju
z občino in Osnovno šolo Lenart ter ZKD
Slovenskih goric.

Lutkovne predstave v začetku marca v Sveti Trojici
V četrtek, 6. marca 2014, dopoldne bodo
v kulturnem domu v Sveti Trojici potekale
Lutkarije 2014 – srečanje lutkovnih skupin,
delujočih na območju Upravne enote Le-

nart. Prireditev bo izvedla OI JSKD Lenart v
sodelovanju z občino in Osnovno šolo Sveta
Trojica ter ZKD Slovenskih goric. Lutkarije
bo strokovno spremljala Barbara Jamšek.

V Benediktu Plesne meglice 2014 – revija plesnih skupin
Letošnje Plesne meglice 2014 – srečanje
plesnih skupin iz občin Lenart, Sveta Ana,
Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, ki zahtevajo za izvedbo svojega
programa posebne pogoje (visok strop in
širina plesnega podija), so potekale v Športni dvorani Benedikt. Nastopile so skupine
Twirling kluba Aninih mažoret, skupina in
posameznice iz Twirling plesnega in mažo-

retnega kluba Lenart ter plesne skupine iz
osnovnih šol iz Lenarta, Svete Trojice, Voličine in Jurovskega Dola. Organizator prireditve je bil JSKD Lenart skupaj s KD Benedikt v sodelovanju z občino in Osnovno
šolo Benedikt ter ZKD Slovenskih goric.
Prireditev je strokovno spremljala Tina
Dobaj Eder. Plesne meglice so potekale v
sredo, 19. februarja 2014.

Otroške gledališke skupine pri Sv. Ani
JSKD Lenart v sodelovanju z osnovno
šolo in občino ter ZKD Slovenskih goric
pripravlja Otroški oder 2014 – srečanje
otroških gledaliških skupin, ki bo letos

potekala v kulturnem domu na Sveti Ani
v sredo, 26., in četrtek, 27. marca 2014, v
dopoldanskem času. Strokovno bo srečanje spremljal Miha Golob.

Tak so negda gučali tou okul
Literarno–etnografski večer z naslovom:
Tak so negda gučali tou okul – pogovor o
običajih in dogodkih iz preteklosti, v narečju. Sodelujoči: Alojz Peserl, Terezija
Novak in Štefanija Rajšp so se pogovarjali,
kako so včasih ljudje živeli. Govorili so v
narečjih, ki so se še ohranila na območju

Upravne enote Lenart. Večer je pripravila
in ga tudi vodila Breda Slavinec.
Dogodek so izvedli JSKD Lenart, Knjižnica Lenart, ZKD Slovenskih goric v sodelovanju z občino Lenart v četrtek, 27.
februarja 2014, ob 18. uri v Knjižnici Lenart.

Si za ples? Sem za ples! – srečanje odraslih folklornih
skupin v Jurovskem Dolu
V petek, 21. marca 2014, bo dan, ko
bodo zaplesale odrasle folklorne skupine iz
območja šestih občin v kulturnem domu v
Jurovskem Dolu v večernem času.
Organizator prireditve je JSKD Lenart,

soorganizator je KD Ivan Cankar Jurovski
Dol v sodelovanju z jurovsko občino in
osnovno šolo ter ZKD Slovenskih goric.
Srečanje bo strokovno spremljala Valerija
Žalig.

Ljudski pevci na Sveti Ani
V petek, 21. februarja 2014, je potekalo
srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in
godcev ljudskih viž. Prireditev je bila načrtovana za petek, 31. januarja 2014, a je, žal,
takrat odpadla zaradi slabih vremenskih
razmer in bolezni nastopajočih.
Tokrat so nastopile ljudske pevke Vrelec KD Vrelec Benedikt, ki jih vodi Jožica
Škof, Pevke ljudskih pesmi DU Lenart, ki
jih vodi Milka Cartl, pevke ljudskih pesmi
Žitni klas KD Benedikt pod vodstvom Marije Lutar, Pevke ljudskih pesmi KD Trojica, ki jih vodi Ida Šamperl, pod vodstvom
Alojza Gigula so nastopili Vaški pevci KD
»Pod lipo« Lenart, Janez Kurnik pa vodi

skupino pevcev ljudskih pesmi KTD Selce,
edina godčevska skupina z imenom Ljudski godci KD »Pod lipo« Lenart pa je nastopila pod vodstvom Miroslava Puhnerja.
Srečanje je strokovno spremljala dr. Urša
Šivic. Pozdravni nagovor je podal podžupan Drago Ruhitel, ki je skupaj z vodjo
JSKD Lenart Bredo Slavinec nastopajočim
skupinam tudi podelil priznanja za udeležbo na prireditvi. Prireditev je pripravila
OIJSKD Lenart skupaj s KD Sveta Ana v
sodelovanju z občino in Osnovno šolo Sveta Ana ter ZKD Slovenskih goric.
Breda Slavinec

