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Posledice razveljavitve davka na nepremičnine

Vrača se nadomestilo za uporabo stavbnih
zemljišč
Ko so ustavni sodniki soglasno razveljavili zakon
o davku na nepremičnine, so hkrati odločili, da od 1.
aprila dalje zopet veljajo dajatve, ki jih je Zakon o davku na nepremičnine nadomeščal. Gre za nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča, za davek na premoženje, za nadomestilo za uporabo gozdnih cest in za
davek na nepremičnine večje vrednosti. Vse dajatve se
bodo odmerjale za vse leto 2014.
Ustavno sodišče je odločilo tudi, da je Zakon o množičnem vrednotenju v neskladju z ustavo, v kolikor se
nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi
obdavčenja, ter da se do drugačne zakonske ureditve
obdavčitve nepremičnin uporabljajo predpisi iz 1.–5.
alineje 33. člena zakona o davku na nepremičnine.
Generalna direktorica Davčne uprave Republike
Slovenije Jana Ahčin je občinam že dala napotila, kako
bo potekala odmera nadomestila za uporabo stavnih
zemljišč za leto 2014. Občine morajo davčni upravi do
30. 6. 2014 poslati podatke, nato pa bo davčna uprava v treh mesecih odmerila nadomestilo za stavbna

zemljišča zavezancem iz občine za vse leto ter jim ga
poslala za plačilo.
Zato, da bi zmanjšali število pritožb, bodo na davčni
upravi izvajali kontrolo podatkov, ki jih bodo dobili iz
občin. Vendar pa z vsemi podatki ne razpolagajo, zlasti ne s podatki o spremembah lastništva po darilnih
pogodbah in sklepih o dedovanju. Zato davčna uprava občinam predlaga, da na krajevno običajen način
pozovejo občane, naj sami javijo spremembe lastništva, do katerih je prišlo v preteklih mesecih. Ravno
v zadnjih mesecih so namreč številni občani svoje nepremičnine podarjali svojcem, da jim ne bi bilo treba
plačevati višjega davka na nepremičnine. Zato bi bilo
pametno, da vsi, ki so spremenili lastništvo svojih nepremičnin, preverijo, ali na njihovi občini razpolagajo
s tem podatkom. V nasprotnem primeru se jim lahko
zgodi, da bodo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 odmerili njim in bodo imeli zaradi tega čez nekaj mesecev sitnosti, javni uslužbenci pa
dodatno delo.

V občinah v osrednjih Slovenskih goricah so
pozdravili razveljavitev zakona o nepremičninah
To, da je ustavno sodišče razveljavilo zakon o davku
na nepremičnine, predstavlja veliko zmago Skupnosti
občin Slovenije, ki je že 22. januarja vložila na ustavo
sodišče zahtevo za presojo ustavnosti spornega zakona.
Na javni obravnavi pred ustavnimi sodniki je stališča
in argumente Skupnosti občin izvrstno predstavil župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
Za občine je bilo pri zakonu o nepremičninah najbolj sporno to, da bi z njegovo uvedbo izgubile zadnji
avtonomni vir financiranja, ki je tudi razvojni, saj so
občine v preteklosti sredstva, zbrana iz naslova nado-

mestil za uporabo stavbnih zemljišč, porabila zlasti
za investicije in razvoj. Poleg tega, da bi po zakonu o
nepremičninah občine izgubile samostojen vir financiranja, bi morale še plačevati davek na nepremičnine
za objekte, ki služijo vsem občanom in so potemtakem
javno dobro (šole, vrtci, zdravstveni domovi, športna
igrišča itd.). Zaradi tega so tudi v vseh občinah v osrednjih Slovenskih goricah zadovoljni, da je ustavno sodišče zakon o nepremičninah razveljavilo.
T. K.

Z letošnjega velikonočnega sejma v Lenartu, foto: M.G.

Dajmo praznikom polno vsebino. Naj
nas izpolnjujejo velikonočna doživetja,
ponos na upor in pravica do dela!
Prvomajski pohod na Zavrh
V četrtek, 1. maja 2014, vabljeni na prvomajski pohod na Zavrh.
Štart bo med 9. in 10. uro na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Kot je običajno, pot vodi mimo jezera Radehova, mimo Oljarne
Fras v Sp. Voličini, čez Gradenšak na Zavrh. Na ploščadi pri stolpu v
Zavrhu bo ponudba domačih
dobrot, vin in brezalkoholnih
pijač domačih pridelovalcev
ter zabava z ansamblom
Viničarji.
Organizatorji pohoda so:
občina Lenart, Vinogradniško
društvo Lenart, Turistično
društvo Rudolf Maister–
Vojanov Zavrh in Planinsko
društvo Lenart.
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Je Evropska unija na razpotju?

S

vetovno znani zgodovinar Norman Davies v svoji knjigi Evropa omenja gospoda Taylorja, ki je o evropski zgodovini
povedal:'' Evropska zgodovina je vse, kar zgodovinarju pade na pamet. To je povzetek dogodkov in idej, političnih, verskih, vojaških,
miroljubnih, resnih, romantičnih, bližnjih,
daljnih, tragičnih, komičnih, pomembnih,
nesmiselnih, kakorkoli hočete. Samo en dejavnik je bistven. Mora se zgoditi na območju, ki ga imenujemo Evropa. Toda ker nisem
čisto prepričan, katero območje naj bi to bilo,
mi je tudi vse drugo nekoliko nejasno''.
Zgodba pravi, da je bila glavna junakinja
Evropa ena najčastitljivejših legend klasičnega sveta. Bila je mati krščanskega vladarja
Minosa in s tem pramati najstarejše veje sredozemske kulture.
Veliki francoski pisec Voltaire piše, kot
pravi omenjeni zgodovinar, da je Evropa kot
nekakšna velika republika, razdeljena na več
držav, med katerimi so nekatere kraljevine,
druge mešane, a vse ustrezajo druga drugi.
Vse na enak način temeljijo na veri. Vse spoštujejo enako načelo javnega prava in politike.
V Daviesovi knjigi lahko tudi preberemo,
da se je Evropa v zgodovini pogosto obravnavala kot sopomenka za harmonijo in enotnost.
Seveda je eno zgodovinski pogled na Evropo, ki jo lahko v marsičem enačimo z Evropsko unijo, povsem drugo pa, kako njeni prebivalci doživljajo Evropo danes. Nekateri jo
vidijo kot območje neizmernih priložnosti,
civilizacijsko napredno skupnost držav, ki temelji na krščanstvu, in kot svetilnik svobode
in demokracije. To je seveda idealistični pogled na Evropsko skupnost, čeprav je Evropa
vse omenjeno in hkrati nič od tega.
Treba se je zavedati, da Evropsko unijo
sestavljajo zelo različne države, z različno
stopnjo civilizacije, različno razvitostjo in
z različnimi potrebami. Seveda se moramo vprašati, kaj torej državljane povezuje v
Evropski skupnosti, ki nima statusa države, ki
še zdaleč ni idealna tvorba in je čedalje po-

gosteje kritizirana kot hvaljena. Kljub temu si
mnoge države želijo postati njene članice. Za
koga je nerazumljivo, da se za obstoj in prilagajanje unije dejanskim potrebam najbolj
zavzemajo najbolj razvite države, kot je na
primer Nemčija, ki bi verjetno lažje preživela
brez članstva v uniji kot, na primer, Slovenija.
Dejstvo je, da nas povezujejo zgodovina,
isti kontinent, podobni civilizacijski dosežki,
demokracija in človekove pravice.
Seveda bi bil gospodarski razvoj posameznih držav verjetno manjši, kot je v okviru
Evropske unije, ki se lahko pohvali tudi s solidarnostjo, tako da bogatejši prispevajo sredstva za razvoj revnejših in gospodarsko manj
razvitih držav. Od take politike ima velike
koristi tudi Slovenija.
Znano je, da od Evropske unije dobivajo
sredstva za gospodarski, komunalni in drugačen razvoj tudi mnogi naši celo manjši kraji.
Še vedno Slovenija dobi od evropske unije za
svoj razvoj več denarja, kot ga prispeva v skupno blagajno. Žal pa je aparat Evropske unije
zelo zbirokratiziran, predvsem pa ni povsem
jasno, kakšen pravni subjekt je Evropska unija. Njeni člani se imenujejo državljani unije,
čeprav ta ni država v pravem pomenu besede.
Seveda pa so jo države članice s pogodbo pooblastile, da v njihovem imenu opravlja nekatere skupne naloge.
Zlasti zadnji čas se nekateri zavzemajo za
drugačen pravni status unije, torej za vzpostavitev Združenih držav Evrope, ki bi bile
podobne Združenim državam Amerike.
Med njimi je tudi slovenski predsednik
Borut Pahor, ki je eden največjih zagovornikov take rešitve. Tisti, ki so proti takemu
statusu Evropske unije, se predvsem bojijo še
večje birokratizacije, predvsem pa tega, da bi
bile sedanje države članice povsem ob svojo
identiteto in samostojnost. Kljub temu vse
vodi v večjo koncentracijo oblasti na nivoju
Evropske unije, ker mora Evropa postati bolj
vplivna in učinkovita, zlasti v svetu vsestranske mednarodne globalizacije.
Tone Štefanec

Slovenija je del evropske družine postala 1. maja 2004
Za pristop Slovenije k EU se je na referendumu odločilo 86, 64 odstotkov Slovencev.
Leta 1993 sta Evropska unija in Slovenija sklenili sporazum o sodelovanju. Za članstvo
v EU je Slovenija zaprosila leta 1996. Leta 1997 je Evropska komisija izrazila pozitivno
mnenje o Sloveniji kot kandidatki za članstvo. Pogajanja Slovenije za pristop so se začela
leta 1998 in zaključila leta 2002. Pristopna pogodba med Slovenijo in Evropsko unijo je
bila podpisana aprila 2003 v Atenah. Slovenija je del evropske družine postala 1. maja
2004.
E. P.

Kako obdavčiti denar iz davčnih oaz?

K

ako v Slovenijo vrniti in obdavčiti denar, ki so ga nekateri tajkuni in drugi
naši državljani nezakonito odnesli v
davčne oaze v tujino? Na to vprašanje, ki že
dalj časa razburja slovensko javnost, so iskali
odgovor na posvetu z mednarodno udeležbo,
ki ga je pripravil državni svet na čelu s svojim
predsednikom Mitjo Bervarjem.
Osrednje vprašanje, ki so si ga udeleženci zastavili na posvetu, je, koliko denarja iz
Slovenije se je v minulih dveh desetletjih in
pol nabralo v davčnih oazah v tujini. Ocene
o tem so različne, prav tako pa so različna
mnenja, kdaj je iz Slovenije po nezakonitih
poteh odteklo največ denarja: pred, ob ali po
osamosvojitvi?
Direktor Sag Harbor Group James S. Henry, ki proučuje globalno industrijo davčnih
oaz (na svetu jih je 83) ter velja za enega največjih strokovnjakov na tem področju, ocenjuje, da je v davčnih oazah po vsem svetu od
50 do 72 milijard dolarjev kapitala iz Slovenije. Če te številke vsaj malce držijo, smo lahko
Slovenci kar ponosni, saj smo ustvarili veliko
bogastvo. Manj ponosni smo lahko na tiste
lastnosti, ki so botrovale temu, da so nam tajkuni in goljufi vseh vrst to bogastvo zlahka
odtujili. Po mnenju predsednika državnega
sveta Mitje Bervarja so za Slovence glede na
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našo tradicijo že od Martina Krpana naprej
junaki vsi, ki uspejo ogoljufati državo. Morda
je povprečen Slovenec ravno zaradi tega tako
toleranten do vseh, ki goljufajo državo.
Vsi, ki so sodelovali na posvetu, pa niso
prepričani, da je v davčnih oazah (še?) toliko
denarja s poreklom iz Slovenije. Samostojni
davčni svetovalec Darko Končan meni, da
lahko govorimo samo o več sto milijonih
evrov. Nekateri pa bolj zaupajo Henryjevim
ocenam, saj so strokovnjaki na mednarodnih
konferencah že ob koncu devetdesetih let
govorili o podobnih številkah. Da so v zadnjih letih razmere na tem področju pereče,
še zdaleč pa ne katastrofalne, meni tudi direktor urada za preprečevanje pranja denarja
Darko Muženič. Urad spremlja vse odlive iz
države nad 30.000 evrov. Leta 2012 so pravne
in fizične osebe nakazale na račune v davčnih
oazah 350 milijonov evrov, lani pa 300 milijonov evrov. Vendar pa še zdaleč ni mogoče
trditi, da gre pri teh nakazilih za kriminalna
dejanja.
Slovenija, kot meni nekdanji predsednik
državnega sveta Blaž Kavčič, ni edina država na svetu, ki ima tovrstne probleme. V
času neoliberalnega kapitalizma se namreč
najbogatejše korporacije in posamezniki s
premeščanjem denarja iz ene davčne oaze v

drugo izogibajo plačevanju davkov za skupno
dobro. Osnovni problem niso davčne oaze,
temveč sistem neoliberalnega kapitalizma. V
njem ne velja več načelo en državljan en glas,
temveč en evro en glas. Zadnja predvolilna
kampanja v ZDA je stala več kot 6 milijard
dolarjev. V takšnih razmerah so tudi politične
stranke začele delovati kot podjetja. Gre torej
za krizo neoliberalnega političnega sistema
na svetovni ravni. V njem je vse več ekscesnega prisvajanja dodane vrednosti v breme
realnega standarda ljudi ter v prid elit. Zakaj
ob takšnih številkah ne pride do revolta ljudi
in revolucije? Kavčič je prepričan, da imajo
pri tem odločilno vlogo mediji, ki vplivajo na
podzavest ljudi.
Bivši direktor Agencije za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) Marko Golob
pa meni, da je prioritetno vprašanje, kako
rešiti slabe bančne naložbe. To, da je veliko
denarja iz Slovenije odteklo v davčne oaze, je
velik problem, vendar pa teh sredstev v celoti
nikoli ne bomo dobili nazaj. Pa tudi če bi jih,
to ne bi rešilo našega gospodarstva, saj kriza
pri nas ni posledica gospodarskega kriminala, čeprav tudi tega ni bilo malo. Golob je
prepričan, da tiči poglavitni vzrok za gospodarsko krizo v Sloveniji v tem, da je vlada v
letih od 2004 do 2008 povečala zadolženost
Slovenije s 15 na 40 milijard evrov. Poleg tega
je vlada neustrezno odgovorila na krizo leta
2008, svoje pa je h krizi dodala tudi politika
Banke Slovenije v letih 2007-2011.
Ne glede na razhajanja o tem, koliko slovenskega denarja je v bančnih oazah in kako
je prišel tja, pa smo v tej deželi vsaj na načelni
ravni vsi enotni, da bi bilo treba ta denar dobiti ali privabiti nazaj v Slovenijo. Vprašanje
pa je, kako?
S pomočjo represivnih organov bo to težko
doseči, saj so mnogi kadrovsko podhranjeni.
Manjkajo jim predvsem specializirani strokovnjaki. Nekateri verjamejo, da bi lahko dobili denar nazaj, če bi država uspela pridobiti

podatke o lastnikih kapitala v davčnih oazah.
Potem bi jim lahko obdavčila razliko premoženja od tistega, kar so prijavili, do dejanskega imetja, ki ga imajo v Sloveniji in na računih v tujini. Vendar bi bilo celoten postopek
po pravni plati verjetno zelo težko izpeljati.
Nekateri pripravljajo predlog posebnega
zakona v zvezi z vračilom denarja iz davčnih
oaz. Zanimivo zakonsko pobudo je pripravil
tudi odvetnik Daniel Starman. Predlaga sprejem zakona, po katerem bi se lahko premoženje v tranzicijskem času vsakemu povečalo
za 2.460.000 evrov (10.000 evrov na mesec).
Razliko v premoženju bi tisti, ki so v času
tranzicije obogateli na sumljiv način, v postopku mediacije vrnili v državno blagajno
kot tranzicijski dobiček (podobno kot vojni
dobiček), razen če so ga pridobili z izumi,
inovacijami in podobno.

Posvet ni ponudil konkretnega odgovora
na vprašanje, kako slovenski kapital iz davčnih oaz dobiti nazaj v Slovenijo in ga obdavčiti, pomembno pa je, da se je razprava o tem
perečem vprašanju na državni ravni vsaj začela. Tako ostaja vsaj upanje, da bodo državni
svetniki ob podpori civilne družbe našli odgovor na uvodno vprašanje.
T. K.

Nad delo na črno tudi z vrednotnicami

N

ovi zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno je v državnem
zboru prestal že drugo branje. Zato je
realno mogoče pričakovati, da bo zakon sprejet še pred poletjem.
Zakon prinaša več novosti. Proti delu na
črno se pristojni ne bodo več borili samo z
represivnimi organi (inšpektorji, cariniki) in
višjimi kaznimi, temveč tudi z bolj enostavno
ureditvijo osebnega dopolnilnega dela s pomočjo tako imenovanih vrednotnic.
Ko je ministrica Anja Kopač Mrak javnosti podrobneje predstavila to problematiko,
je izrazila prepričanje, da ima večina ljudi
pri nas stvari rada zakonito urejene. Zato je
prepričana, da bodo vrednotnice, s katerimi
bodo naročniki legalizirali dopolnilno delo
drugih oseb na svojem domu, »zaživele«.
Kako bo po novem potekalo osebno dopolnilno delo? Osebe, ki ga bodo želele opravljati, se bodo registrirale, seznam izvajalcev pa
bo vsem javno dostopen na spletnih straneh
Agencije za javnopravne evidence in storitve
(Ajpes).
Vzemimo na primer, da bo Janez Novak
potreboval nekoga za likanje in pospravljanje
na domu. Najprej bo po seznamu izvajalcev
izbral izvajalca ali izvajalko, denimo Marijo
Kovač. Nato jo bo poklical in se z njo dogovoril, kolikokrat na mesec in za kakšno plačilo
bo prišla k njemu na dom likat in pospravit.
Ko se bosta Novak in Kovačeva dogovorila,
bo Novak po internetu izpolnil vrednotnico
za Marijo Kovač in zanjo plačal devet evrov
– sedem za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in dva za zdravstveno zavarovanje.
Tisti, ki dela z računalnikom niso vešči, bodo
lahko vložili zahtevek za pridobitev vrednotnice tudi pri uradni osebi na upravni enoti.
Po tem bo lahko Marija Kovač ves mesec v
dogovorjenih terminih hodila k Novaku likat
in pospravljat, ne da bi ju bilo strah, da ju bo
zalotil inšpektor ali carinik, ki bi ga poklical
kakšen »ljubezniv« sosed. Po mesecu dni bo
moral Novak za dopolnilno delo Kovačeve
izpolniti novo vrednotnico.
Seveda pa Kovačeva pri njem ne bo smela
delati vsak dan osem ur, ker bi potem že bila

pri njem v rednem delovnem razmerju kot
gospodinjska pomočnica in bi moral z njo
skleniti pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Kovačeva bo na
koncu vsakega meseca Novaku izstavila račun za opravljene storitve. Vsakih šest mesecev pa bo morala o prihodkih poročati Davčnemu uradu Republike Slovenije (DURS).
Podatke iz vrednotnice bo računalniški
program samodejno posredoval na ministrstvo za notranje zadeve, plačilo vrednotnice
pa prav tako samodejno na Davčno upravo
republike Slovenije in nato na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(ZPIZ) in na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ko se bo na ZPIZ-u
zbralo trideset vrednotnic na ime Marije
Kovač, ji bodo na zavodu pokojninsko dobo
podaljšali za en mesec. Tako si bo lahko vsakdo tudi z osebnim dopolnilnim delom počasi
povečeval delovno dobo za pridobitev pokojnine.
Dejansko bodo na boljšem tisti, ki bodo
opravljali osebno dopolnilno delo pri več
osebah krajši čas. Kdor bo delal ves mesec
samo pri enem naročniku, pa bo prejel vsak
mesec samo eno vrednotnico. Takšnega sistema, kot je dopolnilno delo, pač ni mogoče
urediti idealno in popolnoma pravično, saj
bi v tem primeru terjalo mnogo več administrativnih opravil in nadzora. Kdor bo želel,
si bo lahko vrednotnice plačeval tudi sam, saj
so njihovo ceno izračunali tako, da je treba
za trideset vrednotnic odšteti približno toliko, kolikor znaša prispevek za pokojninsko
in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje iz
minimalne plače.
Vrednotnice bodo morali izpolnjevati tudi
delavci, ki bodo opravljali takšna osebna dopolnilna dela, pri katerih ni naročnikov (nabiranje gob, nabiranje gozdnih sadežev itd.).
Denimo, da bi Jože Koren želel nabirati gozdne sadeže ter jih prodajati na trgu. Pred tem
bo moral po spletu izpolniti in plačati devet
evrov za vrednotnico, ki mu bo veljala mesec
dni (to bo lahko uredil tudi s pomočjo uradne osebe na upravni enoti). Če bo želel, bo
lahko izpolnil ali plačal tudi več vrednotnic,
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denimo za vsak teden. Ko bo Koren gozdne
sadeže prodal kupcem, jim bo za to izstavil
račune. Vsakega pol leta pa bo poročal o prihodku DURS-u.
Osebno dopolnilno delo bo mogoče opravljati samo za fizične osebe, ne pa tudi za
pravne.
Osebno dopolnilno delo bodo uredili s
spremembami zakona o preprečevanju dela
in zaposlovanja na črno, ki jih v državnem
zboru čaka samo še tretje branje. Hkrati pa
bodo s spremembami uvedli znatno višje kazni za zaposlovanje in delo na črno.
Za delo na črno naj bi globa znašala za
pravne osebe od 2000 do 26.000 evrov, za
šušmarje pa od 1000 do 7000 evrov. Za omogočanje dela na črno pa naj bi znašala kazen
za pravne osebe od 2600 do 15.600 evrov in
za posameznike do 1000 do 5000 evrov. Za
zaposlovanje na črno pa za pravne osebe
od 5000 do 26.000 evrov in za posameznike
od 100 do 5000 evrov. Kršitelju bodo lahko
odvzeli tudi predmet, s katerim je bilo opra-

vljeno delo na črno, in premoženjsko korist,
pridobljeno z delom na črno.
Za uveljavitev novega sistema bo država
potrebovala 200.000 evrov. Če se bo v letu
dni registriralo 3000 oseb, ki bodo opravljale
osebno dopolnilno delo, bo država ta strošek
dobila povrnjen. Sicer pa že danes osebno
dopolnilno delo opravlja preko devet tisoč
oseb.
Ne gre pa pozabiti, da bodo po novem
zakonu za preprečevanje dela na črno pooblaščeni tudi cariniki, ki se za to že ustrezno
usposabljajo. Ko bodo njihove mobilne enote
krenile na teren, bo marsikdo, ki dela in zaposluje na črno, presenečen, kako bodo učinkoviti. Cariniki imajo namreč s preprečevanjem
in preganjanjem takšnih goljufij, kot je delo
na črno, veliko več izkušenj kot inšpektorji in
policisti, zato bodo verjetno tudi mnogo bolj
učinkoviti, kar kažejo tudi izkušnje iz drugih
držav.
T. K

Na leto največ štiri povprečne neto plače
Zaslužek od osebnega dopolnilnega dela bo omejen. Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne bo smel presegati
dveh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu
(leta 2012 je povprečna mesečna neto plača znašala 991,44 evra).
T. K.