Odlični rezultati učencev Glasbene šole
Lenart
V ponedeljek, 10. 2. 2014, in v torek, 11. 2.
2014, je v Mariboru, na Ptuju in v Slovenski
Bistrici potekalo 17. Regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja.
Udeležili so se ga tudi učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor – Podružnične
šole Lenart in dosegli odlične rezultate.
Na Ptuju, kjer je potekalo tekmovanje v
disciplini trobenta, so v 1. b kategoriji lenarško glasbeno šolo zastopali Matija Ploj, Vid
Leva in Gregor Krepek. Vsi trije so prejeli
zlato priznanje. Matija Ploj pa je z najvišjim številom točk prejel tudi prvo nagrado.
Odlično so se odrezali tudi nekoliko starejši
trobilci, saj je Nejc Kuri v 1. c kategoriji pre-
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jel zlato, Bine Ploj pa v isti kategoriji srebrno
priznanje. Mentor vseh tekmovalcev v disciplini trobenta je Simon Štelcer, s klavirjem
pa jih je spremljala Zala Čuček.
V Mariboru, v disciplini kitarski duo, sta
se za odličje v 1. a kategoriji potegovala Kaja
Rajter in Peter Markoli. Prejela sta zlato
priznanje. Njun mentor je Bogdan Štabuc.
Tudi duo je bil ocenjen z najvišjim številom
točk in prejel prvo nagrado.
V Slovenski Bistrici se je odvijalo tekmovanje v disciplini harmonika. V 1. b kategoriji sta se ga udeležila Ben in Domen
Šnajder pod mentorstvom Kristijana Brusa.
Oba sta prejela zlato priznanje, Ben pa je kot

najvišje ocenjen prejel še prvo nagrado.
Odlični rezultati, ki so jih dosegli učenci
Glasbene šole Lenart pod budnim mentorstvom svojih profesorjev, so znova dokaz,
da se na naši šoli dela dobro, da vzgajamo
odlične glasbenike. Ob vsem tem ne smemo
pozabiti, da gre za otroke, za mladostnike.
Koliko strokovnega znanja mora imeti pedagog, da učence pripravi do samozavestnega
nastopa. Koliko vaje, poglabljanja in iskanj

je potrebno, da pridemo da takih rezultatov.
Vsaka odigrana skladba, vsak nastop …
za vsem je skritega ogromno dela. Prav zato
učencem in mentorjem iskreno čestitamo!
Vsi tekmovalci, ki so prejeli zlato odličje,
se bodo v mesecu marcu kosali z najboljšimi
glasbeniki iz vseh regij na 43. Tekmovanju
mladi glasbenikov Slovenije. Želimo si, da bi
bil njihov nastop čim bolj uspešen.
Irena Košmerl Leš, vodja oddelka

»Miniature Maribora«
V Avli Jožeta Hudalesa, v prostorih občine
Lenart, je do 5. marca 2014 na ogled fotografska in slikarska razstava Miniature Maribora.
Na skupinski razstavi se predstavljajo mariborski slikarji Irena Gajser, Cvetka Vidmar,
Jasna Šosterič, Zdravko Luketič in fotografi:
Gero Angleitner, Radigoj Kozjek in Oliver
Tkalec s številnimi čudovitimi utrinki tega
lepega mesta. Ideja za razstavo je nastala iz
ljubezni do mesta Maribor in njegovih lepot
ter poklona domačim ustvarjalcem.
Tako kot pri organizaciji koncertov tudi
pri prirejanju razstav izhajamo iz tega, kar
je lepega in kakovostnega v najožjem okolju
tukaj in zdaj, pred mojimi očmi. Umetnikov,
glasbenikov, fotografov in slikarjev ne iščem,
sami prihajajo na mojo pot doma ali v tujini,
kjer se nahajam ali obiščem kakšno kulturno
prireditev.
Že na prejšnjih razstavah sem opazila, da
ljudje v današnjih kriznih časih radi iščejo
lepoto v drobnih stvareh, da so se še posebej
radi ustavljali ob manjših eksponatih, jih prej
posvojili in vzeli za svoje izbrane, priljubljene, favorizirane; večje pa so opazovali iz daljave, s strahospoštovanjem... Z miniaturami
želimo skupaj z razstavljavci zbujati veselje in

Lev Rogi
Vsi v Lenartu poznamo posebnega avtorja
– Igorja Plohla. Živi v Lenartu in je napisal slikanico za otroke Lev Rogi ter knjigo za odrasle
Ne domišljaj si. In če preberemo ROGI od zadaj, beremo IGOR.
Obe knjigi govorita o nesreči, ki jo je doživel, in o tem, kako človek živi naprej, če je
paraplegik. Igor je sicer profesor geografije (po
novem magister – čestitamo!), sam skrbi zase
in hodi v službo. Kar pa je najpomembnejše,
rad se odzove in obišče tudi oddelke vrtcev,
kjer predstavi svojo zgodbo, ki je zelo poučna
in pozitivna. Obe knjigi imamo seveda tudi v
naši knjižnici.
»Nekega dne se je lev Rogi odpravil domov
pozdravit starše. Bil je čudovit jasen dan. Takšnega ga je naredilo neurje, ki je po pokrajini
divjalo dan prej. Marsikatero drevo je bilo podrto in marsikatera žival je ostala brez svojega
bivališča.
Rogija je skrbelo, kako so neurje preživeli
starši. Po prihodu domov je ugotovil, da je neurje staršem poškodovalo dom. Z veseljem se
je lotil popravila, ko mu je naenkrat zmanjkalo
tal pod nogami. Na lestvi se je zlomil klin in lev
Rogi je padel globoko na trda tla.
Ko se je čez nekaj trenutkov zbudil iz nezavesti, ni mogel premikati nog. Takoj je vedel,
da je nekaj hudo narobe. Njegovi starši so nemudoma poklicali živalski rdeči križ, ki je poškodovanega Rogija odpeljal v bolnišnico. Tam
so ga dolgih šest ur operirali.
Naslednje jutro, ko se je zbudil, mu je zdravnica povedala, da ne bo nikoli več hodil. Za
Rogija je bila ta novica naravnost grozljiva.
Kako se bo zdaj premikal? In kako bo lovil?
Kakšen lev je sploh to, ki ne more uporabljati
svojih tac?
Potem je razmišljal samo o tem, kaj vse je
izgubil. Nikoli več ne bo mogel brezskrbno pohajkovati po gorah, kar je neizmerno oboževal.
Nikoli več ne bo mogel plesati. Nikoli več tekati in nikoli več ne bo čutil svojih nog. Takšnih
nikoli več je bilo v njegovi glavi še veliko.
Vsem, ki so ga poznali, je bilo izjemno hudo,
ko so izvedeli, kaj se je zgodilo. Mnogi so s solznimi očmi stali ob njegovi bolniški postelji in
ga bodrili.