Krovni sporazum skupnosti in
združenja občin s SAZAS-om

K

ot je splošno znano, morajo organizatorji prireditev za glasbo na njih združenju skladateljev in drugih avtorjev,
imenovanemu SAZAS, plačati avtorski honorar. Sedaj sta Skupnost občin Slovenije
in Združenje občin Slovenije z Združenjem
skladateljev ter avtorjev za zaščito avtorskih
in sorodnih pravic Slovenije (Združenje SAZAS) podpisala krovni sporazum. Ta občinam
omogoča popust pri organiziranju dogodkov,
ki so zaščiteni z avtorskimi pravicami, za 35
do 45 odstotkov. Pogajanja so bila zelo intenzivna, saj sta si tako Združenje občin Slovenije kot Skupnost občin Slovenije prizadevala
občinam zagotoviti čim večji popust.
Sklenjen sporazum se nanaša izključno in
samo na javno izvajanje glasbenih avtorskih
del v okviru organizacije občin v Republiki
Sloveniji.
Zaradi katerih okoliščin je SAZAS občinam, ki so članice združenja ali skupnosti
občin, znižal plačilo avtorskih honorarjev?
Določena znižanja je SAZAS občinam pri-

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani
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100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran
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480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

znal zaradi racionalizacije poslovanja, saj
bodo znižanega plačila honorarjev deležne
samo občine, ki bodo pravočasno dostavile
SAZASU popolne podatke o prireditvah v
predpisani elektronski obliki. To bo SAZASU
znižalo stroške poslovanja in stroške obdelave podatkov.
Nekatera znižanja je SAZAS občinam priznal, ker so kot nosilke razvoja in širitve podpornice občih kulturnih dejavnosti na lokalni
ravni.
Določeno znižanje honorarjev je SAZAS
skupnosti in združenju občin priznal tudi,
ker bosta svoje člane redno opozarjala na
pomen avtorske zaščite, na pomen ureditve
odnosov med občinami v okviru prireditev z
javnim izvajanjem in združenjem SAZAS kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo njihovih
medsebojnih razmerij.
Krovni sporazum so stranke podpisale
tako, da velja do konca leta 2015.
T. K.
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
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Občina Benedikt

V Benediktu največ tatvin in vlomov
ob ponedeljkih

N

a območju občine Benedikt, ki sodi
med občine z najmlajšim prebivalstvom v Sloveniji, se je lani precej povečalo število kaznivih dejanj. To so ugotovili
člani občinskega sveta občine Benedikt, ko so
na seji obravnavali informacijo »Pregled varnostne situacije na območju občine Benedikt
v letu 2013«, ki ga je pripravil policist I Boštjan Kaloh, odobril oziroma podpisal pa komandir policijske postaje v Lenartu policijski
inšpektor I Jožef Kerneža.
Lani so policisti na območju občine Benedikt obravnavali 67 kaznivih dejanj, leto
poprej pa 50 oziroma 17 manj. Razveseljivo
pa je, da jih je policistom uspelo več raziskati.
Lani je preiskanost kaznivih dejanj na območju občine Benedikt znašala 76,67 odstotka,
leta 2012 pa 68,42 odstotka.
Med kaznivimi dejanji, ki so bila lani storjena na območju občine Benedikt, je bilo daleč največ kaznivih dejanj
zoper premoženje. Takšnih
dejanj so policisti zabeležili
kar 58, leto poprej pa 30.
Med njimi so prevladovale
poneverbe in neupravičene
uporabe tujega premoženja
(15 primerov), sledile pa
so tatvine (14 primerov),
velike tatvine in vlomi (11
primerov) in poškodovanja
tujih stvari (8 primerov).
V sklopu kaznivih dejanj
zoper življenje in telo so
policisti lani obravnavali
tri primere – dva primera
umora in en primer lahke
telesne poškodbe. Število
kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke pa se je lani
glede na leto poprej zmanjšalo iz osmih primerov na tri.
Največ kaznivih dejanj so policisti obravnavali na območju naselja Benedikt, njihovi
storilci pa so bili največkrat na delu ob ponedeljkih. Kdo ve, morda tudi zaradi tega, ker
jim je takrat po veselem vikendu zmanjkalo
sredstev.
Policisti so na območju občine Benedikt
lani obravnavali tudi 16 kršitev predpisov
s področja javnega reda in miru ter splošne
varnosti ljudi in premoženja, kar je natanko
deset manj kot leta 2012. Največ kršiteljev
javnega reda in miru so obravnavali v centru
Benedikta v okolici gostinskih lokalov. Dva-

krat pa so morali policisti posredovati celo
na domu, da so preprečili nadaljnje kršenja
javnega reda in miru.
Policisti so posebno skrb posvetili izvajanju ukrepov za preprečevanje nasilja v družini. Ugotavljajo, da se je na tem področju
stanje nekoliko izboljšalo, vendar je po njihovi oceni nasilja v družinah več, kot ga žrtve
prijavijo, saj se marsikatera žrtev boji, da se ji
bo nasilnež maščeval.
Razveseljiv pa je podatek, da policisti lani
na območju občine Benedikt niso obravnavali
primera prometne nesreče s smrtnim izidom.
Obravnavali pa so 16 drugih prometnih nesreč oziroma dve manj kot leto poprej. V teh
nesrečah sta dve osebi utrpeli hude telesne
poškodbe, devet oseb pa lahke. Najpogostejša
vzroka prometnih nesreč sta bila nepravilna
stran in smer vožnje in neprilagojena hitrost.
Kot sekundarni vzrok prometnih nesreč pa

je še vedno marsikdaj prisoten alkohol, zato
bodo policisti ugotavljanju alkoholiziranosti
voznikov tudi v bodoče posvečali veliko pozornosti.
Policisti so na območju občine Benedikt
lani obravnavali tudi devet dogodkov, od tega
tri požare in dva samomora.
Policisti so občinske svetnike seznanili tudi
z ukrepi, ki jih nameravajo izvajati za izboljšanje varnostne situacije na območju občine
Benedikt v letošnjem letu. Med drugim bodo
uperjeni zlasti proti premoženjski kriminaliteti ter proti vožnji pod vplivom alkohola in
brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
T. K

Obvestilo o objavi razpisa
Občina Benedikt je dne 27. 3. 2014 objavila razpis za podelitev priznanj Občine Benedikt
v letu 2014.
Besedilo javnega razpisa je objavljeno na spletni strani www.benedikt.si.
Rok za oddajo pobud je 5. 5. 2014 do 11. ure.
Župan Milan Gumzar

Gradnja vrtca Benedikt dobro napreduje

 P
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otem ko je občina Benedikt 1. julija
lani podpisala pogodbo z izvajalcem
VG5, d. o. o., iz Ljubljane za izgradnjo vrtca
Benedikt, gradbena dela
potekajo po načrtih. Gradnja 7-oddelčnega nizkoenergetskega vrtca v dveh
etažah, skupne površine
okrog 900 m2, bo predvidoma končana do konca
avgusta. Gradbena dela so
ocenjena na 1,469.337,48
evrov, celotna naložba, ki
poteka od leta 2012, pa ima
po dokumentih vrednost
okrog dva milijona evrov.
E. P.
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Občina Cerkvenjak

Prodajali bodo lahko na prostem

Č

lani občinskega sveta občine Cerkvenjak so sprejeli odlok o prodaji blaga
zunaj prodajaln na območju občine
Cerkvenjak. Gre za odlok, ki ureja pomembno področje, saj lahko predstavlja prodaja
na javnih površinah marsikomu pomembno
dodatno dejavnost. Ponudba na javnih površinah pa lahko pomembno popestri tudi siceršnjo ponudbo v kraju, ki jo znajo še zlasti
ceniti turisti in drugi obiskovalci.

Doslej v Cerkvenjaku prodaje blaga zunaj
prodajaln niso imeli sistemsko urejene, temveč je imelo Turistično društvo na podlagi
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča ter sklepa o ceni stroškov stojnice
na javnih površinah ob enkratnih prireditvah
določena pooblastila. Sedaj je bilo treba to
vprašanje sistemsko urediti, ker z uveljavitvijo zakona o davku na nepremičnine preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča.
Odlok določa, da so javne površine namenjene za prodajo blaga zunaj prodajaln
parkirni prostori in pohodne površine, ki s
prometnega in okoljevarstvenega vidika ne
motijo bivalnih pogojev v okolju. Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko uporabljajo
tudi površine, ki niso v lasti občine. Odlok
bodo uporabljali tudi za prodajo blaga ob
raznih prireditvah in sejmih, kot denimo ob
Antonovem žegnanju.
Odlok določa, da je upravljavec površin za
prodajo blaga zunaj prodajaln občina. Poskrbeti mora, da je poslovanje na njih usklajeno
z veljavnimi predpisi, poleg tega pa mora skrbeti za njihovo urejenost in snažnost.
Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka na
premičnih stojnicah, na prodajnih avtomatih
in v potujoči prodajalni. Ceno nadomestila
za uporabo javne površine za prodajo določi

občinski svet. Prodajalec pa mora za prodajo
na prostem pridobiti soglasje občine. V vlogi
mora navesti vrsto blaga, ki ga bo prodajal,
lokacijo, kjer bo prodajal, prostornino, potrebno za prodajo, in časovno obdobje prodaje. Seveda mora priložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za trgovinsko dejavnost na
drobno.
Prodajo zunaj prodajaln smejo na območju
občine Cerkvenjak po odloku opravljati kmetovalci, ki sami pridelujejo
ali proizvajajo pridelke in
izdelke; posamezniki, ki
opravljajo
gospodarsko
dejavnost domače obrti in
prodajajo proizvode lastne
izdelave; nabiralci gozdnih
sadežev, zdravilnih zelišč
in cvetja ter druge fizične
in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje
trgovinske dejavnosti na
drobno izven prodajaln.
Razstavljeno blago za
prodajo morajo prodajalci
vidno deklarirati in označiti s prodajno ceno. Za svoje
izdelke morajo imeti prodajalci cenik. Živila morajo
biti higiensko neoporečna.
Poleg tega morajo prodajalci upoštevati
tudi druge predpise, ki urejajo trgovanje na
debelo in drobno. Tako morajo imeti napravo
za merjenje in tehtanje blaga, hladilne skrinje
za živila itd. Na prodajnem mestu pa ne smejo prodajati živih živali.
Višina nadomestila, ki ga prodajalcem na
prostem zaračunava občina, se oblikuje glede na to, ali gre za stalno ali občasno prodajo blaga in glede na prostornino prodajnega
mesta. Če obstaja javni interes (prodaja izdelkov starih obrti, suhe robe itd.), lahko občina
prodajalca oprosti do polovice višine izračunanega zneska.
Za kršilce so predvidene kar stroge kazni.
Kdor bo opravljal prodajo zunaj prodajaln
brez soglasja občine, pa ga bodo pri tem zalotili, bo moral plačati sto evrov kazni. Pravna
oseba, ki bo prodajala brez soglasja na prostem, pa bo morala plačati tisoč evrov kazni,
njena odgovorna oseba pa 400 evrov. Sto
evrov bo moral plačati tudi prodajalec, ki bo
prodajal v nasprotju z izdanim soglasjem.
Sprejem odloka še ne pomeni, da bo takoj zaživela tržnica v Cerkvenjaku, na kateri
bodo kmetje in drugi proizvajalci lahko prodajali svoje pridelke in izdelke. Eden od korakov na poti do nje pa zagotovo je.
T. K.

okrog 11 milijonov EUR, smo morali najeti
kredite, da smo poplačali stare obveznosti in
servisirali investicije, oziroma zagotavljali lastne deleže pri investicijah iz evropskih sredstev. Zalomilo pa se je pravzaprav s pojavom
krize.

600 tisoč evrov, o katerih sem govoril. Ko
bomo to dobili, bo na tak način finančno stanje v občini drugačno.«
Kot odgovor poslancu Vogrinu, ki navaja,
da v zadnjem obdobju v občini Lenart ni bilo
večjih investicij, je župan Kramberger zapisal
nekatere večje investicije: »CSG - Center
Slovenskih goric, NPIC
– Nova poslovno-industrijska cona, obvozna
cesta Sp. Porčič–Zg. Senarska (vzhodna obvoznica), dograditev OŠ
Voličina in izgradnja
novega vrtca v Voličini,
obnova vrtca v Selcah,
ureditev nogometnega
igrišča z umetno travo
v Selcah, ureditev mestnega parka v Lenartu, postavitev otroških
igral v Lenartu in VoOdprtje Nove poslovno-industrijske cone v Lenartu leta 2009. Razmere ličini, obnova hipodroso bile takrat za razvoj lenarškega gospodarstva mnogo bolj obetavne ... ma na Poleni, izgradnja
balinišča na Poleni,
ureditev parkirišča na
V zadnjih treh proračunih smo načrtovali
Poleni, obnova kulturnih domov v Voličini
prodajo nepremičnin v Novi poslovno-induin Selcah, ureditev baletne dvorane, rekonstrijski coni, kjer imamo za prodajo na voljo
strukcija Doma kulture v Lenartu, energetska
še 20 ha zazidljivih zemljišč. Celoten investisanacija OŠ Lenart, izgradnja čistilne naprave
cijski ciklus pa se je zaustavil in tam v bistvu
v Močni; izgradnja sekundarnih vodovodov
nismo uspeli prodati nobenega zemljišča.
v Zg. Žerjavcih, delu Sp. Partinja, Radehovi,
Prihodkov torej ni bilo, odhodke pa smo z
v delu Črmljenška, Zg. in Sp. Voličini, v fazi
investicijami imeli in tu je nastala ta razlika!
podpisa pogodbe z izvajalcem pa smo še za
Poleg tega se nam strmo dvigujejo socialodseke Selce, preostali del odseka Črmljenšak
ni transferji, tako da je v skladu s finančno
in Straže; izgradnja transportnega vodovoda
izravnavo, ki jo občina dobiva, razkorak v
Maribor–Lenart in vodenje celotnega projekzadnjem času veliko večji, kot je bil pred štita Celovite oskrbe SV Slovenije s pitno vodo
rimi, petimi leti. Več denarja moramo torej
– COSV (za 11 občin), izgradnja komunalne
v skladu z zakonom namenjati za socialne
opreme v naselju Radehova.
transferje, kar je tudi odraz krize.«
Za vse te investicije smo v letih 2007-2013
pridobili
11.370.062 € evropskih in državnih
Položaj je resen, a obvladljiv …
sredstev, pri tem pa smo morali investicije
»Jaz sem optimist. Stanje, kot je, sta obravprvotno poplačati iz proračuna, nato smo
navala naš nadzorni odbor in občinski svet.
dobili sredstva refundirana v deležu 40-80 %,
Mislim, da bomo omenjeni dolgoročni kredit
odvisno pač od vrste razpisa,« poudarja žudobili, pričakujem pa tudi sredstva za povrpan Kramberger.
nitev vloženih sredstev v javni vodovod, teh
Edvard Pukšič

Sklepi županov o zdravstvu na
območju Upravne enote Lenart

K

olegij županov iz Upravne enote
Lenart je 14. aprila sprejel sklepe o
zdravstvenem varstvu v šestih občinah in z njimi opredelil odnos lokalnih
skupnosti do odprtih vprašanj, zlasti pobud za organizacijo Zdravstvenega doma
Lenart kot zasebne zadruge. S sklepi so
župani v četrtek, 17. aprila, na novinarski
konferenci seznanili javnost.