ponos nad pogledi na mesto.
Kdor bo imel interes, bo lahko našel v malih
eksponatih pričujoče razstave veliko zanimivih motivov in pogledov skozi objektiv fotografov ali roko in barve slikarjev. Vsak motiv
in eksponat nosi pozitivno sporočilo o lepem
Mariboru, je zanimiv iz vidika perspektive,
barv, dokumentiranega trenutka in razpoloženja... Še misel, ki se mi je porodila ob otovoritvi razstave miniatur: »Manj je lahko več...«
Sabina Petek

KNjigolAndiJa
In ker je deljena sreča dvojna sreča in deljena žalost polovična žalost, je bilo levu Rogiju
kmalu bolj prijetno pri srcu.
Čez nekaj tednov so ga premestili v posebno
bolnišnico za hudo poškodovane živali. Tam so
mu vsak dan razgibavali tace, mu česali grivo,
ga masirali in ga učili fizioterapije. Seveda je
bilo tam tudi mnogo drugih poškodovanih živali. Tako je spoznal srno Kato, ki je tako hudo
padla, da je lahko premikala le glavo. Pravi
prijatelj pa je postal z leopardom Vinkom, ki
je prav tako kot Kata lahko le negibno ležal in
s težavo govoril. Lev Rogi je spoznal, da bi se
tudi njemu ali komurkoli drugemu lahko zgodilo kaj podobno hudega.
Minevali so tedni in meseci, lev Rogi pa je
postajal vedno bolj samostojen in samozavesten. Ugotovil je, da lahko še vedno veliko stvari počne sam. Postal je hvaležen za vse tisto,
kar je ostalo neprizadeto.
Še vedno je lahko uporabljal prednje tace, ki
jih je zdaj še bolj krepil in negoval. Še vedno je
odlično videl, vohal in slišal. Tudi misli so mu
dobro tekle. Včasih celo za bedarije.
Čisto samostojen pa lev Rogi vseeno še ni
mogel biti. Tu in tam je potreboval pomoč domačih in prijateljev. Na srečo jih je imel veliko.
Nekateri so prihajali redno na obisk in mu prinašali hrano. Drugi so mu darovali cekine, s
katerimi je v živalski trgovini kupoval vse, kar
je potreboval. Tretji pa so samo zanj organizirali celo dobrodelno prireditev.
Tako je lev spoznal, da je življenje lahko kruto, vendar je vse lažje in lepše, če imaš prijatelje, ki te vzpodbujajo, te imajo radi in ti pomagajo v najtežjih trenutkih.
Danes lev Rogi spet opravlja svoj poklic.
Vsak dan hodi v šolo in uči mlajše življenjskih
modrosti. Sorodniki in prijatelji mu tu in tam
še malo pomagajo pri lovu. Drugače pa vse
ostalo naredi čisto sam. Sam si neguje grivo,
razgibava tace in skrbi za svoje telo. Rad potuje
in raziskuje svet.
Še vedno zna komu pognati strah v kosti in
prav strašno zarenčati. In ne boste verjeli: tudi
pleše lahko, pa čeprav sede.« (Igor Plohl, Lev
Rogi, 2011)
Marija Šauperl
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V NK Lenart se spogledujejo s 3. ligo
Nogometaši NK Lenart, ki so jesenski del
prvenstva Štajerske lige končali na visokem 4.
mestu, so v februarju že pričeli s pripravami na
pomladanski del sezone. V tem času so odigrali tudi že prvo prijateljsko tekmo in sicer proti
NK Kungota, ki so jo Lenarčani dobili z visokim rezultatom 6:0. V drugem delu sezone,
v katerega bodo lenarški nogometaši krenili
ambiciozno in očitno dobro pripravljeni, bosta
klub igralsko okrepila povratnik po poškodbi Davorin Slanič in Dejan Hager, ki se v NK
Lenart vrača po poletnem igranju v sosednji

Avstriji. Glede na 4. mesto, ki ga klub zaseda
po polovici odigranega prvenstva, z zgolj dvema točkama zaostanka za drugovuvrščenimi
Štorami, je želja vseh v klubu napad prav na 2.
mesto, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za 3.
SFL. Naj ob tem omenimo, da še nobeden slovenskogoriški klub nikoli v zgodovini ni igral v
tem rangu tekmovanja. Tako bi bila morebitna
uvrstitev v 3. SNL svojevrsten podvig in velik
uspeh za ekipni šport na področju Slovenskih
goric.

FUTSAL

2. SFL - Benedikt pričel tretji del 2. SFL s porazom
Drugouvrščena ekipa 2. SFL Extrem Sodražica je bila na domačem terenu močnejša od
Benedikta z rezultatom 5:3. V prvem polčasu
je Benedičane z dvema zadetkoma v igri držal
Bojan Klemenčič. Po zadetku futsal virtuoza
Danila Pukšiča so v 34. minute tekme Benedičani znižali na 4:3 in tako ponovno ogrozili
zmago domačih. Le-ti so z zadetkom 3 minute

pred koncem tekme postavili končni izid 5:3.
Igralce KMN Benedikt pa že jutri (1. marca)
čaka nova preizkušnja, ki jo bodo pred domačim občinstvom odigrali proti tretjeuvrščeni
ekipi 2. SFL - IRBIS PH Ilirska Bistrica. Tekma
se bo v ŠD Benedikt pričela ob 17. uri. Nogometaši Benedikta so trenutno s 14-timi točkami na 5. mestu 2. SFL.

3. SFL - Zavrh na vrhu 3. SFL
Po 15. krogih 3. SFL – Maribor zaseda prvo
mesto na lestvici KMN Zavrh, ki je trenutno
zbral 34 točk. Z zmago v zadnjem krogu nad
ŠD Cerkvenjak Lotos (6:5) in ob porazu KMN
Slemen proti KMN Petelin Benedikt (3:4) so
nogometaši Zavrha povečali prednost pred
drugouvrščenim Slemnom (29 točk). Točko

manj (28) na tretjem mestu je zbrala ekipa Selce Virtuozi Proficio. Sledijo: 4. FC Ptuj (27), 5.
KMN Petelin Benedikt (25), 6. ŠD Cerkvenjak
Lotos (22), 7. KMN Slovenske gorice (17), 8.
TBS Team24 Miklavž (17), 9. Cerkvenjak Gostišče Anton (10), 10. Sv. Ana – Zgornja Ščavnica (8).

1. SFL za ženske - Nogometašice Slovenskih goric
končale na 3. mestu
S tekmami 11. in 12. kroga v državnem prvenstvu v futsalu za ženske, ki so potekale v
Voličini, se je končal redni del tega tekmovanja. Že pred zadnjimi tekmami v Voličini je
bilo jasno, da se bosta v finale premierno izvedenega državnega prvenstva v futsalu za dekleta uvrstili ekipi Kalc Vizije iz Ilirske Bistrice
in ŽNK Celje. Odprt je ostal boj za 3. mesto
v državi, za katerega sta se borili ekipi domačih Slovenskih goric in Extrema Sodražica. Z
dvema zadetkoma v prvem delu igre domačih
igralk Saške Kolarič in Valentine Tuš so igralke
Slovenskih goric pokazale trdno voljo po zmagi pred domačim občinstvom. Igralke Sodražice so sicer pred koncem polčasa znižale izid,
a je zmago domačih in s tem končno 3. mesto
potrdila 4 minute pred koncem srečanja Špela
Breznik. Tekma se je tako v korist Slovenskih

goric končala 3:1. Drugo in zadnjo tekmo v
sezoni so igralke Slovenskih goric odigrale
proti Celjankam. Napeta tekma se je končala
z rezultatom 3:2 za ŽNK Celje, ki je po koncu
rednega dela končala na 2. mestu. Na vrhu lestvice pa kraljujejo nogometašice KALC Vizije
iz Ilirske Bistrice, ki so v Voličini remizirale s
Celjankami (2:2) in se z rezultatom 20:4 znesle
nad Sodražico. Finalni obračun med Kalc Vizijo in ŽNK Celje bo v okviru finala pokala Terme Olimia, ki bo potekal v Podčetrtku, znan 9.
marca 2014. »Z doseženim 3. mestom in prikazanimi igrami v zaključku tega tekmovanja
smo v KMN Slovenske gorice zelo zadovoljni. Zagotovo bo dosežen rezultat dekletom (v
povprečju daleč najmlajša ekipa v ligi) dodatna
motivacija za delo v prihodnje.«

Državno prvenstvo v futsalu do 13 let

KMN Slovenske gorice v boj za prvaka 15. marca v Ljutomer
Mladi igralci KMN Slovenske gorice, ki tekmujejo v državnem prvenstvu do 13 let, so si
z 10-imi zmagami in 2 remijema po rednem
delu tekmovanja s prvim mestom v skupini zagotovili vstop na zaključni turnir najboljših štirih ekip. 2. mesto v skupini je pripadlo branilcem naslova KMN Meteorplast iz Ljutomera,
na 3. pa je končal KMN Benedikt. Zaključek

tega tekmovanja bo 15. marca 2014 potekal v
Ljutomeru. Igralci Slovenskih goric pa se bodo
najprej v polfinalnem obračunu pomerili z
mladinskim pogonom najtrofejnešega slovenskega futsal kluba - FC Litijo. Drugi polfinalni
par sestavljata Fragmat Extrem in KMN Meteorplast iz Ljutomera.