Občina Lenart

Za ureditev lenarških občinskih financ

H

krati s prizadevanji občine Lenart za
ureditev finančnega položaja je na
visoko zadolženost občine opozoril tudi slovenskogoriški poslanec mag. Ivan
Vogrin. Navedel je podatke, ki smo jih uporabili kot izhodišče za pogovor z lenarškim
županom mag. Janezom Krambergerjem. Ta
ob vsebinskem odgovoru poudarja tudi, da
je velik del zadolženosti, 4.187.948,79 € obveznosti poleg nasedle investicije v izgradnjo
centralne čistilne naprave, »podedovan«.
Delež dolga občine Lenart je konec leta
2012 znašal slabih 60 odstotkov vseh prihodkov. Po deležu dolga v proračunskih
prihodkih je bila tako lenarška občina med
221 občinami v državi na 19. mestu. V letu
2012 ustvarila dobrih 11 milijonov 500 tisoč
evrov prihodkov, njena zadolženost pa je bila
konec tega leta dobrih 6 milijonov 900 tisoč
evrov, kar je slabih 60 odstotkov vseh prihodkov. Lani se položaj zaradi kriznih razmer ni
izboljšal. Položaj rešujejo z resnim zmanjševanjem odhodkov, kolikor je to po zakonu
možno, dolg pa zmanjšujejo z dolgoročnimi
krediti.
O finančnem položaju občine Lenart in
o reševanju je župan magister Janez Kram-
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berger za Ovtarjeve novice povedal:
»Kot župan ocenjujem, da je finančno stanje v občini v tem trenutku zaskrbljujoče. Že
nekaj časa ga rešujemo, v načrtu pa imamo
dolgoročno zadolžitev za 1,5 milijona EUR.«

Kakšno je stanje zadolženosti in kakšen je
način reševanja teh problemov?
»V drugi polovici marca smo odplačali štiri kredite v skupni vrednosti 300 tisoč EUR,
tako da smo si v skladu z zakonom o financiranju občin naredili prostor, da lahko zaprosimo za milijon in pol dolgoročnega kredita.
V tem času potekajo pogovori z bankami.
Pričakujem tudi, da bomo od države dobili
600 tisoč EUR finančnih sredstev, ki smo jih
vložili v celovito oskrbo severovzhodne Slovenije s pitno vodo. Ko bomo ta sredstva dobili, bomo imeli finančno stanje urejeno.«
Zakaj je prišlo do takšnega položaja in kako
je nastajal?
»Leta 2006 sem bil izvoljen za župana občine Lenart in občina je takrat imela preko štiri
milijone obveznosti poleg dolgoročnih kreditov. Če smo želeli počrpati evropska sredstva,
v teh približno osmih letih smo jih počrpali

• Koncesije za splošno medicino in stomatologijo se bodo podeljevale le v primeru pridobitve dodatnih zdravstvenih
programov za območje Upravne enote
Lenart, pri čemer bodo za področje
splošne medicine prvenstveno porazdeljene v zdravstvene ambulante občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slov.
gor. in Sv. Ana v Slov. gor., medtem ko bi
koncesije za stomatologijo bile omogočene le s sedežem izvajanja dejavnosti v
Zdravstvenem domu Lenart.
• Občine bodo izdelale lastno strategijo razvoja zdravstvenega varstva, ko
bo le-ta izdelana na državni ravni in bo

kot takšna podlaga za izdelavo lokalnih
strategij.
• Obstoječe število zdravstvenih programov, s katerimi razpolaga Zdravstveni dom Lenart, predstavlja tisto mejo,
ki ZD Lenart še omogoča pozitivno
poslovanje. Vsako nadaljnje podeljevanje koncesij, s katerimi bi se odvzeli
zdravstveni programi ZD Lenart, bi pomenilo negativno poslovanje javnega zavoda in posledično
vprašljivost njegovega
obstoja.
•
Koncesije se
bodo v bodoče podeljevale le na podlagi
javnih razpisov posameznih občin, v skladu s splošnimi usmeritvami in na podlagi
meril in izdelane mreže zdravstvenih storitev za posamezna
območja.
• Zaradi velikega nesorazmerja med
plačili za izvedene zdravstvene storitve
med zaposlenimi v zdravstvenem domu
in koncesionarji se bodo iskale pravne
rešitve, ki bi omogočile boljše nagrajevanje zaposlenih v zdravstvenem domu,
kar bi zmanjšalo pritiske za odhode med
koncesionarje.
• Ob občinah ustanoviteljicah Zdravstvenega doma Lenart so tudi ostale
občine iz območja Upravne enote Lenart
pripravljene pristopiti k ustanoviteljstvu
Zdravstvenega doma Lenart.
Jože Dukarič
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ZD Lenart ostaja samostojna ustanova

V

zadnjem času je bilo veliko zapisanega
o Zdravstvenem domu Lenart, v glavnem z negativno konotacijo. Direktor
Zdravstvenega
doma Lenart
Jožef Kramberger, dr. med.
spec., meni, da
to ni dobro in
dodaja: »V zadnjih letih smo
veliko vlagali v
ureditev ustreznih prostorov
ter strokovnost
kadrov, da bi
naše
storitve
čim bolj približali našim
uporabnikom.
Žalosti me, da
sedaj posamezniki z raznimi političnimi igricami želijo izničiti ves naš trud.«
Gospod Kramberger, govorite, da se nekdo
trudi izničiti vaš trud in trud zaposlenih, če
pa ravno vam očitajo, da ste dejansko krivi
za vse, kar se dogaja z javnim zavodom. Ali
ni res?
»Vem, da se veliko govori o ZD Lenart, očitno bo ZD Lenart tudi ena od glavnih predvolilnih tem na jesenskih lokalnih volitvah. In
to me žalosti, da si posamezniki z blatenjem
mene in mojih sodelavcev želijo nabirati politične točke pred jesenskimi volitvami.«
Govori se, da vi kot direktor želite privatizirati ZD Lenart, župani pa vam tega ne dovolijo.
Ali tudi to zanikate?
»Ne bodite smešni, očitno človeška domišljija ne pozna meja. Res ne vem, kaj sem
naredil narobe, če se nisem prijavil na razpis
za direktorja. Ali nimam po 16 letih pravice
reči ne? Očitno je to jedro spora. Odločil sem
se, da pač za direktorja ne bom kandidiral in
sem dal vlogo za koncesijo. Res se sprašujem,
kaj je tu narobe? O tem, kaj menijo župani,
pa boste morali vprašati njih, kajti meni nikoli niso konkretno povedali svojega mnenja,
čeravno sem večkrat predlagal, da bi morali
sprejeti akt o organizaciji javne zdravstvene
mreže na območju Upravne enote Lenart. Jih
pa celo razumem, oni so politiki in razmišljajo politično, kar ni narobe. Razumeti pa bodo
morali, da smo mi v ZD Lenart strokovna
javna služba, zato nas ne zanimajo politične
igrice, ampak samo strokovno delo in zado-

voljstvo naših uporabnikov. Mislim pa, da gre
tu za konkretno zavajanje ali neznanje, saj po
veljavni zakonodaji zdravstvenega doma ni
mogoče lastniniti, niti kupiti.«
Na zadnji seji sveta zavoda ZD Lenart so vam
naložili, da morate jasno ločiti ordinacije zasebnikov od ordinacij javnega zavoda. Ali je
to res potrebno?
»Ja, prav je, da pacienti vedo, katere storitve opravljajo zaposleni v ZD Lenart in katere
zasebniki. Velikokrat se pacienti zasebnikov
obračajo name z raznimi vprašanji. Zasebniki
za svoje delo niso odgovorni meni, zato tudi
na ta vprašanja ne odgovarjam. Potem so ti
pacienti razočarani in za vse krivijo ZD Lenart. To ni pošteno, vsi moramo odgovarjati
za svoje delo. Koncesije podeljujejo lokalne
skupnosti in ne mi v ZD Lenart.«
Ali še vedno vztrajate pri koncesiji?
»Še enkrat ponavljam, vlogo za koncesijo
sem podal enako kot moji kolegi. Govori se,
da so določeni politični akterji posameznike
nagovarjali, naj podajo zahtevek za podelitev
koncesije. Mene nihče ni nagovarjal in tudi
jaz nikogar nisem nagovarjal. Podal sem vlogo in sedaj čakam odgovor. Kot direktor ZD
Lenart ne vztrajam pri koncesiji, saj moram
kot direktor spoštovati sklep sveta zavoda ZD
Lenart, da se vsled ohranitve javnega zavoda
koncesije ne podeljujejo.«
Svet zavoda je sklenil, da ponovi razpis za direktorja, ali se boste prijavili?
»Nisem se še odločil, pustimo času čas.«
Kako pa komentirate pisanje poslanca mag.
Ivana Vogrina?
»Očitno sem pri svojih zrelih letih še vedno naiven. Poslanca sem sprejel doma, ker
je naš dom odprt za vse, še posebej tistim, ki
želijo kaj dobrega narediti za Lenart in širše
Slovenske gorice. Mislil sem tudi, da resnično
želi dobro našim krajem, zato sem mu tudi
odgovoril na vprašanja iz prvega pisma. To je
bil moj zadnji odgovor poslancu, na takšna
in drugačna nizkotna pisanja ne bom več odgovarjal. Očitno je, da avtorju teh pisem ni
mar za Lenart, ampak ga zanima samo nabiranje političnih točk. Veste, ko mi nekdo, ki je
magistriral z notranje konsolidacije podjetja,
postavlja diagnoze itd., mislim, da je prekoračil vse meje dobrega okusa. Bralcem pa prepuščam oceno, kdo je v teh pismih zdravnik
in kdo bolnik.«
Nina Zorman

Merila in pogoji gradnje po prostorskih
ureditvenih pogojih v občini Lenart

L

enarški občinski svet je na 21. seji dne
27. februarja sprejel spremembe in
dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Lenart. Odlok je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku
št. 5 z dne 6. 3. 2014. Osnovni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini (PUP)
je občina Lenart sprejela leta 2000, kasneje pa
je bil večkrat spremenjen in dopolnjen.
Veljavna določila PUP občine obravnavajo
območje celotnega prostora občine Lenart,
razen ureditvenih območij naselja Lenart v
Slovenskih goricah in dela naselja Zavrh. Prostorski ureditveni pogoji so splošni občinski
izvedbeni prostorski akti, v katerih so določena merila in pogoji za gradnje in prostorske
ureditve na posameznih območjih namenske
rabe prostora, kot so stavbna zemljišča v ureditvenih območjih naselij in izven njih (razpršena gradnja), kmetijska zemljišča, gozd in
vodne površine.
S PUP občine so določena merila in pogoji glede vrste posegov, nadalje za oblikovanje in lego objektov, medsebojnih odmikov
objektov in odmikov od parcelne meje, za
določanje gradbenih parcel in funkcionalnih
zemljišč, za prometno, komunalno in energetsko urejanje, varovanje okolja ipd. Merila
in pogoji se delijo na skupna in posebna, pri
čemer skupna veljajo za vsa območja urejanja
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s PUP občine, kolikor ni s posebnimi merili
in pogoji določeno drugače.
Tako so v območju, ki ga ureja PUP občine,
razen če ni s posebnimi merili določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
•
novogradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave objektov in naprav,
•
spreminjanje namembnosti kot dopolnitev pretežne namembnosti območja, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih
dopustnih ravni vplivov na okolje in
da funkcionalno zemljišče k objektu
ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,
•
vzdrževalna dela na objektih in napravah,
•
rušenja objektov in naprav,
•
dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
•
ne glede na ostala določila tega odloka
postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov, kot so določeni v Prilogi 1
odloka o zadnji spremembi PUP,
•
gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in
zvez,
•
urejanje in vzdrževanje odprtih površin, športnih in rekreacijskih površin,
zelenic, pešpoti in kolesarskih poti

ter urejanje kmetijskih in gozdnih zemljišč,
•
postavitev objektov za turistične namene, turističnih oznak, spominskih
obeležij, verskih znamenj, reklamnih
panojev in neprometnih znakov,
•
posegi in ureditve, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavlja
večjo varnost ljudi in objektov.
Ne glede na navedena splošna merila in
pogoje pa so na primer s posebnimi merili
in pogoji za kmetijska zemljišča, razen primarne rabe, med drugimi možni naslednji
posegi in objekti:
•
nezahtevni objekti: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (stavbe površine do 150 m2, višine do 6 m, stolpni
silosi višine od 5 m do 10 m, gradbeno inženirski objekti višine nad 5 m
do 10 m, dvojni kozolci (toplarji) površine do 150 m2, zbiralnik gnojnice
do 1000 m3): kozolec, kmečka lopa,
pastirski stan, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, koruznjak, montažni rastlinjak, grajena obora, grajena
ograja za pašo živine, grajena ograja
in opora za trajne nasade, napajalno
korito, krmišče, grajena poljska pot,
silos, pokrito skladišče za lesna goriva, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke; objekti za rejo živali (stavbe
do 100 m2, ribogojnice do 2000 m2):
čebelnjak do 20 m2, ribogojnica; mala
komunalna čistilna naprava (zmogljivost od 50 do 200 PE),
•
enostavni objekti: pomožni kmetijsko-gozdarski objekti (stavbe pritlične, enoetažne, površine do 40 m2,
stolpni silosi višine do 5 m, gradbeno
inženirski objekti višine do 5 m, dvoj-

ni kozolci (toplarji) površine do 40
m2): kozolec, kmečka lopa, pastirski
stan, skedenj, senik, kašča, koruznjak,
grajeni rastlinjak in montažni rastlinjak, grajena obora, grajena ograja za
pašo živine, grajena ograja in opora za
trajne nasade, napajalno korito, krmišče, grajena poljska pot, silos, pokrito skladišče za lesna goriva, gnojišče,
zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, molzišče; mala komunalna čistilna naprava (zmogljivost do 50
PE); nepretočna greznica do 30 m3;
rezervoar za vodo do 100 m3; vodnjaki in vrtine (višina do 5 m, globina do
30 m); vodno zajetje in objekti za akumulacijo in namakanje (prostornine
do 250 m3, bazeni do 60 m3): grajeno
zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in
tehnološke vode, grajen namakalni
sistem s črpališčem, vodni zbiralnik;
•
postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, verskih znamenj,
reklamnih panojev in neprometnih
znakov,
•
premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema n. pr. brajda, klopotec, količek, žična opora,
opora za mrežo proti točki, opora za
mrežo proti ptičem, obora, ograja za
pašo živine, ograja ter opora za trajne
nasade), poljska pot, premični tunel
in nadkritje, zaščitna mreža, lovska
preža.
Prostorski ureditveni pogoji podrobneje
določajo tudi potrebo po zagotovitvi predhodnega geotehničnega mnenja oz. poročila k
posegom ter ureditev odvodnjavanja meteornih vod z objektov in utrjenih površin.
Vinko Kramberger

Občina Sveta Ana

Otvoritev spominske sobe dr. Romana
Lesnike

V

soboto, 12. 4. 2014, je bila pri Sveti Ani
otvoritev Spominske sobe dr. Romana
Lesnike. Medicinsko zbirko je občini
podarila hčerka zdravnika Romana Lesnike, ki se
je leta 1898 rodil pri Sveti
Ani staršema, ki sta poučevala na Osnovni šoli Sveta
Ana. Zbirko smo urejali od
novembra 2013. Potrebnega je bilo namreč veliko
čiščenja in raziskovalnega
dela. Zbirka zajema vsa področja, ki jih je pokrival dr.
Lesnika pri svojem delu, in
sicer splošno medicino,
ginekologijo,
zobozdravstveno oskrbo, kirurgijo
in celo lekarno, hkrati pa
je ohranjena bogata zbirka
strokovne literature in dokumentacije. Zaradi širokega spektra dobro
ohranjenih medicinskih predmetov ne bo
spominska soba pridobitev
le za turistično ponudbo,
temveč izjemna zanimivost
tudi za študente medicine,
zdravnike in poznavalce
ter ljubitelje zgodovine medicine.
Na otvoritev je prišlo
veliko Mozirčanov, saj jih
na dr. Lesniko, ki je večino svojega življenja preživel prav v Mozirju, vežejo
lepi spomini. Prišli so tudi
številni zdravniki in strokovnjaki za kulturno dediščino, ki so si z velikim zanimanjem ogledali zbirko.
Dogodka pa se je udeležila
tudi častna gostja, gospa
Romana Lesnika, ki je hranila medicinsko
opremo svojega očeta in v njej videla neprecenljivo vrednost, zato si je z vsem srcem
prizadevala, da bi iz tega nastala muzejska
zbirka. Na otvoritvi smo lahko prisluhni-

li številnim govornikom, ki so dr. Lesniko
poznali, ga zelo cenili in mu v čast povedali
nekaj besed. Romana Lesnika in župan Sil-

vo Slaček sta podpisala listino o podaritvi in
tako še svečano obeležila ta dogodek. Po ura-

dnem delu je sledil ogled spominske sobe v
prostorih ambulante Sv. Ana, kjer je bila pripravljena tudi manjša pogostitev.
Brigita Vrabec
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Predstavitev dela občine Sv. Ana v 2013

Ž

upan Silvo Slaček je s pomočjo sodelavcev občine pripravil predstavitev dela v
lanskem letu in projektov, ki so v teku

v letošnjem letu, ter finančne konstrukcije
teh projektov. Predstavitev je požela precejšnje zanimanje občanov, saj se kot 49. občina
od 211 po Piso analizi res
lahko z marsičim pohvali,
v Podravju pa je po specifičnih kazalnikih med občinami najvišje uvrščena,
glede proračunske učinkovitosti pa je lani dosegla
visoko 14. mesto.
Suzana Rejak Breznik

potrebno odstraniti pesek oz. ostanke posipnih materialov zimske službe. Iz vodotokov
in varovalnih pasov občinskih cest je zaradi
posledic žledu bilo potrebno odstraniti vejevje in ostanke dreves. Izvedlo se je grediranje
in ravnanje najbolj kritičnih makadamskih
cestnih odsekov. V celoti smo izvedli gramo-

Pomladanska delovna akcija v Sv. Trojici

V

soboto, 12. aprila, je na območju
občine Sv. Trojica potekala pomladanska delovna akcija ali »rabota«.
Včasih so na raboti izvajali predvsem razna
vzdrževalna dela na cestah, saj so le-te bile v

Občina Sveta Trojica

Varčni in gospodarni pri poslovanju

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica so sprejeli računovodsko in
poslovno poročilo občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013. Pripravila ga je Janja Šijanec, občinskemu svetu pa
sta ga v sprejem predlagala direktor občinske
uprave Srečko A. Padovnik in župan Darko
Fras.

Podatki kažejo, da so na občini skrbno gospodarili s sredstvi, saj so se držali okvirjev iz
sprejetega proračuna.
Sprejeti oziroma načrtovani prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna za leto 2013 so znašali 1,899.744,25
evrov, realizacija pa 1,841.165,81 evrov, kar
pomeni, da je realizacija načrtovanih prihodkov znašala kar 96,9 odstotka. Davčnih
prihodkov je bilo 1,434.209 evrov, nedavčnih 231.051 evrov, kapitalskih 15,553 evrov,
transfernih 160.311 evrov in prejetih donacij
42 evrov. V strukturi davkov so največ znašali davki na dohodek in dobiček – dohodnina
(1,319.011 evrov), davki na premoženje – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
davek na promet nepremičnin (63.086 evrov)
in domači davki na blago in storitve (52.112
evrov).
Proračunski odhodki kažejo, da je občina
Sveta Trojica realizirala 96,3 odstotka na-

črtovanih odhodkov. Od skupne višine odhodkov 1,653.286 evrov je šlo za investicijske
odhodke (nakup zgradb in prostorov, nakup
opreme, novogradnje in rekonstrukcije ter
adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in študije o izvedljivosti
projektov, projektna dokumentacija) 394.216
evrov in za investicijske transferje (gre za
investicijske transferje neprofitnim organizacijam in
ustanovam)72.432 evrov.
Zaključni račun občine
Sveta Trojica za leto 2013
je pregledal tudi nadzorni
odbor občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, ki je
pripravil poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna
občine Sveta Trojica za leto
2013.
Člani nadzornega odbora
Lilijana Kšela (predsednica), Anita Robič in Franc
Simonič so ugotovili, da je
zaključni račun proračuna
občine Sveta Trojica za leto 2013 po vsebini
in strukturi v skladu s 96. in 98. členom Zakona o javnih financah ter v skladu z Navodili o pripravi zaključnega računa državnega
in občinskega proračuna ter metodologijo za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna. Občina Sveta Trojica je po ugotovitvah nadzornega odbora poslovala v skladu
z veljavnimi predpisi in usmeritvami, ki jih
je dolžna upoštevati pri svojem poslovanju.
Sestava zaključnega računa je po ugotovitvah
nadzornega odbora pregledna. Kot ugotavlja
nadzorni odbor, iz zaključnega računa izhaja,
da je bila občina Sveta Trojica v letu 2013 pri
poslovanju varčna in gospodarna. Na podlagi
6. člena poslovnika nadzornega sveta občine
Sveta trojica je nadzorni svet nadzorovani
osebi, to je občini Sveta Trojica, podal pozitivno mnenje.
T. K.