KMN Benedikt praznuje 10 let
in organizacijskih izkušenj.
Sredi februarja, natančneje 12. 2. 2014, smo
v Benediktu praznovali
10. obletnico organiziranega delovanja ter
tekmovanj pod okriljem
Nogometne zveze Slovenije.
Mali nogomet se je v
Benediktu seveda igral
že pred 40-imi leti, vendar smo se z izgradnjo
Športne dvorane Benedikt pred desetimi leti
odločili za samostojno
pot in v kratki, a bogati zgodovini dosegli že
kar nekaj uspehov, med
drugim smo se s člansko
ekipo že dvakrat uvrstili
v 1. SFL ter si pridobili
kar precej tekmovalnih Govor predsednika in pogled na klubsko zgodovino
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Dejan Kramberger

Ker delujemo v eni izmed manjših občin v
Sloveniji, so naši uspehi in rezultati ter seveda
samo delovanje kluba na takšnem nivoju še toliko več vredni, zato se moramo še posebej zahvaliti vsem našim sponzorjem, ki nam tako in
drugače pomagajo in stojijo ob strani, ter seveda občini Benedikt z županom Milanom Gumzarjem na čelu, ki ima posluh za nas, športnike, kakor tudi za ostale dejavnosti in društva v
kraju. Imamo namreč župana, ki nam vedno
stoji ob strani, manjka na redko kateri tekmi in
je med najzvestejšimi ter najglasnejšimi gledalci oz. navijači našega kluba. Vabilu se je odzval
tudi sekretar za futsal pri NZS Stane Kokalj, žal
pa se srečanja zaradi bolezni ni mogel udeležiti
predsednik KMN NZS Vlado Močnik.
Na osrednji prireditvi, ki je potekala v petek,
7. 2. 2014, so najzaslužnejši operativci, igralci,
jubilanti ter vsi sponzorji prejeli priznanja, zahvale ter plakete za svoj doprinos v naš klub.
Za konec še nekaj 10-letne statistike. Za

člansko ekipo je v državnih prvenstvih zaigralo 54 različnih igralcev, od tega se jih je med
strelce vpisalo 45. V odigranih 193-ih tekmah
je največ (135) nastopov zbral Bojan Klemenčič, sledijo Danijel Fujs (131) ter Tomislav
Novak (127). Tudi pri strelcih je na prvem mestu Bojan Klemenčič (203), na drugem mestu
je še vedno aktivni igralec in legenda Danilo
Pukšič (104) ter na tretjem Danijel Fujs s 50
zadetki.
Ob jubileju se s člansko ekipo ponovno borimo za vstop v 1. SFL, zato vas še naprej vabimo,
da nam pomagate na samih tekmah kakor tudi
pri ostalih zadevah, kajti le s skupnimi močmi
bodo cilji laže uresničljivi!
Več o KMN Benedikt in še več statistike lahko preberete na naši spletni strani
www.kmn-benedikt.com ter na FB- profilu
Kmn Benedikt!

Andrej Šijanec, predsednik KMN Benedikt

3. malonogometni turnir v spomin na Dušana
Mauriča
V soboto, 11. januarja
2014, je v ŠD Benedikt
potekal 3. veteranski
turnir v malem nogometu v spomin na umrlega
člana in igralca KMN
Benedikt, ki je mnogo
prezgodaj in nenadoma
preminil pred tremi leti.
Turnirja se je udeležilo osem ekip, kar je nekaj manj kot na minulih
dveh, vendar z nič manjšim poudarkom, ko se je
turnirja udeležilo nekaj
več ekip. Spominsko
tekmo so tradicionalno
odigrali Dušanovi prijatelji in soigralci iz KMN Dušanovi prijatelji KMN Pull Benedikt in KMN Ihova
Pull Benedikt in KMN
Andreju Šijanec in članu UO KMN Benedikt
Ihova, ki so pred tem
Damijanu Rajšpu ter vsem ostalim, ki na kakrdružno s svečami v rokah obiskali grob pošen koli način prispevajo k organizaciji kakokojnega soigralca in s tem izrazili svojo lastno
vostnih spominskih turnirjev!
prizadetost in spomin! Vsa ta srčna dejanja
V imenu družine Maurič in ostalih soropustijo v nas, svojcih, neizbrisen pečat, ki ga
dnikov ter Dušanovih nekdanjih prijateljev se
vedno in povsod podoživljamo.
organizatorjem in vsem ostalim sodelujočim
Moralna obveza nam veleva, da se za poiskreno zahvaljujemo.
budo in organizacijo dosedanjih turnirjev isDružina Maurič iz Benedikta
kreno zahvalimo predsedniku KMN Benedikt

ODBOJKA

2. DOL – vzhod

Prevaljčanke v tesnem obračunu srečnejše od odbojkaric Benedikta
Minulo soboto so odbojkarice Benedikta v
domači športni dvorani gostile OK Prevalje,
vodilno ekipo 2. DOL – vzhod. Prvi niz je prepričljivo pripadel ekipi Prevalj. V nadaljevanju
pa so se domače igralke prebudile in dobile 2.
niz (25:23). 3. in 4. niz sta postregla z izenačeno
in napeto igro s tesnima končnicama, v katerih
pa so imeli več sreče in kanček več zbranosti

igralke Prevalj (23:25, in 25:27). Odbojkarice
Benedikta zasedajo po 15-ih krogih 6. mesto
s šestimi zmagami in devetimi porazi. V naslednjem krogu čaka benediške odbojkarice
težko gostovanje v Slovenj Gradcu. Naslednjo
domačo tekmo pa igrajo prihodnjo soboto (8.
3. 2014) ob 18. uri proti Swatycometu Zreče.