Pomlad v znamenju vzdrževalnih del

T

ako kot vsako pomlad se je najprej
potrebno lotiti rednih vzdrževalnih del na
občinskih cestah in drugih
javnih površinah. Še posebno ugodne vremenske
razmere v mesecu marcu
in aprilu so omogočile, da
se je izvedla glavnina predvidenih oz. nujnih vzdrževalnih del, seveda glede na
razpoložljiva sredstva.
Izvajalo se je čiščenje vodotokov in obcestnih jarkov ter stabilizacije le-teh
zaradi erozije. S cest je bilo
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ziranje občinskih makadamski poti in dovoznih cest. Na najbolj kritičnih odsekih smo
izvedli strojno sanacijo bankin. Izvedlo se je
krpanje udarnih jam in drugih poškodovanih
asfaltnih cestnih odsekov ...
Jože Žel

glavnem makadamske oz. bolj kot ne blatne,
sedaj, v 21. stoletju, ko naj bi bili ljudje zrelejši in modrejši, pa se mora velik poudarek

namenjati čiščenju okolja, ki je ob občinskih
cestah kljub vsakoletnih akcijah vedno znova močno onesnaženo. Razlika med akcijami nekoč in danes je tudi ta, da je nekdaj od
vsake hiše šel vsaj en član pomagat, sedaj pa
se razen krajanov, ki so
stalno pripravljeni pomagati in sodelovati,
ostala glavnina za takšne in podobne akcije
ne zmeni.
Kakorkoli že, na letošnji akciji se je storilo
ogromno koristnega,
poleg čiščenja smeti
se je predvsem v določenih naseljih izvedlo
najrazličnejša vzdrževalna in druga olepševalna dela tako ob
občinskih cestah kakor
tudi na drugih, predvsem javnih in tudi na
ne javnih površinah,
zato se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri
akciji, zahvaljujemo.
J. Ž., foto: P. Leopold

Sveta Trojica v Europarku

D

ne 11. 4. in 12. 4. 2014 se je na Festivalu turizma v Mariborskem Europarku predstavila tudi Sveta Trojica
v Slovenskih goricah.
Poleg splošne predstavitve kraja in njegove
turistične ponudbe je
bila osrednja nit razstava pirhov, ki poteka
v Protokolarno razstavnem centru sv. Martina
od 19. do 27. aprila. V
nakupovalnem središču Europark je bil ob
stojnici tudi velik pirh,
ki je simbolično vabil
na razstavo pirhov v
Sveto Trojico. Na Festivalu turizma so Sv. Trojico zastopala Društvo
vinogradnikov, Turistično društvo, Društvo
kmečkih žena in deklet – skupina Svetlice.
Svojo ponudbo so predstavili tudi Gostišče
na Griču, Gostišče Gočovski dvorec ter Turistična kmetija za samooskrbo MILIMIR. V

predstavitvi je sodeloval tudi priznani mojster starih domačih obrti Ivan Vajngerl, ki je
veselo pletel velikonočne košare, člana Turi-

stičnega društva pa sta izdelovala »presmece«
ter jih delila otrokom.
Jože Žel, foto: P. Leopold

Razstava pirhov in koncert v Sv. Trojici

O

bčina Sv. Trojica je v sodelovanju
z župnijskim svetom, občinskimi
svetniki in krajani naselij v Razstavno-protokolarnem centru sv. Martina tudi
letos pripravila razstavo pirhov in drugih

izdelkov na temo velike noči. Razstava je
na ogled od 19. do 27. aprila. Obiskovalce
v času razstave sprejme eno izmed naselij
ali društev, sodelujočih na razstavi.
V nedeljo, 27. aprila, bo v cerkvi sv. Trojice velikonočni
koncert Mešanega pevskega zbora
KD sv. Frančišek z
glasbenimi gosti.
Po koncertu bo v
samostanski kleti
župan Darko Fras
podelil
zahvale
za sodelovanje na
razstavi pirhov.
J. Ž.
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IZ GOSPODARSTVA

AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Obvestilo o podaljšanju roka za zbiranje pobud za dodelitev
priznanj Občine Sveta Trojica v Slov. goricah za leto 2014
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je podaljšal rok za zbiranje pobud za
dodelitev priznanj Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014, in sicer se lahko
pobude oddajo do vključno 5. maja 2014.
Celotno besedilo 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').

Obvestilo o javnem razpisu za sofinanciranje malih čistilnih
naprav za leto 2014
Z javnim razpisom bo sofinancira izgradnja malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov). Mala čistilna naprava je lahko individualna (eno gospodinjstvo) ali
skupinska (za dve ali več gospodinjstev).
Rok za sprejem prijav je 3. 9. 2014 do 10. ure.
Celotna vsebina javnega razpisa z razpisno dokumentacijo in obrazci vlog je dostopna na
spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si; rubrika »Razpisi
in javna naročila«, »Drugi javni razpisi in pozivi«, »Javni razpis sofinanciranja malih čistilnih naprav za leto 2014«, ali v sprejemni pisarni Občine v času uradnih ur.
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Delovno tudi v času občinskega praznika
S 23. seje jurovskega občinskega sveta

Minuli teden, 17. aprila, so občinski svetniki potrdili elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
na območju občine. Sprejet je bil tudi sklep
o spremembi načrta razvojnih programov.
Tako bo občina 66.000 €, ki ji pripadajo po
23. členu zakona o sofinanciranju občin, namenila sanaciji telovadnice. Po padlem davku na nepremičnine je bil sprejet tudi sklep o
določitvi točke za odmero NUSZ za leto 2014,
ki so ga dolžne sprejeti občine za nov izračun
davka. Občinski svetniki so prav tako dali soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«. Le-ta ostaja na približno enaki ravni kot pretekla leta. Sprejet je
bil tudi sklep o spremembi strokovnih podlag
za novo »Sončno sosesko« v Jurovskem Dolu.
Na tem območju je bila namreč sprva predvidena gradnja dvojčkov, po novem načrtu pa
bo dovoljena tudi gradnja individualnih hiš.
Občina si na ta način prizadeva pospešiti investicije in pričetke gradnje na tem območju.
Občinska uprava in občinski svetniki so bili
seznanjeni tudi z varnostno situacijo na območju občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Kot vsako leto ob občinskem prazniku je bil
tudi letos sprejet sklep o podelitvi občinskih
priznanj za leto 2013. Priznanja bodo podeljena na današnji osrednji občinski proslavi,
ki se bo ob 19. uri pričela v Kulturnem domu
v Jurovskem Dolu.

Marija Fanedl prejemnica
Jurjevega zlatnika

Letošnja prejemnica najvišjega priznanja,
ki ga podeljuje občina Sv. Jurij v Slov. gor.,
Jurjevega zlatnika je Marija Fanedl iz Zg.
Partinja. Jurjev srebrnik bo prejelo Športno
društvo Sv. Jurij v Slov. goricah. Priznanja
občine Sv. Jurij v Slov. goricah pa prejmejo
Jože Divjak iz Jurovskega Dola, Maksimiljan
Krautič iz Zg. Partinja, Suzana Najdenik iz
Sp. Gasteraja in Aleksandra Žugman iz Malne. Podrobnejše predstavitve prejemnikov
občinskih priznanj in nagrad kot tudi utrinke
s proslave, na kateri bodo nastopili Il Divji,
Folklorna skupina Jurovčan, Vokalna skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in šolski
ansambel OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,
sledijo v prihodnji številki Ovtarjevih novic.
Po proslavi bo še otvoritev likovne razstave
Ex tempore – Jurjevanje 2014.
Ker je pred nami pester konec tedna prireditev v sklopu občinskega praznika, vas
vabimo še na sobotni (26. april) pohod »Spoznavajmo svoj kraj,« ki ga z začetkom ob 9.
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uri pripravljajo v TD Dediščina. Seveda pa ne
moremo mimo vabila na tradicionalno Jurjevo nedeljo (27. april) z nepogrešljivim blagoslovom konj in kmečkim sejmom.

Jurovski župan Škrlec o padlem nepremičniskem davku

»Menim, da je ustavno sodišče ravnalo
prav, ko je razglasilo, da nov davek na nepremičnine ni v skladu z ustavo, saj se je naredila napaka že v samem postopku vrednotenja
nepremičnim. Sam davek sicer ne bil sporen,
saj ga pobirajo tudi v drugih evropskih državah. Vendar bi višina davka morala biti v
enakih in dostopnih mejah. Ob tem pa je potrebno poudariti, da bi občine morale od tega
davka dobiti nazaj tisti del, ki so ga dobivale
že do sedaj, saj so ta sredstva pomemben vir,
ki se vrača v občinske investicije v komunalo
in ceste. Posledično v razvoj občine. V kolikor pa bo ta denar od občanov šel direktno v
državno blagajno, smo lahko skeptični, v kakšne namene gre ta denar. Zagotovo ne podpiramo dodatnega obdavčevanja prebivalstva
za dokapitalizacijo bank in drugih grehov,
ki so jih ustvarili vodilni slovenski politiki,«
razlaga Peter Škrlec, ki ob koncu še doda, da
je dejstvo, da se temu davku ne bomo mogli izogniti. Pričakovati je, da bo uveden v
naslednjem letu, dveh ali celo več. Škrlec še
opozarja, da bo pred njegovo uveljavitvijo
potrebno predhodno pravilno ovrednotiti
nepremičnine, da ne bo prišlo do novih anomalij.

Znana izvajalca del energetske sanacije OŠ

25. marca je ob prisotnosti ponudnikov
potekalo odpiranje ponudb za energetsko
sanacijo OŠ in sanacijo temeljev telovadnice.
»Prispele so tri popolne in sprejemljive ponudbe,« razlaga Franc Bele iz občinske uprave. »Za ločena sklop 1 (energetska sanacija
OŠ) in sklop 2 (sanacija temeljev OŠ) sta bila
izbrana ponudnika z najnižjo ceno Lipa, z. o.
o., proizvodno trgovska zadruga iz Lenarta;
vrednost del znaša 176.895 €; in Knuplež, d.
o. o., iz Zgornje Velke; vrednost teh del znaša 14.600 €. Poleg omenjenih se je na razpis
prijavilo še podjetje RGP, d. o. o., Rudarski
gradbeni programi iz Velenja.« V občinski
upravi so presenečeni nad majhnim številom
prispelih ponudb. Dela se bodo pričela konec
maja 2014, projekt pa mora biti zaključen
najkasneje do 15. septembra 2014. Dela v notranjosti objekta (telovadnice) bodo zaključena že konec avgusta, s pričetkom novega
šolskega leta.

Končan razpis za šolske prevoze

9. aprila 2014 je bil na portalu javnih naročil objavljen razpis za izvajanje prevozov
osnovnošolskih otrok za
šolsko leto 2014/2015 z
možnostjo podaljšanja pogodbe za naslednja 3 šolska leta. Predmet razpisa
je opravljanje šolskih prevozov za OŠ J. Hudalesa v
občini Sv. Jurij v Slov. gor.,
kjer bo izbrani prevoznik
izvajal avtobusne prevoze z
dvema avtobusoma, od katerih bo eden 25, drugi pa
35-sedežni. Tako kot doslej
se bodo prevozi izvajali na
šestih relacijah, dolgih 10–
20 km, in po enakih progah
kot doslej. Odpiranje po-
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nudb je potekalo 24. aprila 2014; informacijo
o izbranem prevozniku bomo posredovali v
prihodnji, 50. številki Ovtarjevih novic.
Dejan Kramberger

Kmetijsko–obrtniški sejem KOS 2014 od
30. maja do 1. junija

V

sak mesec smo vas v Ovtarjevih novicah obveščali o pripravah na že četrti Kmetijsko–obrtniški sejem KOS
2014. Ker se datum prireditve hitro bliža, je
prav, da vas v tej številki seznanimo z celotnim programom sejma.
Preden preidem na spored, še nekaj besed
o osrednji temi sejma – to so dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Idejo, ki jo razvijamo že
od prvega sejma, poskušamo nadgrajevati.
Zavedamo se, da je na kmetijah dopolnilna
dejavnost priložnost za boljšo ekonomsko
stanje in pomembnejšo pozicioniranje kmetije. Zelo nas veseli, da "stari–novi" minister
za kmetijstvo Dejan Židan vedno znova izpostavlja pomen dopolnilnih dejavnosti. Minister je zaskrbljen, ker se še vedno bistveno
premalo koristijo sredstva za te namene, in si
želi, da bi se na tem področju naredil korenit
preboj. Že letos smo želeli pripraviti poseben
program, ki bi spodbujal nastop na našem
sejmu vsem, ki se z dopolnilnimi dejavnostmi ukvarjajo, vendar bomo morali to nalogo
prenesti na drugo leto.
Te misli ministra potrjujejo, da s tem, ko
dajemo na sejmu poudarek dopolnilnim dejavnostim, pomagamo spodbuditi potencialne kandidate, da ob ogledu sejma tudi sami
začutijo možnost in potrebo po tovrstnem
delovanju.
Minister je bil že tudi gost našega sejma in
tudi letos bi si želeli, da nas obišče.
Zdaj pa k že napovedanemu dogajanju na
sejmu.
V petek ob 12. uri bo uradna otvoritev sejma. Otvoritveni program pripravljajo
na Osnovni šoli Lenart pod mentorstvom Tadeje Kurnik. Program, ki ga
pripravijo na šoli, je vedno sprejet z
velikimi simpatijami in ne dvomim, da
bo tako tudi letos. V okviru KOS-a bo
v petek, 30. 5. 2014, ob 9. uri dopoldne
v organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj – enota Lenart v Centru Slovenskih goric posvet na temo:
Neposredna plačila v kmetijstvu in
program razvoja podeželja v obdobju
2014-2020. Ob 15. uri bo ocenjevanje
ponujanih vin na sejmu. Leta 2012 je
bilo najboljše vinogradništvo Šebart iz
Lormanja z rumenim muškatom, najboljši v
letu 2013 pa je bil rumeni muškat vinotoča
Kramberger iz Sp. Partinja. Popoldne ob 15.
uri bo strojna demonstacija košnje trave domačih podjetij Agroremont iz Sv. Trojice in
Prevozništvo Joco iz Šentilja. Zvečer ob 19.
uri pa že eden od viškov sejma – zabavnoglasbena prireditev »Preko zelenih gričev« v
organizaciji in izvedbi Radia Slovenske Gorice. Tudi ta prireditev je bila lansko leto in je
požela obilo pohval. Tudi v letošnjo ne dvomimo, saj so organizatorji sami profesionalci. Lanskoletna novost, da smo po prireditvi
zabavo podaljšali še naprej, se je izkazala za
pozitivno, zato bo letos enako.

V soboto ob 10.
uri je tekmovanje v
kuhanju Štajerske kisle župe.
Lanski odziv kandidatov je bil zelo
dober, letos pričakujemo še več udeležencev. Zmagovalci lanskega tekmovanja so bili
predstavniki Radia Slovenske Gorice.
Da so pa vse ekipe skuhale zelo dobre župe,
pa pove podatek, da so obiskovalci župo razgrabili v trenutku.
Popoldne se bodo sejma udeležili starodobniki iz soseščine in konjenica Štajerski
rangerji.
Ob 16. uri bo na vrsti strojna demonstracija sušenja trave - izvajalca Agroremont iz Sv.
Trojice in Prevozništvo Joco iz Šentilja.
V nedeljo ob 10. uri je na sejmu Izbor županovega vina. Gesta župana, da je privolil v
spremembo lokacije izbora, potrjuje dejstvo,
da zelo podpira in se operativno vključuje v
organizacijo sejma skupaj s svojimi sodelavci.
Lanskoletni zmagovalec tega izbora je vinogradnik Marko Šebart z rumenim muškatom.
Ob 11. uri je slavnostna podelitev diplom in
priznanj regijskega ocenjevanja vin. Naša želja je, da bi se v to ocenjevanje ne glede na občinske meje vključevalo čim več vinogradnikov iz širšega slovenskogoriškega področja.
Lanskoletni šampioni ocenjevanja so bili:
šampion suhih vin je postal sauvignon vinogradništva Toplak iz Zg. Partinja, šampion
polsuhih in polsladkih vin je postal traminec
Izletniške kmetije Breznik iz Komarnice, pri

predikatih pa traminec izbor Stanka Kurnika iz Žikarc. Popoldne bo zaključek strojnih
demonstracij s spravilom sena. Nedeljsko popoldne pa je sicer namenjeno raznim poslovnim srečanjem ipd.
Prijave razstavljavcev so v polnem teku.
Zelo nas veseli dejstvo, da se vsi razstavljavci
tudi letos vračajo, kar nas potrjuje v prepričanju, da delamo prav in v zadovoljstvo le-teh.
Sejem uspe samo, če se odzovejo obiskovalci. Lanski obisk je bil dober in prepričan
sem, da bo tako tudi letos, zato vas, spoštovani bralci Ovtarjevih novic, že sedaj vljudno
vabim na sejem.
F. Lovrenčič
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ZNANJE
ZA RAZVOJ
DOGODKI
IN DOGAJANJA

Prestižna nagrada dr. Janji Stergar

Mladi znanstvenici prestižna nagrada za
prispevek k znanstvenemu raziskovanju
tevilni slovenski mediji, od nacionalne
televizije in radia do komercialnih televizijskih in radijskih postaj, so v preteklem mesecu poročali o podelitvi nagrad in
štipendij za ženske v znanosti, ki so jih dobile
tri mlade znanstvenice. Prestižno nagrado, ki
jo podeljuje Loreal Slovenia, slovenska nacionalna komisija za Unesco, in Slovenska znanstvena fundacija »za ženske v znanosti«, so
prejele kemijska tehnologinja dr. Janja Stergar iz Voličine, biologinja Eva Ogorevc iz
Ljubljane in mikrobiologinja Barbara Hubad
iz Kamnika. Omenjena nagrada in štipendija
je bila letos podeljena že osmič. Prvič v zgodovini pa se je zgodilo, da je bila nagrajena
tudi štipendistka z mariborske univerze, vse
dosedanje nagrajenke so namreč prihajale iz
ljubljanske. Prav zato ima priznanje, ki ga je
prejela Janja Stergar na slavnostni prireditvi
pretekli mesec v Slovenski akademiji znanosti
in umetnosti v Ljubljani, še posebno težo. Janja je v tem mesecu (23. 4. 2014) tudi zaključila doktorski študij na Fakulteti za kemijo in
kemijsko tehnologijo Univerzev Mariboru z
doktorsko nalogo pri mentorici doc. dr. Ireni Ban z naslovom Magnetni nano delci na
osnovi zlitin NiCu in NiCr za uporabo v samoregulativni magnetni hipertermiji.

Š

Nagrada za prispevek k zdravljenju raka
Svoj prispevek k razvoju znanosti je mlada
znanstvenica opisala z naslednjimi besedami:
»Z znanstvenim delom se srečujem nekako 3
leta in pol, kar je relativno kratko obdobje.
V našem laboratoriju se ukvarjamo s sintezo
magnetnih nanodelcev, ki bi bili uporabni v
magnetni hipertermiji. To je alternativna in
obetavna metoda zdravljenja rakastih celic
na osnovi segrevanja obolelega tkiva, pri čemer
se uničijo rakaste celice z minimalno poškodbo
zdravih celic. Glavni cilj je torej pridobiti magnetne nanodelce, ki bodo imeli tako sestavo,
da se bodo pod vplivom izmeničnega magnetnega polja segrevali do temperatur med 42 in
45 °C. V tem temperaturnem območju namreč
rakaste celice propadejo. Material bi se v obliki
magnetne tekočine injiciral do obolelega mesta.
Tkivo bi se nato izpostavilo izmeničnemu magnetnemu polju, ki bi povzročil segrevanje in
posledično propad rakastih celic. S tovrstnimi
raziskavami bi dodali svoj prispevek k izboljšanju zdravljenja rakastih celic z minimalno
poškodbo zdravih celic.«

Kljub velikemu potencialu prihodnost negotova
Kljub Janjinim smelim načrtom in želji, da
bi nadaljevala z raziskovalnim delom, je njena prihodnost, vsaj kar se zaposlitve tiče, še
negotova. Razlog seveda tiči v državni politiki glede zaposlovanja mladih znanstvenikov
in pomanjkanju sredstev za tovrstne raziskave. S 4. majem 2014 se ji namreč izteče zaposlitev na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za
kemijo in kemijsko tehnologijo. Njena želja je
sicer, da bi z delom nadaljevala v Sloveniji, a
se zaveda, da bo morda potrebno razmišljati

T
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Teden vseživljenjskega učenja
Letošnji vodilni slogan v Tednu vseživljenjskega učenja je Učenje za življenje. Zato
smo pri Izobraževalnem centru pripravili naslednje dogodke:
•
torek, 13. maj, ob 9. uri – delavnica Tudi zdravi ljudje potrebuje zrak, RŠC
Polena,
•
sreda, 14. maj, ob 9. uri - Preventivne zdravstvene meritve, učilnica Izobraževalnega centra, Nikova 9,
•
torek, 20. maj, ob 10. uri – Medgeneracijsko učenje nemščine, Dom sv. Lenarta, Gubčeva 5, Lenart.
Vse prireditve TVU so za udeležence brezplačne. Za vse informacije in prijave se
oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9, Lenart, ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Vabimo vas, da se nam pridružite.
Tečaj nemščine v spomladanskem času
Vse, ki se želite naučiti nemščine za iskanje dela v Avstriji, vas vabimo, da se nam
pridružite na informativnem sestanku v sredo, 7. 5. 2014, ob 18. uri v učilnici Izobraževalnega centra, Nikova 9, Lenart. Za dodatna vprašanja nas pokličite na telefon 02/
720 78 88 ali se osebno oglasite v informacijski pisarni.
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Nekaj utrinkov z razstave ročnih del študijske skupine Ročne spretnosti:

Pripravljeno za otvoritev

Ljudske pevke DU Lenart

tudi o tujini, kamor smo Slovenci »izvozili«
že veliko mladih znanstvenikov in znanstvenic.
Ob zaključku

Lahko smo ponosni nanjo!
Naj na tem mestu izkoristim še priložnost
in Janji čestitam za prejeto nagrado in uspešno opravljen doktorski študij tako v svojem
imenu kot imenu uredništva in našega kraja,
katerega ime je s pozitivno noto ponesla po
Sloveniji. Veliko uspešnega in tako plemenitega dela ji želimo tudi v prihodnje.
Dejan Kramberger

Zlato priznanje za Jurčkov zeleni park

uristični podmladek OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol se je predstavil na 28. festivalu Turizmu pomaga lastna glava.
Tekmovanje je potekalo v torek, 8. 4. 2014, v
Mercator centru na Ptuju. Učenci so se predstavili s turistično stojnico Jurčkov zeleni
park. V predstavitvi so sodelovali trije junaki:
vila Globovnica, tabornik Jurček in gozdni
mož Jakec. Popeljali
so nas skozi čudovito
neokrnjeno pokrajino
po Jurčkovi poti, ki je
vodila skozi travniški
in gozdni labirint. Obiskovalcem so ponujali
zanimive zgodbe, povezane s preteklostjo,
običaji in navadami
preprostega Jurovčana,
prav tako so ponujali
spominke in dobrote
naših kmečkih gospodinj. Tabornik Jurček
je obiskovalce povabil
na Jurčkov poletni tabor, gozdni mož pa je
obiskovalce preizkušal v igri Skriti zaklad.
Ob naši stojnici se je zabavalo, tudi prepevalo, skratka, to je bila prava predstavitev sprostitve v naravi. Petčlanska komisija, ki je bila
izbrana preko Turistične zveze Slovenije, je
ocenjevala turistično nalogo, turistično stojnico in predstavitev stojnice. Ob razglasitvi
rezultatov smo bili ponosni na zlato priznanje. Uvrstili smo se na državno tekmovanje,

Pomlad pri Izobraževalnem centru

ki je bilo v torek, 22. aprila v Mariboru. Zlato
priznanje so dosegli učenci: Gašper Waldhütter, Sanja Bračič, Simon Zemljič, Laura Grager, Živa Waldhütter, Sara Fras, Lucija Ornik,
Karin Najdenik, Vesna Ornik, Kristjan Mihael Reisman, Maja Kukovec, Patricija Kotar in
Helena Šefer. Sodelovali so tudi drugi učenci

Alenka Špes
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Evropa investira v podeželje

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. Prispevki lokalnih skupnosti ali društev, ki delujejo na območju UE Lenart, lahko obsegajo 30 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 elementi sovražnega govora in ne-podpisanih prispevkov
ne objavljamo. Naslednja številka izide 30. maja 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

Kaj prinaša sv. Jurij v občino Sveti
Jurij v Slov. goricah?