3 DOL – VZHOD

Zoja Lenart v derbiju 15. kroga do zmage nad Mežico
Odbojkarice lenarškega OK Zoja Lenart so
v derbiju 15. kroga 3. DOL – vzhod v gosteh
proti drugouvrščeni Mežici v napeti tekmi po
petih nizih zabeležile pomembno zmago v
boju za drugo mesto na lestvici. Pot do zmage
so si odprle že po prvih dveh nizih in povedle
2:0, a so se domačinke vrnile v igro in naslednja dva niza gladko dobile. V zadnjem 5. nizu
so lenarške odbojkarice ponovno prevzele po-

budo in niz dobile z rezultatom 15:9 ter tako
zabeležile 10. zmago v sezoni. Tri kroge pred
koncem zaseda OK Zoja Lenart 3. mesto (29
točk), drugouvrščena Mežica ima 31 točk, na
prvem mestu je s 44-timi točkami neulovljiva
ekipa Nova KBM II. Jutri (1. 3. 2014) gosti Zoja
Lenart v domači dvorani ob 17.00 tekmo proti
ekipi Turbina.

KOŠARKA – liga PARKL

KK Nona Lenart v 11. krogu do zmage nad
Črešnjevcem
Košarkarji KK Nona Lenart so na domačem
igrišču minuli konec tedna prišli do nove zmage v sezoni. Tokrat so bili boljši od košarkarjev Črešnjevca (86:70). Ob sedmih zmagah in
enem porazu ter tekmo manj od vodilne ekipe

Cirkovce zasedajo trenutno 2. mesto 2. PARKL
lige. Naslednja tekma čaka lenarške košarkarje prihodnji konec tedna (8. 3. 2014) v gosteh
proti mariborski ekipi Adecco Old Stars.

Dejan Kramberger
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BOwLING

V Bowling centru Lenart poteka že 5. sezona
bowling lige
Pretekli četrtek je bil odigran že 9. krog bowling
lige, ki ponovno poteka v Bowling centru Lenart.
V letošnji sezoni v ligi sodeluje 10 ekip, med njimi tudi nekaj novih, ki že dosegajo odlične rezultate. V 9. krogu so po dve novi točki osvojile:
ekipa Inštalacije Hauptman (zmagovalka pretekle
sezone), ki je z rezultatom 9:1 premagala ekipo
Trgovina Frama. Z enakim rezultatom je ekipa
PC Labod premagala ekipo Marmor granit ter
ekipa Montaža Rola ekipo KZ Lenart. Suvereno,
z rezultatom 10:0, je ekipa Flos – Paf premagala
ekipo Zavrh (nova ekipa letošnje sezone). Tesne-

je, z rezultatom 4:6, pa je Vinska trta klonila pred
novo odlično ekipo Marmir iz Maribora.
Med posameznimi igralci ima trenutno najboljše povprečje, 748 točk/tekmo, igralec ekipe
Flos – Paf Grega Tuš. Na drugem in tretjem mestu sta po devetih odigranih krogih igralca ekipe
Marmir Darko Sklepič s 715 točkami ter Milan
Jalen s 712,33 točkami na tekmo.
Bowling ligo lahko spremljate v živo vsak
četrtek v Bowling centru Lenart in navijate za
svojega favorita.

Sonja Brandšteter

Po prvi polovici lige je razvrstitev ekip sledeča:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

sk.
vel.
kegljev točke

male
točke

povp./
ekipa

povp./
igralec

TOČKE

173,33

16

66

184

690,47

172,62

16

25085

61

182

696,81

174,20

14

9

23259

53

168

646,08

161,52

10

VINSKA TRTA

9

23375

52

164

649,31

162,33

10

KZ LENART

9

22285

34

122

619,03

154,76

8

MONTAŽA ROLA

9

22746

43

137

631,83

157,96

7

PC LABOD

9

22437

33

120

623,25

155,81

6

ZAVRH

9

20654

20

91

573,72

143,43

3

MARMOR GRANIT

9

20803

13

76

577,86

144,47

0

Ekipa

krog

INŠTALACIJE HAUPTMAN

9

24959

75

MARMIR

9

24857

PAF - FLOS

9

TRGOVINA FRAMA

215

693,31

HUMORESKA

»Oprostite, gospa učiteljica, vendar tega,
kar ste z rdečo barvo napisali na koncu
moje šolske naloge, ne znam prebrati, « se
je učenec obrnil na učiteljico.
»Napisala sem ti, da se nauči lepše pisati,
da bodo tisto, kar napišeš, znali vsi prebrati, « je pojasnila učiteljica.

Lepi spomini

»Si imela veliko moških v življenju?« je
starejša gospa na klepetu v kavarni povprašala svojo sošolko iz mladih let.
»Nikoli nisem štela, koliko moških je bilo
v mojem življenju, « je odvrnila prijateljica. »Ah, vedno me je bolj zanimalo, koliko
življenja je bilo v njih.«

Dober nasvet

»Natakar, kaj mi danes priporočate za
malico?«
»Dobre zobe.«

Sreča

»Ne vem, kaj naj naredim. Moja hčerka
doma od jutra do večera samo meditira, «
se je mama potožila sosedi.
»Še sreča. Kaj če bi cele dneve doma po-

Marica.
»Hudo pa je, ko te začne žena skupaj s
trgovkami v pomerjenih oblekah meriti
od nog do glave. Potem začnejo ženske na
glas komentirati, zakaj mi nobena obleka
ne paše dobro. Ob pomerjanju oblek vedno znova zvem, da imam prevelik trebuh,
prekratke noge, preozka ramena, rahitičen
prsni koš, preveliko zadnjico in da mi roke
nekam smešno štrlijo. Še nikoli nobena od
žensk ni rekla, da je krojač naredil preozko
obleko, ki je preširoka v ramenih.«
»Mene žena prepričuje, da mi nobena
obleka ne paše, ker sem preširok v pasu,
menda pa imam tudi prekratko telo in predolge noge, « se je v pogovor vključil mizar
Tone. »Klobukov pa ne morem nositi, ker
imam menda premajhno glavo.«
»Eh, fanta, to je najmanjši problem, « je
zamahnila z roko Marica. »Če želita, vama
dam nasvet, katero obleko morata pomeriti,
da bo vajinima ženama zagotovo všeč.
»Katero?« sta v en glas presenečeno povprašala Peter in Tone.
»Tisto pomerita, nad katero piše: 80 odstotno znižanje, « je dvignila prst Marica.
»Bosta videla, kako bosta svojima ženama
všeč v njih!«

Smeh je pol zdravja
»Ste poročeni?« je težko poškodovanega
pacienta na urgenci povprašal zdravnik.
»Ne, mene je podrl avto.«

Domača zdravila

Na Štajerskem je babica vnukinji in vnuku
pojasnjevala, kako se zdravi z domačimi
zdravili: »Kadar me je bolel želodec, sem
spila šilce slivovke, pa mi je bilo bolje. Ko
sem dojila otroke, sem pila pivo. Kadar sem
bila utrujena, pa sem si privoščila vino.«
»Babica, si kdaj pila tudi vodo?« je radovedno povprašal vnuk.
»Ne, ne, tako hudo bolna pa še nisem bila.«
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Dedci so se v gostilni sporekli.
»Ti si nor, « je zakričal prvi.
»Ti boš meni govoril, da sem nor, ko si po
vsem telesu kosmat kot opica.«
»To je res, da sem povsod kosmat. Ni pa
lepo, da tvoja žena to govori naprej...«

Obljuba

»Dragi, stisni se k meni, « je dekle reko
fantu.
»Zakaj?«
»Mami sem obljubila, da ti ne bom dovolila, da bi šel predaleč.«

Zagovor

»Obtoženec, zakaj ste ukradli avto? Ali
lahko poveste kaj v svoj zagovor?« je
sodnik vprašal obtoženca.
»Velecenjeni sodnik, avto je stal pred
pokopališčem, zato sem mislil, da se je
lastnik sem pripeljal na svojo zadnjo pot
in da ga ne bo več potreboval….«

Dopisnikom in sodelavcem
Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic.
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor
fotografij opravi uredništvo. Prispevkov z elemenenti sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 28. marca 2014!
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo veliko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri
pisanju držite zapisanih napotkov.

Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Nesreča

Prepir

Piše: Tomaž Kšela

Moška obleka
»Peter, zakaj si danes tako čemeren?« je
pred dnevi pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Ah, popoldne bova šla z ženo v trgovine
po nakupih, « je nejevoljno odvrnil Peter.
»Peter, zakaj si čemeren. Nakupovanje je
vendar prijetno opravilo. Jaz sem najbolj
srečna, kadar greva z možem po nakupih,
« je zažvrgolela Marica.
»Že, že, samo ti ne veš, kaj greva kupit, «
je že skoraj obupano dejal Peter.
»Kar ti mi povej, kaj bosta kupila, « je dejala Marica. »Niti predstavljati si ne znam,
kaj te spravlja v tako slabo voljo.«
»Kupit greva moško obleko zame, « je žalostno vzdihnil Peter.
»Kaj takega pa še ne. Sedaj si žalosten, ker
boš dobil novo obleko, « je vzkliknila Marica. »Moral bi biti vesel.«
»Marica, ti nimaš pojma, koliko moram
pretrpeti za to, da pridem do nove obleke,
« je izdavil Peter.
»Kako to misliš, « je nejeverno povprašala Marica.
»Preden se žena odloči, katera obleka mi
paše, jih moram pomeriti najmanj dvajset,
« je potožil Peter.
»No, saj to ni tako hudo, « ga je potolažila

sedala in ne bi nič delala, « jo je potolažila
soseda.

Pripravlja T. K.