O
izbirnega predmeta turistična vzgoja, tudi
njim gre zahvala za trud in za uspeh. Projekt
je potekal pod mentorstvom učiteljice Milene
Kokol v sodelovanju tudi z učiteljicama Ano
Šuster in Aleksandro Verbošt. Zahvaljujemo
se tudi zunanjim sodelavcem, predvsem Aleksandri Žugman, staršem, ravnatelju Stanislavu Senekoviču in predstavniku sveta staršev Dušanu Waldhütterju.
Milena Kokol

dgovor je: pomlad, v njej
pa pestro praznovanje občinskega
praznika in nadaljevanje razvojnih načrtov.
Konec maja tudi začetek energetske sanacije
osnovne šole s telovadnico.
D. K.
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Občni zbor DIS – KO Lenart

V

soboto, 29. marca 2014, smo se ob
10. uri sestali člani Društva izgnancev KO Lenart. Občni zbor je potekal po sprejetem dnevnem redu. Najprej je
predsednik društva poročal o delu društva
v preteklem letu. V svojem poročilu je prisotne seznanil s problemi članov društva, ki
živijo osamljeni in bolni. Nekateri živijo tudi
v težkih socialnih razmerah, saj jim je renta,
ki jo prejemajo, edini dohodek. Ta pa ne zadostuje za primerno preživljanje ostarelega in

bolnega človeka. Dogovorili smo se, da bomo
v tekočem letu obiskali vse člane društva,
preverili stanje, v kakršnem živijo, in jim na
kakršenkoli način pomagali.
Po poročilih je potekala razprava, v katero
se je vključil tudi vabljeni predstavnik izvršnega odbora DIS gospod Jože Križančič. Podrobno nas je seznanil z delom DIS na raznih
področjih. Govorili smo tudi o prizadevanjih
za priznanje pravic za izplačilo materialne
odškodnine izgnancem.
Da bi podprli delegata DSD za evropske
volitve, smo razdelili
obrazce vsem prisotnim članom. Ti jih
bodo izpolnili, dali v
potrditev upravni enoti
in jih poslali na priloženi naslov.
Ob koncu smo si zaželeli mnogo zdravja in
dobre volje.
Ivan Godec

Gasilska vaja v Dražen Vrhu

V

soboto, 29 marca, so na kmetiji Holer
mladi pripravniki gasilci izvedli operativno vajo po dvoletnem izobraževalnem ciklusu. S to vajo je 47 gasilcev pri-

letu, pove Selinšek, so v Lenartu intervenirali
pri enem obsežnem požaru, opozori pa še, da
se je povečalo tudi število dimniških požarov,
saj je bila včasih domena gasilcev, da so pre-

Rez Johanezove trte v Cerkvenjaku

V

Cerkvenjaku so letos rez Johanezove
trte opravili že zgodaj, saj je bila pomlad sončna in topla. Tako kot vsako
leto je tudi letos rez opravil
občinski viničar in neumorni predsednik Društva
vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak Ivan Janez
Pučko, pomagali pa so mu
cerkvenjaški župan Marjan
Žmavc, vitezi vina in številni drugi občani in gosti, ki
so se zbrali ob rezi.
T. K.

Tradicionala rez žametovke na Sveti Ani

V

inogradniki
Sv.
Ane so v sodelovanju z občino tudi
letos opravili rez potomke
najstarejše trte na svetu.
Muhasta predzadnja marčevska nedelja je le dopustila slovesno rez, ki je letos
bolj posegla v rast trte, saj
so jo zaradi gradbenih del
v centru občine, začasno
presadili, za kar je poskrbel viničar in oskrbnik trte
Marjan Polič v sodelovanju
z društvom vinogradnikov.
SReBr

Občni zbor in ocenjevanje cerkvenjaških vin

D
pravnikov s svojimi 17 inštruktorji opravilo
izpit in postali so »pravi gasilci«. Po pogovoru
s predsednikom Gasilske zveze Lenart Jožetom Selinškom gre sklepati, da je bila letošnja
generacija precej številčna. Izrazil je upanje,
da bi tako tudi ostalo, saj so gasilci vedno veseli mladega kadra. Med svojimi vrstami so
posebej ponosni na žensko sekcijo in mladince, sicer pa je GZ Lenart precej številčna, saj
obsega 10 PGD z enoto Lokavec. V lanskem

gledovali dimnike, sedaj počnejo to dimnikarska podjetja, manj pozorni pa so tudi lastniki hiš. Prav tako je še opozoril na skrajno
previdnost pri spomladanskem čiščenju. Ob
koncu pogovora sklene, da je zelo ponosen,
da gasilci še vedno uživajo dobrodošlico in
spoštovanje ter da je 12 gasilcev letos aktivno sodelovalo tudi pri odpravljanju posledic
žleda v Postojni.
SReBr

Rezi potomk Stare trte

Devetič so opravili rez Čolnikove trte v Benediktu

P

redzadnjo soboto v marcu je pri
Svetih Treh kraljih nad Benediktom
v organizaciji Društva vinogradnikov
Benedikt in občine Benedikt ter ostalih
domačih društev potekala 9. tradicionalna
rez Čolnikove trte, potomke stare trte z
mariborskega Lenta. Cepljenko so zasadili
leta 2005, sedaj pa so jo ob pestrem kulturnem
in zabavnem programu devetič obrezali.

Gospodar trte benediški župan Milan
Gumzar, občinski viničar in predsednik
vinogradniškega društva vinski vitez Zlatko
Borak, boter trte vitez Franc Škrobar,
predsednik cerkvenjaških vinogradnikov
vitez Janez Pučko, 3. cerkvenjaška vinska
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kraljica Polona Čeh, benediški župnik
Marjan Rola ... so ob tej priložnosti poleg
potomke Stare trte tokrat osmič obrezali tudi
cepljenko radgonske ranine, avtohtone sorte
Radgonsko–kapelskih goric, ki so jo zasadili
leta 2006, ter domačega klintona, ki desetletja
raste na tem mestu. Prisotni so lahko dobili
cepiče obrezanih trt, tako da jih bodo lahko
posadili doma ali v svojem vinogradu. Za
kulturni program so
poskrbele tri domače
kulturne
skupine:
Cerkveni pevski zbor
sv.
Benedikt
pod
vodstvom Anite Kralj,
Ljudske pevke Žitni
klas KD Benedikt
pod vodstvom Marije
Lutar ter Klapovühi
pod vodstvom Tadeja
Merčnika.
Sicer pa ne gre prezreti, da je prvo ledeno vino na svetu sploh
bilo pridelalo ravno pri
Čolniku v Benediktu,
in sicer davnega leta 1859. Istega leta se je to
zgodilo tudi nekje v Nemčiji, o čemer so takrat mediji veliko poročali, o Benediktu pa ni
bilo govora ... Mnogi pa tega, žal, niti danes
ne vedo!
O. B.

ruštvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak, ki šteje 67 članov,
je konec marca pripravilo redni letni
občni zbor. Ob rednih vsakoletnih prireditvah, kot so rez trte, postavljanje klopotca, trgatev in
martinovanje, so izvedli še
odmevno praznovanje 10letnice društva z Vinsko
akademijo. Veliko delo je
bilo tudi obnova latnika ali
brajd Johanezove trte, ki ga
je izdelal Jože Kokol. Predsednik Ivan Janez Pučko je
v svojem poročilu navedel
predavanja, ki pripomorejo, da člani društva in tudi
drugi iz občine Cerkvenjak
prideluje vse boljša vina.
Ker letos poteče mandat
vinske kraljice Polone Čeh,
bodo izvedli izbor nove za obdobje dveh let.
Novost v delovanja društva naj bi bila tudi
prireditev »Odprimo in spoznajmo vinske
kleti v občini Cerkvenjak«.
Na 12. ocenjevanje je prispelo 52 vzorcev
vin. Po oceni komisije so si vina »zaslužila«
33 zlatih, 16 srebrnih in 2 bronasti medalji.
Prvič, odkar ocenjujejo vina, ni bilo slabega
vzorca, ki bi ga komisija izločila. Ker vseh rezultatov ni mogoče našteti, bomo omenili le
prvake. Vino zvrst (zlata medalja) ZM - prvak zvrsti, z 18, 26, je bila namenjena Družini Domajnko Kadrenci, ZM - prvak sorte
laški rizling (18,43) Ivan Žmavc Sv. Trojica;

SM cabernet sauvignon (17,66) Ivan Ploj
Lenart; ZM – prvak sorte beli pinot (18,20)
Ivan Satler Spodnji Ivanjci; ZM - prvak sorte
schardonnay (18,33) Jože Gregorec Čagona,

ZM – prvak sorte sivi pinot (18,16) Vinogradništvo – Pučko Stanetinci; ZM sorta kerner
(18,26) Jože Gregorec Čagona; ZM - prvak
sorte sauvignon(18,33) Vinarstvo Druzovič
Drbetinci; ZM – prvak sorte traminec (18,43)
Vinogradništvo Kozar-Veberič Cenkova; ZM
– prvak sorte renski rizling(18,46)Stanko
Žmavc Kadrenci; ZM – prvak sorte rumeni
muškat (18,33) Ivan Žmavc Sv. Trojica in ZM
penina letnik 2011 (18,25) Izletniška kmetija Breznik Komarnica. Za naj kletarja je bil
z renskim rizlingom (18,46) izbran Stanko
Žmavc iz Kadrencev.
Ludvik Kramberger

Ocenjevanje vina pri Edru

L

etos so pri Sv. Ani ocenili 34 vzorcev,
katerih povprečna ocena je bila 18,14.
Predsednik ocenjevalne komisije je

SORTA

SLADK..

zvrst

polsuho

laški rizling

polsuho

chardonnay

polsladko

sivi pinot

polsuho

kerner

polsladko

renski rizling

suho

sauvignon

suho

traminec

sladko

r. muškat

polsuho

m. frankinja

suho

penina

polsuho

bil Andrej Rebernišek (KGZ Ptuj), člani pa
mag. Anton Vodovnik, Roman Štabuc (KGZ
Maribor), Terezija Meško ter Miran Reberc
(KGZ Ptuj). Vina so bila
PRIDELOVALEC
OCENA
zelo dobra in kvalitetna,
kar zaradi lege v občini,
Zorman Boštjan, Benedikt
18.13
katere vina so bila najZgaga Irena, Sveta Trojica
18.17
močneje zastopana, niti
Vinogradništvo Eder, Sveta Ana
18.37
ni tako presenetljivo. Z
Vinogradništvo Šenveter, Sveta Ana 18.20
najvišjo oceno se ponaša
Breznik Jože Alenka, Sveta Ana
18.27
traminec Marijana PoliSenekovič Janez, Sveta Ana
18.27
ča, ki je tudi vaški viniGrajner Franc, Sveta Ana
18.17
čar in oskrbnik potomke
Polič Marijan, Sveta Ana
18.93
žametovke v občini.
Žilavec Branko, Sveta Ana
18.33
SReBr
Damijan Župec, Sveta Ana

18.10

Vinogradništvo Eder, Sveta Ana

18.03
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Trojiški vinogradniki so z ocenami vin več Poklon mamam ob materinskem dnevu
tednu družine so v župniji Sveta Ana
učili kar nekaj novih pesmi. Pravo presenečekot zadovoljni
v Slovenskih goricah pripravili bogonje pa so pevci doživeli ob vstopu na kor, saj

V

Društvu vinogradnikov Sveta Trojica smo v torek, 1. aprila, v gostišču
Pri Sveti Trojici izvedli tradicionalno
društveno ocenjevanje vin redne trgatve letnika 2013. Letos smo ocenjevali 25 vzorcev

vin, kar je nekoliko manj kot v preteklih letih. Komisija v sestavi Andrej Rebernišek –
predsednik, mag. Anton Vodovnik, Cvetka
Bunderla, Miran Reberc in Terezija Meško
je ocenila, da so vina zelo visoke kakovosti
in aromatična. Presegli smo magično mejo
18 točk, saj je povprečna ocena vseh vzorcev
ocenjena z 18,04 kar je za redno trgatev redkost.

Komisija je ocenjevala 8 vzorcev sorte zvrst
in devet različnih sortnih vin. Trinajst vzorcev je bilo ocenjenih z zlato medaljo, deset s
srebrno, dva vzorca sta bila izločena zaradi
zaznanega žvepla. Renski rizling Daniela Tuška je prejel oceno 18,27. Med laškimi rizlingi
je bil najvišje ocenjen vzorec z 18,17, ki ga je
pridelal Miran Tušek. Med vsemi vzorci je
bil najvišje ocenjen traminec z oceno 18,73,
ki sta ga pridelala Marjan in Marinka Polič.
Med ostalimi vzorci so najvišje ocene dosegli
sauvignon, 18,33, pridelovalec Edvard Fekonja; chardonnay, 18,37, pridelovalec Peter Leopold; med štirimi vzorci rumenega muškata
je najvišja ocena 18,40 pridelovalcev Marinke
in Marjana Poliča; šipon pridelovalca Franca
Rojka je bil ocenjen s 17,67. Med zvrstmi je
prejel najvišjo oceno 18,17 vzorec pridelovalca Petra Leopolda, drugo mesto je osvojil
vzorec z oceno 18,10 pridelovalca Dušana
Fekonja. Na ocenjevanju sta bili ocenjeni dve
penini. Bela penina je dosegla oceno 17,90,
roze pa 17,50, pridelovalec Marjan Klobasa.
Upravni odbor Društva vinogradnikov
bo na prvi seji razglasil sortna protokolarna
vina za leto 2014 in zvrst Trojičan. Degustirati jih bo možno v Razstavno-protokolarnem
centru sv. Martina in v nekaterih gostinskih
objektih v občini Sveta Trojica.
Peter Leopold

6. tradicionalni pohod ob dnevu žena

P

laninke Planinskega društva Lenart
smo se že šestič podale na dvodnevni
izlet ob dnevu žena. Letos smo obiskale
Goriška brda. Pot smo pričele v mestu Dobrovo. Pot nas je vodila po cvetočih sadovnjakih in lepih vinogradih. Pri prijaznem

vinogradniku smo dobile osvežilno pijačo –
vino, se prav lepo zahvalile in pot nadaljevale
do vinske kleti Goriška brda. Ogledale smo si
klet in degustirale dobra goriška vina. Spale
smo v kraju Kozana v hotelu Kozana. Tu smo
si privoščile večerjo s tradicionalnimi jedmi.

V

reditve je bilo KTD Selce. Ob pogledu na polno dvorano je bilo razvidno, da krajani radi
prihajajo v kulturni dom in cenijo kulturne
prireditve, ki jih zanje pripravi KTD Selce.
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služje na prav poseben način. Mašo
so namreč oblikovali prav otroci, in sicer z
branjem božje besede, prošenj, s ponazoritvijo odlomka iz evangelija – mašo so v celoti na
otroško prisrčen način obogatili ob pomoči
domačega farnega župnika Antona Frasa ter
katehistinje Marije Krajnc, s petjem pa so
povzdignili bogoslužje ob orgelski spremljavi
organistke in zborovodkinje Natalije Šijanec,
s pomočjo katere so se prav za ta namen na-

so jih pričakale popolnoma nove, zelo lepe
korske klopi, ki so delo mizarskega mojstra
Davida Ornika, ki je lesu vdahnil praktično
in elegantno obliko, les pa je podaril njegov
brat s kmetije Irs v Ledineku Robert Ornik;
oba sta odlična basista v domačem Cerkveno
prosvetnem pevskem zboru. Pevci so za to
pridobitev izjemno hvaležni, saj je zamenjala
plastične stole.
SReBr

Moja mama je super …

D

vajstega marca so učenci Osnovne
šole Sveta Ana skupaj z učitelji pripravili prireditev za mame z naslovom Moja mama je super. Zajeli smo veliko
število otrok, ki so nastopali. Vsi učenci so

se odrezali odlično in mamicam privabili nasmeh na ustnice in solze v oči ter se jim na
prisrčen način zahvalili za vse, kar naredijo
za njih.
Anja Senekovič, foto: Marjan Dvoršak

Stregli so nas kar tri ure. Naslednji dan smo
se povzpele na hrib Korado, visok 802 m. Pot
je bila posuta z rožami vse do vrha. Na vrhu
je bil prečudovit razgled na naše zasnežene
gore. Občudovale smo Triglav, Jalovec, Mangart, Krn, Kanin …

Domov smo se vrnile vesele, zadovoljne in
polne elana za naprej. Obljubile smo si, da se
naslednje leto zopet odpravimo na dvodnevni izlet ob 8. marcu.
Helena Meke

Prireditev ob materinskem dnevu v
Kulturnem domu Selce
soboto, 22. 3. 2014, je bila ob 18. uri v
Kulturnem domu Selce prireditev ob
materinskem dnevu. Organizator pri-

V

Prireditev je bila zelo vesela in pestra prav
tako kot izbor nastopajočih. Na odru so se z
zanimivimi točkami predstavili otroci Vrtca
Selce, PD »Matej Bor« s
svojo pevsko sekcijo Lastovke, Ljudski pevci KTD
Selce, ansambel »Fantje
muzikantje« iz Podlehnika, učenci OŠ Voličina,
Ljudske pevke iz Jablovec,
Ljudski pevci in godci iz
Kicarja, mladi iz Dramske
sekcije KTD Selce s skečem »Babica ima dopust«,
krajanka Terezija Novak s
pripovedjo o svoji mami in
Ansambel »Pomladni zvoki« iz Sv. Ane. Podelili so
tudi šopek najstarejši obiskovalki prireditve. Le-tega
je prejela 88-letna Terezija Novak iz Dolgih
Njiv.
Julijana Bračič

Društvo diabetikov Lenart opravilo
redni letni občni zbor

V

soboto, 22. marca 2014, so se članice
in člani zbrali v prostorih Restavracije
Kmetič v Voličini ter opravili svoj redni letni občni zbor. Najprej so po uvodnem
pozdravnem nagovoru predsednice Jožice Vračko predlagani
dnevni red popestrile
ljudske pevke DU Lenart. Sledilo je strokovno predavanje predstavnika Zveze društev
diabetikov Slovenije dr.
Marjana Rihtarja, ki je
med drugim tudi podal zanimive podatke
o bolezni diabetes ali
sladkorni bolezni. V
Sloveniji ta čas beležijo
okoli 160 tisoč ljudi, ki
se soočajo s sladkorno
boleznijo in je ta tudi
v porastu. V Društvu
diabetikov Lenart, ki pokriva UE Lenart, je
trenutno včlanjenih okoli 200 članov. Predvideva se, da jih je še dobra polovica te številke,
ki niso člani društva. Zadnji podatki Zdravstvenega doma Lenart kažejo, da je tudi na
območju UE Lenart sladkorna bolezen v porastu. Tudi pri otrocih je že prisotna. Zatem
je Maja Kralj predstavila posebne nogavice za
diabetike, predstavnik podjetja Novartis pa je
spregovoril o zapletih na očeh.
Iz poročila o opravljenem delu v 2013 je
bilo zaznati, da so bile zadane naloge upravnega odbora v celoti realizirane. Prav tako so

sprejeli nov program dela za leto 2014 in potrdili zaključni račun za preteklo koledarsko
leto. Ob tej priložnosti se je predsednica DD
Lenart zahvalila županom vseh šestih občin v
UE Lenart, ki so iz občinskih proračunov na-

menili po njihovih zmožnostih nekaj dotacij.
Hkrati pa upa, da bo tudi v letu 2014 podobna humanost v teh občinskih svetih.
Ob koncu so bila podeljena priznanja oz.
plakete z listino prizadevnim zaslužnim članom. Milka Cartl je prejela srebrno plaketo z
listino, bronasto plaketo z listino pa so prejeli:
Anton Družovec, Slavko Jančič, Alojz Jančar,
Anton Rojko, Vilma Polanec, Stanko Cartl,
Slavko Štefanec, Rudi Tetičkovič, Štefka Rajšp
in Janez Kramberger.
Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič
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Občni zbor KD Sveta Ana

Z

avidljivo število članov in njihovih
spremljevalcev se je zbralo na rednem
občnem zboru
na TK Mihelič, kjer so
se seznanili z opravljenim delom ter naredili
smele načrte, ki so jih
že začeli udejanjati z
različnimi kulturnimi,
folklornimi, pevskimi
in dramskimi prireditvami. Župan Slaček
je dejal, da je »zelo
ponosen na mlad tim,
ki skrbi za kulturo, saj
kulturno društvo pomembno prispeva k
dobremu počutju in
prijetnemu življenju
v občini. Prav tako ga zelo veseli, da so vse
sekcije zelo delovne in ambiciozne ter je hvaležen za zelo korektne odnose, saj je kultura
duša občine in kulturno društvo temelj vseh
kulturnih dogodkov. Zelo pomembna sta
inovativnost in vztrajanje v kulturi, ki je včasih na resnih preizkušnjah.« Ravnatelj domače osnovne šole je miselno povzel slovenske

velike kulturne ustvarjalce in dejal, da »narod
brez kulture ne obstaja in se zahvalil za sode-

lovanje na prireditvah v občini, ki so vedno
pripravljene s srcem in zanosom.« Povabljeni domači župnik pa je poudaril, da »človek
ne živi samo od kruha in da se je potrebno
zavedati, da kultura človeka plemeniti in ga
naredi boljšega.«
SReBr

42. občni zbor DU Sv. Trojica

V

nedeljo, 13. aprila 2014, se nas je v gostišču Gočovski dvorec zbralo okrog
170 članov Društva upokojencev Sv.
Trojica. Gostje so poudarjali aktivnosti, ki

izstopajo od drugih društev v Zvezi društev
upokojencev Slovenske gorice. Nekatere aktivnosti so izvirne in jih drugod ni. Največje
zasluge za tako uspešno aktivnost so pripisovali predsednici društva Mariji Klobučar,
nato poverjenikom, ki so hkrati člani upravnega odbora.

Poročilo s prikazom dobrih uspehov je podala koordinatorka skupine za pomoč starejšim Milica Škof. O dobrih dosežkih in delu
strelske skupine je poročal Ivan Herič.
V programu so nastopili
harmonikar
Karlek Druzovič, društveni mešani pevski
zbor, Adelena Neuvirt,
pevke ljudskih pesmi
KD Trojica.
Novi člani iz lanskega leta so dobili nageljne. Zahvalno listino sta
dobila Marjeta Padovnik in Franc Merzel,
priznanje pa Franček
Erjavec.
Potrjen je bil zaključni račun in sprejet obsežen delovni program.
V 81. letu starosti in v 17. letu kot predsednici
Društva upokojencev Sv. Trojica v Slov. gor.
Marici Klobučar želimo še naprej obilo uspehov.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Občni zbor KTD Selce

V

soboto, 15. marca, je bil redni občni
zbor KTD Selce. Člane je pozdravil
novo izvoljeni predsednik Janez Belna,
sprejeli so finančno poročilo in poročilo o re-

alizaciji programa. V društvu delujeta sekcija
Ljudskih pevcev in Dramska sekcija. Sekcija
Ljudskih pevcev je izvedla 29 nastopov, velik
uspeh pa so dosegli na reviji ljudskega petja,
saj so bili izbrani za regijsko srečanje skupin
v ljudskem petju, ki bo junija v Poljčanah.
Prav tako je zelo uspešno delovala pomlajena Dramska sekcija, ki je izvedla 16 nastopov
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z veseloigro in s skeči. Obe sekciji sta veliko
gostovali. KTD Selce zelo dobro sodeluje tudi
z vrtcem v Selcah in OŠ Voličina. Igralci so
zelo zadovoljni, ker jim je občina dodelila
prostore za skladiščenje scene, za ureditev
le-teh pa so člani vložili veliko prostovoljnega dela. Društvo je
delovalo zelo aktivno,
kljub večjim finančnim
stiskam so izpolnili zastavljen program, saj so
sredstva od občine zelo
majhna, oziroma jih za
leto 2013 sploh ni bilo.
V letu 2014 imajo
načrtovanih že kar nekaj prireditev. Člani
dramske sekcije že tudi
pridno vadijo novo veseloigro, katere premiera bo septembra ob
krajevnem prazniku Voličine.
Priznanja za zelo aktivno kulturno delo v
KTD Selce so prejeli Marta Lešnik, Silva Šuman, Marija Kurnik, Josip Lackovič in Janez
Bračič.
Julijana Bračič

DKŽD Sv. Ana z novo predsednico

K

mečke žene in dekleta si materinski
dan vzamejo zase in se zberejo na občnem zboru, kjer ob pregledu preteklega leta naredijo načrte za tekoče leto. Zbrale
so se na turistični kmetiji Bauman v Ledineku
ob pogovoru o načrtih ter prijetnem klepetu
v družbi župana Silva Slačka, župnika Toneta Frasa, laiškega diakona Janeza Kurnika
ter ravnatelja OŠ Borisa Mlakarja. Župan je
vsem prisotnim ženam in dekletom ob prazniku podaril nagelj ter čestital novoizvoljeni
predsednici Darinki Kapl. Sogovornice so na
vprašanje, kako vidijo kmetijo brez ženske
roke, skorajda v en glas odgovorile, da »ima
žena na kmetiji veliko vlogo, saj je prisotna
pri vseh opravilih v hiši in izven nje ter bi
bilo na kmetiji zelo turobno brez žene, šepala
bi gospodinjska opravila, okenske police pa
bi bile marsikje brez rož.« Nova predsednica pa je dodala, da »se je miselnost okolice
precej spremenila, in sicer v pozitivno smer,
saj so kmečke žene bolj cenjene, saj z lastno
aktivnostjo in zamislimi pomembno vplivajo
na dogajanje v neposredni okolici.« Dodala

je še, da se bodo tudi v letošnjem letu rade
odzivale na povabila, aktivno sodelovale z
občino ter po možnosti tudi letos pripravile
kakšno razstavo.
SReBr

V ospredju nova predsednica Darinka Kapl, v ozadju Ida Senekovič, dolgoletna predsednica kmečkih
žena

Občni zbor ŠD Voličina

Kljub pomanjkanju finančnih sredstev tudi letos že 15. tradicionalni športni dan

V

petek, 21. marca 2014, je ŠD Voličina
organiziralo občni zbor. Pred samim
uradnim delom je bila izvedena še
tradicionalna prijateljska nogometna tekma
med poročenimi in neporočenimi. Čeprav so
se poročeni in izkušenejši precej dobro upirali, se je na koncu tehtnica obrnila v prid tistih,
ki še niso skočili v zakonski stan. Tekmo, na
kateri je veljalo geslo: »Važno je sodelovati
in ne zmagati« so tako dobili neporočeni z
rezultatom 7:6. Najboljši strelec tekme je bil
Rok Gobec s štirimi zadetki.
Redni letni občni zbor je potekal v Gostilni
in pizzeriji Vinska trta. Po poročilu predsednice društva Cvetke Bezjak je bilo ugotovljeno, da je bila realizirana večina dejavnosti,
sprejetih s programom dela v minulem letu.
Kljub večnemu primanjkovanju finančnih
sredstev, občina namreč za športne aktivnosti in športno delovanje društev ne namenja
nobenih sredstev, društvo se tako financira
iz članarin in prispevkov dobrosrčnih donatorjev, je program podobno bogato zastavljen
tudi za to leto. Vrhunec vsega bo vsekakor
že 15. tradicionalni športni vikend, ki se ga

vsako leto udeleži preko 100 ekip in približno
1000 športnih navdušencev. Ob tem pa velja
izpostaviti še redno vzdrževanje in urejanje
igrišč v športnem parku, organizacijo odbojkarskega in teniških turnirjev v zimskem
času, vadba za ženske in nogomet za veterane
v športni dvorani Voličina. Prav tako pa se
člani društva vsako leto udeležujejo pohoda
na Zavrh. V načrtih društva glede investicij je
pridobitev svojega prostora, kamor bi lahko
odlagali pokale in arhiv.
Ob koncu občnega zbora so bili podeljeni pokali in medalje, in sicer v bowlingu,
tenisu in nogometu. Prvo mesto v bowlingu
med moškimi je osvojil Grega Tuš, 2. mesto
Branko Tuš in 3. mesto Igor Kmetič. Med
ženskami je zmagala Petra Fekonja, 2. mesto
je pripadlo Cvetki Tuš in 3. mesto Vesni Tuš.
Na teniškem turnirju dvojic, ki se je odvijal v
Cmureku, sta 1. mesto osvojila Štefan Petrič
in Robi Kolar, 2. mesto Jože Šilec in Matjaž
Oberlajt in 3. mesto Marjan Pivljaković in
Tadej Bezjak. Podeljena sta bila tudi pokala
za tekmo poročenih proti neporočenim.
Tadeja Damiš

11. občni zbor KD Srebrni jezdec

P

otekal je 4. aprila na TK Mihelič. Konjeniki pritegnejo večje zanimanje ob
občinskem prazniku, ko odjezdijo po
obronkih občine in s sabo povabijo prijatelje
iz sosednjih občin. Lansko leto so po krajšem

premoru obudili tudi blagoslov konj, za letos
pa poleg ustaljenih aktivnosti nameravajo
organizirati še kakšen piknik, izobraževanja
s področja konjeništva in reje konj, prav tako
se radi udeležijo Jurjevanja v sosednji občini Sv. Jurij v Sl. goricah, poleg tega se
bodo letos udeležili, v kolikor bo to
možno, tudi konjeniškega pohoda v
Ceršaku v občini Šentilj, v Benediktu,
prav tako jih bo najverjetneje odneslo
na podravski konec, je še dodal predsednik društva Herman Vakej. Zbrane
je pozdravil tudi ravnatelj OŠ Sv. Ana
Boris Mlakar. Kot se za ta druženja
spodobi, so se ob kulinaričnih dobrotah kmetije veselo zavrteli.
Suzana Rejak Breznik

17. maja v Jurovskem Dolu »Šport špas«

O

Š J. Hudalesa Jurovski Dol se je tudi
letos pridružila že 7. dnevu druženja
in gibanja vseh generacij, popularnemu »Šport špasu«. Glavna tema »Sosed sosedu« spodbuja sodelovanje na vseh ravneh.
Otroci, starši, dedki, babice in vsi, ki bodo
17. maj želeli preživeti aktivno, se bodo ob
8.30 zbrali na igrišču pri OŠ, kjer se bo začel
pohod proti lovskemu domu, kjer bo Lovska
družina predstavila svoje delovanje in udeležence pogostila z lovsko malico. Po pohodu
bo aktivno dogajanje pri osnovni šoli, kjer
bodo na različnih stojnicah izvajali različne

dejavnosti, povezane predvsem z domačim
okoljem. Tako se bodo udeleženci letošnjega
šport špasa seznanili z različnimi zelišči in
njihovo uporabnostjo, izdelovanjem zeliščnih namazov, izdelovanjem klopotcev, pod
vodstvo članic Društva kmečkih gospodinj
bodo pekli domači kruh. Za najmlajše pa bo
poskrbljeno v vrtcu, kjer se bodo lahko poskusili tudi pri vožnji s skiroji. Po besedah
koordinatorice prireditve, Cvetke Škrlec, se
bo prireditev s podelitvijo priznanj končala
okoli 13. ure.
D. K.

| 11

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA

Moč glasbe nas je združila še več ...

V

soboto, 29. marca, je Kulturno-glasbeno društvo Benedictus pripravilo
že 3. Koncert najlepših pesmi za dušo
ob materinskem dnevu s sloganom Moč glasbe nas združuje v športni dvorani Benedikt.

Prireditev je začela Anita Kralj s pesmijo Ponesimo v svet ime Slovenija, ki jo je posvetila
našim olimpijcem. Predstavila se je tudi njena 9-letna učenka Lucija Novak iz Maribora.
Na odru smo lahko videli tudi klapo Leut iz
Zadra, ki so kot presenečenje zapeli tudi Slakovo V dolini tihi. Prav tako sta navdušila
narodno-zabavni ansambel Mladi Dolenjci
in ansambel Lipovšek. Na samostojni poti se
je predstavila skupina Banana iz Zadra, bolj
poznana kot spremljevalna skupina Dražena
Zečića. Hči Miše Kovača Ivana Kovač je raz-

grela občinstvo s svojimi novimi hiti, posebej pa so po mnogih letih s svojimi večnimi
uspešnicami navdušili Magneti. Da je Zlatko
Dobrič pravi zabavljač, je vsem znano, saj je
bil med nastopom povsod po dvorani, le na
odru ne, in s tem razživil
številno občinstvo.
Prireditev sta kot vedno
povezovala odličen voditeljski par, radijski moderator in televizijski voditelj
Miro V. Kodrič ter humoristka Teta Tončka. Poskrbela sta za obilico smeha,
presenečenj in lepih nagrad.
V sklopu koncerta so ponovno pomagali malemu
Niku iz Maribora, ki boleha za cerebralno paralizo.
Zahvaljujoč občinstvu so
zbrali lepo število zamaškov, ki jih je bila Nikova družina zelo vesela,
saj se redno udeležujejo prireditev s sloganom Moč glasbe nas združuje. Slogan je bil
izbran, ker nas glasba združuje medkulturno,
medgeneracijsko in v smislu dobrodelnosti,
kar organizatorji poleg dobrodelnosti dokazujejo tudi z raznimi medkulturnimi in
medgeneracijskimi nastopi. To prireditev je
vodja projekta, Denis Poštrak, v veliki večini
organiziral iz bolnišnice v Izoli, kjer je bil že
drugič operiran na odprtem srcu.
D. P., foto: Izidor Ploj

Za domače po domače

G

lasbena oddaja KD Sv. Ana vsako leto
povabi zanimive glasbene izvajalce
ter številno občinstvo. Letos sta nastopila dva znana ansambla, Naveza in Okrogli muzikanti, ki sta navdušila občinstvo.
Med nastopajočimi pa velja omeniti skupino

nadebudnih učencev diatonične harmonike
Aleša Rola, družini Urbanič Šijanec, glasbenike Glasbene šole Lenart, katerih mentor je
Kristijan Brus, družinske frajtonarje RolaRajter-Jaušovec, ljudske godce in pevce Posüšene levke iz Velke, domačine, ki so skupaj
z Verico Zemljič pripravili
zanimiv nastop, Saro Urbanič, ki se je predstavila s
Kvintetom konservatorija
za glasbo Maribor, ansambel KD Sv. Ana, ansambel
Pomladni zvoki ter ansambel Toti štirje. Triurna glasbeno-pevska prireditev je
bila podkrepljena z odličnim dramskim skečem, ki
je zbrane v polni športni
dvorani dodobra nasmejal.
SReBr

V Voličini spet veličasten presmec

Č

lani TD Presmec Dolge Njive se tudi
letos niso izneverili tradiciji. Na cvetno nedeljo so pred cerkvijo sv. Ruperta postavili nov veličasten presmec, ki

goslovu. Ko je bil presmec, 18. zapovrstjo,
postavljen, so imeli člani društva dvojni razlog za veselje. Pretekli mesec je namreč na
naslov društva iz Londona prispel še uradni

Z NARAVO

Slovenskogoriški govedorejci volili

Č

lani Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart so se pred kratkim
zbrali na volilnem občnem zboru v
gostišču Gočovski dvorec. Pozdravilo jih je
nekaj gostov: župan občine Sv. Trojica Darko
Fras, podžupan občine Lenart in vodja Kmetijske svetovalne službe Lenart Franci Ornik,
predsednik in direktor Kmetijske zadruge Lenart Ivan Rajšp in Janko Hajdinjak ter vodja
selekcijske službe pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Ptuj Danijel Skaza. Poročilo o opravljenem delu in program dela za leto 2014 je
podal dosedanji in novoizvoljeni predsednik
Alberto Kocbek, ki prizadevno vodi eno večjih društev kmetovalcev na območju Slovenskih goric. Najboljši rejci oziroma pridelovalci mleka v letu 2013 so prejeli priznanja, ki jih
vsako leto podeljujeta društvo in Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj, ki opravlja pomembno
selekcijsko delo, ki je pogoj za napredek v ži-

vinoreji. Tudi v slovenskem merilu lenarški
rejci dosegajo vidne rezultate. Priznanja so
prejeli:
Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, zlato priznanje za doseženo najvišjo povprečno mlečnost v čredi pri kravah lisaste pasme (8.425
kg mleka po kravi), zlato priznanje za doseženo najvišjo povprečno mlečnost v čredi pri
kravah črno bele pasme (10.456 kg mleka po
kravi), srebrno priznanje za doseženo povprečno življenjsko prirejo v čredi 29.663 kg
mleka, Milan Krajnc iz Straž, srebrno priznanje za doseženo povprečno mlečnost v čredi pri kravah lisaste pasme (7.711 kg mleka
po kravi), Jožef Bračko iz Močne, bronasto
priznanje za doseženo povprečno mlečnost v
čredi pri kravah lisaste pasme (7.686 kg mleka po kravi), Vladimir Kegl iz Žic, srebrno
priznanje za doseženo povprečno mlečnost
v čredi pri kravah črno bele pasme (9.761
kg mleka po kravi),
srebrno priznanje za
doseženo povprečno
življenjsko prirejo v
čredi 32.090 kg mleka,
Konrad Divjak iz Zg.
Žerjavcev,
bronasto
priznanje za doseženo
povprečno mlečnost v
čredi pri kravah črno
bele pasme (8.719 kg
mleka po kravi), in
Mirko Sirk iz Radehove, zlato priznanje za
doseženo povprečno
življenjsko prirejo v
čredi 33.331 kg mleka.
Najboljši rejci krav molznic na območju govedorejskega društva Slovenske gorice, od leve: Danijel Skaza, Jožef Bračko, Milan Krajnc, Alberto
F. O.
Kocbek, Vlado Kegl, Danilo Divjak, Miroslav Sirk

Zatiranje nevarne ambrozije – vabilo k
sodelovanju

P

elinolistna ambrozija običajno zraste
na izpostavljenih površinah, ob cestah,
gradbiščih, tam, kjer druge rastline ne
uspevajo, pa tudi na njivah med koruzo, kjer
je niti škropiva ne uničijo. Morda raste tudi
na vašem vrtu. Je zelo trdovratna, močno invazivna, zraste do 2 m, z milijoni semen, ta pa
so zelo dolgo kaljiva. Po mnenju strokovnjakov jo je nemogoče iztrebiti.
To pa ni edini razlog za skrb. Predvsem je
pomembno, da je njen cvetni prah zelo alergen, kar je tudi glavni razlog, da je zaslužila
posebno odredbo ministra. Torej, ne samo
da zmanjšuje pridelke v kmetijstvu, ampak
predvsem povzroča veliko škodo v zdravstvu,
ker povzroča alergije celo pri osebah, ki za
to niso dovzetne, posebej pa so izpostavljeni
otroci.
Na zahodu je njeno zatiranje zelo strogo
urejeno in so jo uspeli močno omejiti. Žal
se je v preteklosti močno razširila v vzhodni

Evropi, od koder se vsako leto semena z vetrom, pa tudi s semeni krmnih rastlin, vrača
v Slovenijo. Zadnja leta jo tudi na vzhodu
močno zatirajo.
Slovenija se je začela organizirano spopadati z ambrozijo leta 2010, ko je minister za
kmetijstvo izdal Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, po
kateri imajo lastniki zemljišč dolžnost, da
ambrozijo izruvajo oz. zatirajo, sicer jih doleti globa inšpektorja.
Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric Mi za vse nas bo pred cvetenjem organiziralo akcije zatiranja ambrozije, kjer bomo
rastline sistematično uničevali z ruvanjem,
zato bo potrebno veliko rok. K sodelovanju
že sedaj vabimo vse, ki želite aktivno spreminjati prihodnost in zatirati najbolj nevarno alergeno rastlino, vse, ki želite s tem zaščititi svoje otroke in na srednji rok močno
omejiti prisotnost ambrozije v našem okolju.
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meri v višino 29 m. Še dva dni prej je bilo na
posestvu žagarstva Vogrin v Dolgih Njivah
kot v čebelnjaku. Zvesti člani društva so pod
budnim vodstvom predsednika društva in
idejnega vodja Jožefa Vogrina izdelovali in
krasili presmec. Ob velikanu so izdelali še
približno 300 manjših presmecev, ki so bili
na voljo obiskovalcem ob nedeljskem bla-
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certifikat oz. potrditev novega rekorda za
vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, kamor
se je društvo vpisalo z največjim adventnim
vencem na svetu. Le-ta je bil uradno izmerjen na prvo adventno nedeljo (1. 12. 2013)
in je v premer meril 100,85 m.
Dejan Kramberger
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Z NARAVO
Za pravilno zatiranje in pripravo akcije se
bomo tudi dobro strokovno in organizacijsko pripravili s pomočjo strokovnjaka Silva
Žveplana iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo.