Tehtna ugotovitev

Žena zrelih let stoji pred ogledalom in se
kritično opazuje.
Čez čas nezadovoljno odkima, nato pa se
obrne proti možu in reče: »Sicer pa si kaj
boljšega niti ne zaslužiš.«

Nesreča

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART
nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,25 MHz, v programski shemi SIOL TV
na kanalu 143, T2 TV na
programu 24, AMIS TV na
programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

»Gospod zdravnik, v ambulanti je moški,
ki mu je žaga odrezala obe nogi, « je
medicinska sestra razburjeno privihrala v
ordinacijo.
»Naj takoj pride naprej, « je vzkliknil
zdravnik.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabilo

Zaključek projekta Odprti atelje
Januarja 2014 se je zaključila izvedba projekta Odprti atelje (akronim: Atelje 2012),
ki je del Načrta izvedbenih projektov za leto
2012.
Nosilka projekta Andreja Štancer iz Radehove je za potrebe samozaposlitve v okviru
registriranega osebnega dopolnilnega dela

uredila 33 m2 prostora,
namenjenega ateljeju.
Aktivnosti naložbe so
predstavljale:
- ureditev prostora:
nakup in polaganje
keramike, nakup in
namestitev: stopnic,
vhodnih vrat (1),
- notranja oprema:
miza (1), stoli (3),
omara (1), pomivalno korito (1) ter
- nakup električnih
aparatov: peč za keramiko in steklo (1)
in lončarsko vreteno
(1).
Projekt predstavlja inovativno ureditev
ateljeja po vzoru odprtih ateljejev v tujini,
inovativnost predstavlja dejavnost s taljenim
steklom in keramiko, predvsem raku žganje.

Projekt ima neposreden učinek za nosilko
projekta (profesorica likovne umetnosti), saj
ji naložba omogoča vir dohodka. Posredno
pa je atelje namenjen prikazu izvajanja umetnostne obrti za širšo publiko, od predšolskih otrok do starejših, tudi turistom.
Območje LAS je tako pridobilo prvi »odprti atelje«, namenjen
praktičnemu prikazu
in izobraževanju na
temo oblikovanja ste
stekla in keramike.
V prihodnje si lahko le še želimo več
tovrstnih naložb, ki
prispevajo k razvoju
podjetništva, zagota
zagotavljanju novih delovnih
mest, izobraževanju in
dejavnostim na podla
podlagi razvoja lokalnih po
potencialov s prioriteto
zaposlovanja žensk in
mladih.
Vsekakor pa smo k

Za vinogradnike in vinarje, ki predelujete grozdje v vino in ga
tržite, organiziramo tečaj »Smernice dobre higienske prakse za
predelavo grozdja v vino«
Usposabljanje bo v sredo, 19. 3. 2014, s pričetkom ob 10. uri v predavalnici Centra
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Usposabljanje bosta vodila Andrej Rebernišek in Miran Reberc iz KGZ Ptuj.
Predviden program usposabljanja:
- Seznanitev z veljavno aktualno zakonodajo na področju vinogradništva in vinarstva
- Priprava dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino in vodenje potrebnih
evidenc v skladu z veljavno zakonodajo.
Vino spada med živila, zato je potrebno v postopkih pridelave vina vse do prodaje
zagotavljati dobro higiensko prakso. Kot nosilec živilske dejavnosti imate možnost, da
za doseganje skladnosti vzpostavite lasten sistem, ki temelji na načelih HACCP ali pa, da
se sklicujete na uradno odobrene smernice dobre higienske prakse in izvajate postopke,
ki jih narekujejo te smernice. S smernicami vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske
prakse in izpolni zahteve veljavne zakonodaje. Smernice dobre higienske prakse veljajo
za učinkovit in najcenejši način obvladovanja tehnološke higiene in enostaven način vodenja kletarske evidence pri predelavi vina.
Udeleženci
tečaja prejmejo
delovni
zvezek
smernic in potrdilo o udeležbi.
Cena
tečaja
znaša 36,60 EUR,
prijave na KSS
Lenart pri Francu
Senekoviču, tel.
02 729 09 40, GSM
041 649 004.
Vljudno vabljeni!

Andreji (Radehovo 42 B, Lenart, GSM: 041
214 951) vabljeni na ogled in nakup izdelkov
mlade umetnice ter na urice izobraževanja in
odkrivanja lastnih ustvarjalnih potencialov!

R. V.

Vabilo na sejem Altermed v Celje
Na Celjskem sejmu bo od 14. do 16.
marca 2014 potekal
že 10. sejem zdravega načina življenja, zeliščarstva,
zdrave prehrane …
Na tem sejmu se
bomo letos prvič
predstavili ponudniki iz Slovenskih
goric pod okriljem
Društva za razvoj
podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric.
Sejem Altermed,
letošnji moto je
Sejem za tiste, ki
jim je zdravje pomembno, bo vse tri dni odprt od 9. do 18. ure. Najdete nas na razstavnem prostoru v
hali D. Vabljeni, da nas obiščete!

Najava strokovne ekskurzije
Člane Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric obveščamo, da bomo
v začetku meseca aprila 2014 organizirali strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks in
projektov, ki so bili izvedenimi s pomočjo ukrepa LEADER v Sloveniji. Podrobnosti sledijo, zato vas vabimo k spremljanju naše spletne strani www.lasovtar.si

20 |

Ovtarjeve novice 24_47.indd 20

ŠT. 2 | 28. FEBRUAR 2014

2/24/2014 2:54:20 PM