FELJTON/MED LJUDMI
Organizacijsko srečanje s predavanjem bo
v sredo, 7. maja 2014, ob 19. uri v Centru
Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v
Lenartu. Vstopnino krije podjetje To, d. o. o.,
iz Lenarta.
Pričakujemo udeležence iz vseh občin
v Slovenskih goricah,
ker semena ambrozije
ne poznajo meja. Več
informacij je na spletni
strani www.ZaVseNas.
si.
Izak Matej Ciraj,
predsednik Društva
Mi za vse nas

Dve dobri dejanji za naravo v Sv.Trojici
Zasaditev smrečic

Davnega leta 1953 je KZ Gradišče na takratni ročni način in s traktorskim plugom
začela zasipavati graben - globoko zlizano
površino, ki je mnoga leta služila tudi za pot,
po kateri so hodile krave na Trojiško gmajno.
Sedaj je še nezasut krajši del površine.
Pred leti se je Marjan Kirbiš, ki je z zemljo
sosed, odločil in začel na zasuti površini samoiniciativno in na lastne stroške posajevati
močne smrekove sadike. V treh etapah je posadil 28 sadik. Prve vsajene so že visoke preko
10 metrov. Z njegovo pobudo in vztrajnostjo
ter stroški je omogočil, da bo tu kmalu nastala prijetna pohodniška pot, pravi gaj v dolžini

okrog 1 km od križišča Usnjarske ceste in Ceste Maksa Kavčiča do ceste Nad jezerom.

Ohranil staro jablano

Danes, ko vedno bolj posegamo po ustreznih količinah eko živil, nam prav pride še
kako osamelo sadno drevo. Ob Cesti Maksa
Kavčiča v sveti Trojici je sedaj obsežno starejše sadno drevo sorte bobovec, očiščeno
od preveč razraščene bele omele. Lastnik je
Francu Ferlincu dovolil, da to opravi. Francu
pa bo sadje prav prišlo kot surovina za jabolčni sok. Zgledi vlečejo. Dobro bi bilo, da bi še
kdo odstranil odvečno omelo, saj se močno
širi tudi na trnju, lipah …
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Recepti za zdravje

Mladi zeliščarji priporočajo
Naša stalna navada je, da zeliščarsko
srečanje pričnemo s čajem in kakšnim prigrizkom. Tokrat sta to bila skutni namaz
s čemažem in skutni namaz z bršljanasto
grenkuljico. Seveda se ob tem razvije tudi
prijeten, sproščen pogovor. Tokrat smo
spoznavali razlike med čemažem, jesenskim podleskom in šmarnico. Še enkrat
smo soglasno prišli do spoznanja, da lahko
nabiramo le tisto, kar
dobro poznamo ali to
počnemo v družbi nekoga, ki pozna rastline.
Spoznali smo brezo in
njeno zdravilnost. Želite tudi vi preizkusiti
sledeči recept proti
bolečinam v sklepih
in kosteh? Naberemo
brezovo listje in ležimo
na njem od tri do pet
noči. Listje povzroči
potenje in s tem odvajanje strupov iz telesa.
Ta način zdravljenja uporabljajo domačini iz
Solčave. Bršljanasta grenkuljica, imenovana
tudi povojčič, raste kot plevel po dvoriščih,
vrtovih, ob zidovih …, je ne samo zdravilna (predvsem za bolezni dihal), ampak tudi
okusen dodatek k solatam, namazom in juham, še posebej se poda h krompirjevi juhi.
Za kosilo vam predlagamo: krompirjevo
juho z bršljanasto grenkuljico in ptičke iz
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kvašenega testa z jabolčnim kompotom.
Za štiri do pet ptičkov potrebujemo 160 g
moke, 0,7 dcl mleka, 20 g masla, 10 g kvasa,
25 g sladkorja, 1 rumenjak, limonino lupinico, vanilijo. Zamesimo kvašeno testo, ki
naj vzhaja. Oblikujemo svaljke, naredimo
vozel, iz enega dela svaljka oblikujemo repek, iz drugega glavo s kljunčkom. Za oči
lahko damo celi poper ali klinček. Preden
damo peč, premažemo
ptička z mešanico rumenjaka in mleka. Pečemo
do 20 min.
Ker boste vedno več v
naravi in tako izpostavljeni klopom, vam svetujemo zvarek proti klopom:
zavrite dve skodelici vode,
dodajte narezane agrume
(limona, limeta, oranža,
grenivka). Vre naj približno minuto, nato mešanico kuhamo še eno uro na rahlem ognju. Ko
se ohladi, precedite, dobljeno tekočino nalijte v stekleničko s pršilom. Pripravek razpršite po koži, preden se odpravite v naravo.
Če boste zunaj dalj časa, se popršite večkrat.
Primeren je tudi za hišne ljubljenčke.
Želimo vam veliko lepih doživetij in tudi
vi ne pozabite: Nabiramo le to, kar poznamo!
Mladi zeliščarji iz Voličine

OVTARJEVE NOVICE

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 5., zadnji del
Po prevratu 1918/1919 je ohranil svojo
pokončno slovensko držo in se ni želel direktno vključevati v aktualno trško politiko.
Z nekaterimi dolgoletnimi sodelavci in narodnimi sopotniki je prišel celo malo navzkriž, saj je skušal uveljavljati avtonomno
vlogo župnišča. Lep primer za to je dogodek, povezan s praznovanjem godu kralja
Petra s sveto mašo, ki so ga po vseh šolah
lenarške dekanije praznovali 28. junija
1919. Molitev pri maši je imel kaplan Kozar,
ki pa se menda ni »dotaknil imena našega
kralja«, je v poročilu zoper ravnanje kaplana Kozarja pri omenjeni maši za škofijski
urad v Mariboru zapisal dr. Milan Gorišek
in dodal, da je kaplan »opustil vsako molitev za kralja, molil je samo za domovino.«26
Župnik Janžekovič je škofijskemu uradu na
pritožbo dr. Goriška odgovoril, da je bila
»služba božja izključno cerkvena, zato se
razni uradi k njej niso povabili. Zaradi tega
župnijski urad odklanja vmešavanje v to zadevo s strani organov, ki niso kompetentni.«
Dodal je še, da »gospoda kaplana ni treba
zaradi službe božje nič podučevati in ga
prestavljati. Gospodu kapetanu dr. Milanu
Gorišku bi kazalo naznaniti, da božja služba
28. junija 1919 ni bila za urade, pač pa za
šolo.«27 Župnik Janžekovič je svoje duhovno
poslanstvo nadaljeval v duhu zglednega dušnega pastirja. 7. novembra 1923 je bil imenovan za knezoškofijskega duhovnega svetovalca, in to zaradi »gorečega delovanja v
pastirski službi«, že 15. decembra 1921. leta
pa je postal dekan dekanije Sv. Lenart. Politično se ni posebej izpostavljal, razen ko je
bilo to po njegovi presoji potrebno v dobro
ljudi in načel, ki jih je zagovarjal. Imamo
primer iz leta 1925, ko se je vendarle vpletel
v lokalno politiko, in to v zvezi z volitvami
župana, in odkrito opozoril na težave slovenstva. Izpostavil je, da je bil trg Sv. Lenart
do prevrata 1918/1919 vedno pod nemškim županom in da je imel po prevratu
dva slovenska župana, Jakoba Kopiča in dr.
Andreja Vebleta. Leta 1924 je funkcijo župana prevzel nemško usmerjeni Karel Aubl,
ki je to postal s pomočjo Slovenske ljudske
stranke (SLS). Leta 1925 so bile razpisane
nove županske volitve, pri katerih je prišlo
do težav s kandidiranjem in oblikovanjem
kandidatnih list, saj je Aublova skupina zavrnila predloge SLS. Tudi dr. Ludvik Kram-

berger se je od stranke precej distanciral in
čakal na razplet dogodkov. Stranki so ostali
zvesti župnik Janžekovič, Lasbaher in notar
Štupica. Vse vzvode za sestavo kandidatne
liste je imel v rokah Karel Aubl, ki pa liste
ni hotel podpisati, saj ni bil njen nosilec on,
pač pa Ludvik Kramberger, ki tudi ni hotel
podpisati liste. Ko so poskušali dati na čelo
liste Aubla, je temu »iz narodnega stališča«
nasprotoval upokojeni učitelj Zabukovšek.
Župnika Janžekoviča Aubl ni maral, zato
ga ni hotel uvrstiti na vrh kandidatne liste,
kakor tudi ne notarja Štupice. Aubl je želel
biti številka ena v trgu in »paradirati kot nosilec liste brez barve (nemški) in potem kot
župan brez barve (nemški)«. Župnik Janžekovič je to dogajanje ocenil kot pogubno
za slovenstvo in pristavil, da bo »posledica,
da bo nemški župan enkrat za vselej v trgu
pokopan, župan SLS pa ne bo pokopan, ker
ga še nikoli nismo imeli«. Sam je kot županskega kandidata podprl Recerja, ki bo »prvi
slovenski župan v trgu Sv. Lenart v Slovenskih goricah in to je tudi veliko vredno, čeprav se ne prišteva k SLS. A je za 50% boljši
od Aubla.«28 Razmere v SLS so bile po njegovi oceni takšne, da stranka ni bila sposobna nastopiti na županskih volitvah z lastno
kandidatno listo.
Kmalu ga je začela dajati bolezen, saj je
več let bolehal za črevesnim rakom, in to
se je vse bolj čutilo pri njegovem delu. Poleti 1928 je njegova bolezen napredovala in
dobil je bolniški dopust, tako da je namesto
njega delal kaplan Jakob Sajovic. 28. julija 1928 je bil povabljen k svetemu obredu
škofovskega posvečenja dr. Ivana Tomažiča,
predvojnega mariborskega škofa. Z ukazom
kralja Aleksandra je bil 15. avgusta 1928
odlikovan z redom sv. Save IV. stopnje, kar
mu je pomenilo priznanje za opravljeno
delo. 27. julija 1930 je bil imenovan za častnega knezoškofijskega konzistorialnega
svetovalca.29 Bolezen je le še napredovala in
zadnje leto življenja je trpel hude bolečine.
Zaradi bolezni ni nikoli tožil, vse bolečine je
mirno prenašal, dokler ni 15. januarja 1932.
leta umrl. Pokopan je na lenarškem pokopališču v grobu skupaj z očetom Martinom in
materjo Marijo. V istem grobu je pokopan
tudi kasnejši lenarški dekan Janko Kotnik.

Konec

26
Vloga pristojnega poverjeništva Sv. Lenart z dne
4. 7. 1919, Nadškofijski arhiv Maribor, D17/12,
1916 -1920.
27
Pismo Jožefa Janžekoviča knezoškofijskemu
konzistoriju v Mariboru, Nadškofijski arhiv Mari-

bor, D17/12, 1916–1920.
28
Pismo Jožefa Janžekoviča z dne 3. 11. 1925, osebni dokumenti, Pokrajinski arhiv Maribor.
29
Janžekovič Jožef, osebni dokumenti, Pokrajinski
arhiv Maribor.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za maj 2014
Sreda, 14. 5., KO RK Sv. Trojica, v OŠ Sv. Trojica od 7.30 do 11. ure

90 let Marte Markoč

O

bčanka Marta Markoč iz Svete Ane 8 je
na materinski dan praznovala okroglo
obletnico, in sicer 90 let. Ob njenem prazniku jo je obiskal župan Silvo Slaček in ji zaželel
še veliko zdravja in veselja. Prav tako so slavljenko razveselili s svojim obiskom iz Krajevne organizacije RK Sveta Ana.
Anita Rojko, foto: arhiv občine
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Spomini voznikov bratov Rojko
V Špedtransu sta začela z delom in se tam tudi upokojila

Ž

ivljenjska in delovna pot dveh bratov,
Franca, ki živi v Oseku, in Martina
Rojka, ki živi v Cerkvenjaku, je vredna
zapisa. To smo ugotovili, ko smo ju srečali v
času, ko sta se udeležila občnega zbora stanovske organizacije Združenja šoferjev in
avtomehanikov Certus Maribor, katerim je
priključena sekcija šoferjev Špedtransa, ki ga
ni več. Oba sta večino delovne dobe nabrala
v podjetju Špedtrans, kjer sta opravljala delo
voznika tovornjakov priklopnikov. Z vozili
sta prevažala tovore vse do Pakistana.

O svojih začetkih in doživetjih sta nam
povedala: »Svojo vozniško kariero sva začela in z upokojitvijo, s štiridesetimi leti dela,
zaključila v tedanjem Transportnem podjetju
Špedtrans Maribor.«
Martin, ki se je rodil 1941. leta v Brengovi,
se je v Špedtransu zaposlil kot fizični delavec,
nato delal kot kurir in se ob tem izobraževal
za voznika tovornih vozil. Kot voznika tovornjakov priklopnikov je leta 1966 pripeljal v
podjetje brata Franca, ki je rojen 1943. leta
v Brengovi. Ker je že imel ustrezno kategorijo za vožnjo priklopnikov, je takoj začel z
vožnjo. Ko je brat Martin zaključil šolanje za
poklicnega voznika, se je zaposlil kot voznik
in bil sovoznik bratu Francu. Po desetih letih
skupne vožnje sta se razšla in si našla sovoznike iz domačih krajev, s katerimi sta nadaljevala poklicno »šofersko« pot vse do upokojitve. Zanimiv je opis njunih vozil, s katerimi
sta prevažala težke tovore. Najprej sta vozila z

vozilom FAP s priklopnikom, katerega moč
motorja je bila 130 KS. Vozila so bila brez
spalne kabine. Po nekaj letih vožnje s FAPom sta dobila novi vozili Magirus Deutz, ki
so že imela spalne kabine za voznike in sta z
njima vozila tovore po vsej Evropi. Z leti sta
dobila novi moderni vozili Iveco Magirus, s
katerima sta nadaljevala vožnjo po Evropi. Z
njima sta vozila tovore na daljših progah. »S
pridobitvijo novih vozil Iveco sva bila napotena na vožnje v Azijo. Najina najdaljša vožnja, skoraj mesec dni, je peljala v Pakistan,
kjer je Hidromontaža gradila hidroelektrarno Tarbela Dam. Tedaj smo si hrano in vodo
vozili s seboj in še ni bilo hladilnikov, da bi
si jo lahko za na pot hranili v njih. Prehranjevali smo se največ z zelenjavo in juhami
iz vrečke. Vse to smo zmogli, ker smo bili
mladi in zagnani za delo. Spominjava se, da
so naju domačini v Pakistanu spraševali, od
kot smo. Ko sva jim povedala, da smo iz Slovenije, jim ni bilo jasno, ko pa sva dejala, da
smo iz Jugoslavije, pa so se takoj spomnili
Tita. Po vožnjah v Pakistan smo vozniki, pa
tako tudi midva z bratom Martinom, vozili
v Azijo: Iran, Irak in Sirijo. Škoda, da so naši
državniki s pokvarjeno zakonodajo uničili
tako uspešna podjetja. Naj povem, da smo
imeli vozniki tovornjakov večjo plačo kot tedaj direktor. Pri tem nikoli nismo čutili, da bi
bila kaka »faušija« ali zavist, saj smo šoferji
ob vožnjah resnično garali. Morava pa reči,
da sva bila ob vstopu v upokojitev v celoti poplačana. Sedaj se oba posvečava svojim vnukom, ker se prej, ko sva vozila po svetu, nisva
mogla svojim otrokom.«
Brata šoferja, Franc in Martin Rojko, v vsej
svoji vozniški karieri nista imela prometnih
nesreč. Ostala sta nekaznovana in nepoškodovana. Za svoje vestno delo voznika sta prejela številna odlikovanja. Ker nista imela prometnih nesreč, sta med njimi prejela značko
vzornega voznika. Rada se spominjata dni,
ko sta se srečavala s številnimi vozniki, ki
so bili zaposleni v Špedtransu. Prav zato sta
z veseljem vključena v Združenje šoferjev in
avtomehanikov, kjer se srečata s svojimi upokojenimi kolegi.
Oba brata, Franc in Martin, sta si v času
zaposlitve ustvarila nov dom, kjer sedaj, na
jesen življenja, uživata sadove svojega dela.
Oba sta tudi družbeno aktivna. Franc je bil
doga leta predsednik KS Sv. Trojica v Slovenskih goricah. Je več kot 20 let predsednik
PGD Osek, ki je pod njegovim vodstvom
veliko doseglo. Martin je aktiven v društvu
upokojencev, kjer je bil nekaj let predsednik
DU Cerkvenjak.
Ludvik Kramberger

Mariborčani, živeči v Lenartu in okolici

N

ovo srečanje Mariborčanov, ki je bilo 2. 4. 2014 ob 18. uri v prostorih Gostilne 29. november v Lenartu, je bilo zelo zanimivo, pestro in v večjem številu.
Naslednje srečanje bo 21. 5. 2014 ob 18. uri prav tako v prostorih Gostilne 29. november v Lenartu. Vabljeni!
Kontakt – Franc Belšak: 041/674-234

VABILO

V Lenartu seminar Življenje v Duhu

V

letošnjem postnem času je v župniji
Sv. Lenarta potekal seminar za poglobitev vere. Srečanja, ki jih je organizirala molitvena skupina Lenart, so potekala
sedem zaporednih ponedeljkov. Vsako srečanje smo pričeli s sveto mašo in nadaljevali s
slavljenjem pred Najsvetejšim. Sledilo je poučevanje gostov na različne teme: Ciril Čuš:
Jezus Živi! Franček Bertollini: Jezus je Odreše-

nik! Robert Brest: Priprava na spreobrnjenje;
mons. Izidor Veleberi: Obhajanje spreobrnjenja; Toni Kmet: O darovih Svetega Duha;
Dušan Todorovič: Molitev za izlitje Sv. Duha;
Angelca in Polde Pobežin: Kako naprej?
Vsak od udeležencev, bilo nas je okoli 50 iz
župnij lenarške dekanije in širše, je spoznal,
da Jezus živi danes, da odrešuje, ozdravlja,
osvobaja, odpušča … Jezusa nam je razkril
Sveti Duh. Pomembna pa je naša osebna odločitev za Jezusa, da gremo z Njim do konca, ne glede na to, kar še pride. Potrebno je
vztrajati v hoji za Jezusom, ki je pot, resnica

in življenje (Jn 14,6). Jezus je navzoč v božji besedi, v občestvu, v evharistiji, v sestrah
in bratih. Ni dovolj, da to resnico oznanimo,
potrebno jo je živeti. Jezus nadaljuje med
nami svojo službo odpuščanja, ozdravljanja
in osvoboditve. Potrebno se mu je približati
z otroškim zaupanjem in preprostostjo. Tedaj
se bodo zgodile čudovite stvari. Za osebno
spreobrnjenje je potrebno prejemati zakramente (sveta maša,
sveta spoved, bolniško
maziljenje), redna molitev (osebna in skupna
v molitveni skupini).
Ozdravljajoča očetova
ljubezen nas doseže
tudi v molitvi Božjih
otrok, to smo mi.
Na seminarju smo
prosili za številne darove in karizme, za različna ozdravljenja tako
na duši kot na telesu.
In resnično so ljudje
po molitvi ozdraveli,
tudi fizično – ni bilo
več glavobola, bolečin v ramenih in nogah,
v križu … Bogu hvala za vse prejete milosti.
Kako pa naprej? Dobili smo nekaj smernic, ki
so potrebne za nadaljnjo duhovno rast: sodelovanje v molitveni skupini (v Lenartu se srečuje ob ponedeljkih zvečer), osebna molitev,
nedeljska sveta maša, redna spoved, branje
Svetega pisma, pomagati v domači župniji.
Sedaj smo stopili na pot, po kateri je potrebno hoditi in ne obupati. In kot pravi tudi pesem: Čeprav bom sam šel, ne bom omagal, saj
Jezus je povsod z menoj!
M. G.

Sebastijan Valentan: Regina martyrumKraljica mučeništva

V

soboto, 12. aprila, je v Domu kulture
Lenart potekala predstavitev pesniške
zbirke Regina martyrum – Kraljica
mučeništva avtorja Sebastijana Valentana, kaplana v župniji sv. Lenarta. Avtor pesmi piše
že od osnovnošolskih
let, objavljene so bile v
Zvonu, Družini, Lipici,
Mladiki, Tretjem dnevu, Nedelji, na Radiu
Slovenske gorice. Pri
Slomškovi založbi Maribor so bile izdane vse
4 njegove knjige poezij:
Božje vedute, Rojstvo
vstajenja, Nadzvezdja
mir in Regina martyrum. Žalost, gorje,
trpljenje, bolečina …
so tudi čustva, ki prevevajo pesniško zbirko
Kraljice mučencev, čemur se ni čuditi, saj je njen avtor, Sebastjan
Valentan, navdih zanjo dobil ob srečanju s
sobratom duhovnikom Vladimirjem Kozino
in drugimi Slovenci, ki so preživeli slovenski eksodus leta 1945. Z njimi se je srečal
leta 2013 v San Franciscu. Spremno besedo

k zbirki je napisal Ambrož Kodelja.Zanimivo prireditev so obogatili nastopi cerkvenega
pevskega zbora sv. Lenart, učencev glasbene
šole Lenart, sodelovali so tudi Slavica Kurbus,
Katarina Vintar in Jurovski oktet. Avtorjeve

pesmi je brala Tadeja Kurnik Hadžiselimovič.
Govornik na prireditvi je bil poslanec Državnega zbora RS Jožef Horvat.
www.lenart.si,
Foto Tone

V okviru Večerov hospica
vabimo na srečanje v maju
Večer hospica z naslovom
OTROCI – POZABLJENI ŽALOVALCI
bo v torek, 6. 5. 2014, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
O smrti neradi govorimo, pa vendar je del našega življenja
in nihče se ji ne more izogniti.
Prav zaradi izrivanja misli in pogovora o njej je naša stiska toliko večja,
ko se z njo soočamo. Kaj doživljajo otroci in mladostniki v času žalovanja,
kako jim lahko pomagamo, bo tema srečanja.
Srečanje bodo vodile: Nada Wolf, Lucija V. Ozimič in Ana Vindiš
Prijazno vabljeni!
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Mednarodni literarni maraton – Petkova noč knjige

OI JSKD Lenart

Uvrstitev otroške folklore na regijski nivo
Marčevsko območno srečanje otroških folklornih skupin – Didi diči diča 2014, ki je potekalo v Lenartu, je otroški folklorni skupini
Knofeki in Šleka Pac
OŠ Jurovski Dol, ki jo
vodita Barbara Waldhutter in Cilka Neuvirt,
prineslo uvrstitev na
regijsko srečanje otroških folklornih skupin,
ki je bilo v Cirkovcah
17. 4. 2014 v organizaciji JSKD Ptuj. Izbor je
opravila letošnja strokovna spremljevalka
Mojca Kmetec.

V Lenartu potekal večer z gostjo Vesno Radovanovič
Vesna Radovanovič je s pripovedovanjem pravljic za odrasle navdušila obiskovalce pripovedovalskega večera, saj obstaja zmotno
prepričanje, da so pravljice namenjene samo
otrokom. Prebrala je tudi prelepe zgodbe v
prekmurščini in publika ni imela problemov
z razumevanjem narečja. Predstavila se je
tudi kot odlična interpretatorka pesmi Ferija
Lainščka. Spomnila pa je tudi na pred leti izdano knjigo zgodb z naslovom Kdaj ste umrli,
kjer je kot avtorica zapisala prigode znanih
pesnikov in pisateljev z obiskov na prekmurskih in prleških osnovnih šolah,
Organizatorji večera so bili Javni sklad
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Lenart, Knjižnica Lenart
v sodelovanju z občino Lenart in ZKD Slovenskih goric. Večer je vodila Breda Slavinec.

Otroški in mladinski pevski zbori v Jurovskem Dolu
Konec marca in v začetku aprila je v Jurovskem Dolu na revijah
Čričkov in Slavčkov gaj
(otroški in mladinski
pevski zbori) nastopilo
preko 500 otrok. Nastopajoče so pozdravili
župan Peter Škrlec,
vodja JSKD Lenart Breda Slavinec in ravnatelj
Stanislav
Senekovič.
Kulturni dom je bil

Čričkov gaj

nabito poln. Organizatorji dogodkov so bili
Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna
izpostava Lenart, OŠ
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v sodelovanju
z občino Sveti Jurij v
Slovenskih goricah in
ZKD Slovenskih goric.

Slavčkov gaj

Ob zvokih gonga Slovenski dnevi knjige tudi v Lenartu
V programu Slovenskih dnevov knjige, ki se že veliko let tradicionalno odvijajo po vsej
Sloveniji, v Lenartu pa potekajo že drugo leto zapovrstjo, se je predstavil pesnik Milan Novak s
pred kratkim izdano pesniško zbirko Zvezda. Avtor pa je dal na ogled tudi ciklus risb Obrazi.
V delih Milana Novaka najdemo poglobljena razmišljanja o bivanju, povezanosti z naravo in
tistim nekaj, kar omogoča videti svet okoli sebe drugačen in predvsem zelo majhen, glede na
razsežnosti duhovnega sveta. Pesmi Milana Novaka izražajo dvojnost človeške narave in večni
boj med dobrimi in zlimi mislimi. Veliko pozornost avtor posveča čustvu ljubezni do ljudi,
vode, zemlje in svobode.
Objavlja v številnih literarnih revijah v Sloveniji ter sodeluje na literarnih dogodkih v Hrvaški
in BiH. Prevodi njegovih pesmi so izdani v tujih zbornikih.
Pesmi sta brala avtor in Sabina Hvastija. Glasbeno spremljavo je dodala Gong Vesna. Večer je
pripravila in ga tudi vodila Breda Slavinec. Organizatorji so bili Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino
Lenart in ZKD Slovenskih goric.
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Maraton je potekal v petek, 25. aprila 2014, v večernih urah v Knjižnici Lenart. Poleg gostov
iz Črne gore – Andrija Radulović, Hrvaške – Nevenka Pupek, Zdravko Odorčić in Ljubica Ribić
in Bosne in Hercegovine – Adnan Žetica, Alman Kaplan, Dino Porović so nastopili Ivo Stropnik (Velenje), Peter Rezman (Šoštanj), Breda Slavinec, iz Maribora so prišli Sabinca Hvastija,
Željko Perović, Bojan Schwentner, Sara Špelec, Zdravko Kokanović, Nataša Švikart Žumer,
Vera Premuž, Lidija Štampar, Milan Novak (Slovenska Bistrica), Norma Bale (Radenci), Manja
Sgerm Zemljič (Lovrenc na Pohorju), Dani Rajh (Spodnja Ščavnica), Branka Kamenšek (Ljubljana), Melita Vidovič (Ptuj), Marija Rajter (Benedikt), Bojan Iršič (Lenart), Katja Zadravc
(Šentilj), Danilo Muršec (Lenart), Franc Bratkovič (Cerkvenjak) in drugi.
Večer je pripravila in ga tudi vodila Breda Slavinec. Organizatorji so bili Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, Knjižnica Lenart v sodelovanju z
občino Lenart in ZKD Slovenskih goric. Noč knjige poteka po Sloveniji in Hrvaški že vrsto let.

Prleški večer v počastitev dneva mladosti
V petek, 23. maja 2014, se bo v večernih urah v organizaciji JSKD Lenart, Knjižnice Lenart
v sodelovanju z občino Lenart in ZKD Slovenskih goric odvijal preleški večer v izvedbi kantavtorja Tadeja Vesenjaka in pesnika Marka Kočarja. Avtorja sta mu nadela naslov Kisla žüpa.
Lokacija in začetek prireditve bosta objavljena v medijih. Večer pripravlja Breda Slavinec.

Želijo ohraniti lokalna narečja
Že dalj časa na JSKD Lenart in v Knjižnici Lenart
ugotavljajo, da narečja zamirajo. Želijo jih ohraniti,
zato so pripravili sklop večerov, ki potekajo na različne
teme iz življenja, od običajev,
praznovanja praznikov do
drugega v narečjih, ki jih še
govorijo na območju Slovenskih goric.
Večere pripravlja Breda
Slavinec. Pogovore tonsko
posnamejo in na tak način
želijo ohraniti vsaj tonske
posnetke narečij, ki so se v
Slovenskih goricah pojavljala in razvijala tekom zgodovine. Do sedaj so že zabeležili govorico iz področja občine Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Voličine s Selcami. V predpoletnih mesecih pa želijo enako storiti
za področje občin Sveta Ana in Sveta Trojica. V jesenskih mesecih nameravajo obdelati še ostala
področja šestih občin v UE Lenart. Najava terminov narečnih večerov, ki so namenjeni javnosti,
bo objavljena v medijih.
Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Linhartovo srečanje 2014
Območno Linhartovo srečanje 2014 odraslih gledaliških skupin je potekalo 6. in 12.
aprila v kulturnem domu v Sv. Trojici.
S premierno predstavo
Vaja zbora, komedijo v treh
dejanjih, je prvi dan nastopila gledališka skupna Turističnega društva Sv. Trojica.
Avtor izvornega besedila je
Vinko Möderndorfer, priredba, režija in dramaturgija je delo Jožeta Ploja. Pri
scenografiji so pomagali
tudi člani skupine, za kostumografijo in glasbeno
opremo je poskrbel David
Klobasa. Igrali so: David
Klobasa, Darja Šuta, Simona Erman, Marjan Klobasa,
Tatjana Klobasa, Drago Še- Vaja zbora
nekar, Danijela Golob, Valentina Klobasa, Heliodor
Cvetko, Ida Šamperl, Sandi Divjak, Jože Ploj
in Viktor Emeršič. Šepetalki: Jožica Cvetko in
Katica Ploj, šivilja: Marija Emeršič.
Igra Vaja zbora je komedija in satira, ki
poudarja komične značaje vseh oseb v igri.
Številni obiskovalci so se z
navdušenjem zahvalili za
vloženi trud in odrekanja.
Gledališka skupina Reciklaža Kulturno gledališkega društva Reciklaža
Sv. Trojica se je naslednjo
soboto predstavila z igro
Prevzetna nevesta po basnih Ivana Krilova. Priredba, dramaturgija in režija je
delo Sare Špelec, scenografija Tine Dolžan, poslikavo
scene so naredile Sara Berginc, Staša Guček in Špela
Cvajnar. Kostumografija je
delo Mojce Derganc, Sare
Berginc, Staše Guček in
Špele Cvajner. Za glasbeno Prevzetna nevesta
opremo je skrbela Sara Špe-

lec, za tehnično opremo pa Tine Dolžan in
Jaka Dovjak. Za nadnapise je poskrbel Matej Krajnc. Igrali so: Tibor Malinovič, Sara

Špelec, Petra Likovič, Tim Klančišar, Nastja
Klajnšek in Lenka Krajnc.
Basni največjega ruskega basnopisca Ivana Krilova so preoblikovali v žanrsko pisano
predstavo Prevzetna nevesta, ki smeši družbeno hierarhijo in okostenele
družbene in človeške odnose. Predstavo so odigrali v
ruskem jeziku s nadnapisi v
slovenskem jeziku. Obiskovalcev ni bilo dovolj, a ti so
predstavo zelo dobro sprejeli.
V imenu organizatorja JSKD,
OI Lenart, v sodelovanju s
KD Reciklaža, Turističnim
društvom, občino Sveta Trojica in ZKD Slovenske gorice je Lenart Breda Slavinec
nastopajočim izročila pisne
zahvale.
Besedilo: Slavko Štefanec,
foto: Matej Emeršič
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Poletje ob zvokih in
v ritmu LEN-ARTA
Beseda kultura je izpeljana iz latinske besede colere, ki pomeni »gojiti«, »obdelovati
polje«.
Na Občini Lenart se bomo potrudili, da bomo v Lenartu tudi letos od srede junija do
konca avgusta »gojili« lepo, saj nam bodo tako kot vsako leto tudi letos dogajanje
popestrile poletne kulturne prireditve Len-Art. Len-Art je že zdavnaj prerasel lokalne
okvire in je obogatitev kulturnega dogajanja v Slovenskih goricah. Osnovno programsko izhodišče bo kakovosten in precej razgiban program. Predvsem pa bomo tudi letos
poskrbeli za pestrost, lahkotnost in izvirnost prireditev, ki bodo privabile občinstvo
vseh generacij.
Ljudje prireditve, kot je Len-Art, potrebujejo, saj poleg zabave, duhovne obogatitve,
prinašajo pozitivno energijo in na svoj način prispevajo k boljši kvaliteti življenja.
Letošnji Len-Art bo izveden s sredstvi sponzorjev, zato velja posebna zahvala njim, ker
bodo z naklonjenostjo kulturi, s finančnimi in drugimi prispevki omogočili prireditve.

KNjigolAndiJa

Oh, ta krasna pomlad! Kako je lepo, ko nas
zjutraj še v postelji pobožajo sončni žarki in
nam pričarajo nasmeh na obraz. Čudovit je
občutek lahkotnosti, ko pod toplimi sončnimi žarki počasi srebamo limonado in čutimo
mir. Takšen je lahko vsak dan, vsak teden,
vsak mesec, vso leto … Tudi ko drobne dežne kapljice tolažijo izsušeno grudo, ko megla ovija drevesa ali celo – ko grom in blisk

Razpis za vpis v glasbeno šolo Lenart in Cerkvenjak
Konservatorij za glasbo in balet Maribor – podružnična glasbena in baletna šola Lenart z
dislociranim oddelkom Cerkvenjak – objavlja razpis za vpis v glasbeno šolo v šolskem letu
2014/15.
Preizkus glasbenih sposobnosti za program glasba ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal v sredo, 21., in v petek, 30. maja 2014, od 17. do 19. ure v prostorih glasbene
šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. V glasbeni šoli Lenart bodo potekali preizkusi za
vpis v naslednje programe:
Za vpis v program glasbene in plesne pripravnice ni potrebno opravljati preizkusa glasbenih sposobnosti.
A . PROGRAM GLASBA:
Instrument:
klavir
harmonika
violina
kitara
flavta
kljunasta flavta
saksofon
klarinet
trobenta
bariton
B. PROGRAM:
Glasbena pripravnica
C. PROGRAM PLES:
Plesna pripravnica
Balet

Priporočljiva starost:
7-9 let
7-9 let
7-9 let
8-10 let
9-12 let
7-9 let
9-11 let
9-11 let
9-11 let
10-15 let

plešeta svoj bojni ples – tudi tedaj lahko sije
sonce, samo uloviti ga je potrebno…
Tako ga je lovila in ulovila deklica Maša v
prvencu pisateljice Sonje Miklaužič in ilustratorke Tine Perko Maša lovi sonce. Pripoved

nas popelje v neokrnjeno naravo ribnika, kjer
spoznamo drobno Mašo in njeno največjo
željo – dotakniti se ogromne žareče krogle,
ki sedi sredi ribnika in hkrati potuje visoko
po nebu. Maši so pri lovu na sonce pomagali
živalski prijatelji: ga. Vitkonoga (čaplja), riba,
žaba in kačji pastir Oto; razložili so ji sončev
odsev na vodni gladini, se stegovali proti soncu, vendar niso bili dovolj veliki in mogočni,
da bi ji željo lahko uresničili. Ko je Mašo
že prevzemala žalost, so ji na pomoč
priskočile čarobne vile, sanjske sestrice
Pšššt, Pššš in Ššš …
Maša se je trdno privila k velikanskemu soncu in vedela, da ne bo nikoli več
sama. In da se ji vse sanje lahko uresničijo. Le dovolj močno si jih mora želeti …
Verjemite tudi vi, da se lahko prav vsak
dan dotaknete sonca, le dovolj si morate
želeti. Pri tem pa vam bo v pomoč čarobni svet pravljic. Pravljice so ena izmed
najstarejših oblik besedne umetnosti, ki
s svojo lahkotnostjo, čudeži, mogočnimi
mislimi in nauki nagovarjajo tako otroke kakor tudi njihove starše in druge odrasle
bralce, le verjeti je potrebno vanje. Življenje
res ni pravljica, vendar je lahko vsaj kanček
pravljično. Le verjeti je potrebno!
Aleksandra Papež

Tone Štefanec: Krivda

Štefanec v svojem najnovejšem dramskem
besedilu niza zgodbo o krivdi in izdajstvu.
Nemci so zaradi izdaje aretirali sodelavca
NOB Franca in Nežo Osolnik iz Ljubljane in
ju 19. januarja 1944 ustrelili kot talca v Begunjah. Za izdajo se vse do konca zgodbe čuti
kriva učiteljica nemščine Majda Glazer. V
dogajanje poseže Janez Napotnik, nekdanji
ovaduh nemške tajne službe, ki Glazerjevo

izsiljuje preko domnevne priče Helge, ki je
pravzaprav zlorabljena znanka Herta, ki na
koncu prekliče pisno trditev o Majdinem izdajstvu. Na koncu se izkaže, da je pravi izdajalec Janez Napotnik – Vsevedni, ki v strahu,
da ga bodo razkrinkali, stori samomor in v
poslovilnem pismu prizna krivdo.
Besedilo je na voljo v Knjižnici Lenart
E. P.

Letni koncert KD MOL

6 let
6- 9 let
9–11 let

V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo naslednje programe: klavir, harmonika, kitara,
flavta in kljunasta flavta.
V sredo, 14. maja 2014, ob 18. uri v Domu kulture Lenart pripravljajo učitelji in učenci
glasbene šole Lenart prireditev z naslovom Glasbena šola se predstavi, kjer boste lahko slišali in tudi pobliže spoznali vse instrumente, ki jih poučujemo v glasbeni šoli. Predstavili se
bodo tudi glasbena pripravnica, baletna šola in pihalni orkester. Vabljeni!
Irena Košmerl Leš

Slovenskogoriški pihalni orkester KD
MOL Lenart je v petek, 11. aprila, ob 19.30
v Domu kulture Lenart pripravil letni koncert, ki ga je zaznamovala glasba, prežeta
s številnimi čustvi. Pihalni orkester pod
vodstvom Igorja Alatiča je poslušalcem
pripravil energičen in mladosten koncert.
Orkester je občinstvo popeljal na glasbeno
popotovanje z domačimi in tujimi skladba-

mi. Raznovrstnostne skladbe in aranžmaji, v prvem delu koncerta so prevladovale
klasične skladbe, drugi del koncerta je bil
namenjen zabavnim melodijam, so pri poslušalcih doživele izjemen odziv. Prireditev
je domiselno povezoval Samo Tuš- Korl.
www.lenart.si,
Foto Tone

Vložen trud se poplača!
Zgodb o uspehih, ki prihajajo iz lenarške
glasbene šole, je veliko. Veliko nadarjenih
učencev dosega izjemne uspehe, pot do njih
pa je tlakovana s talentom, zavzetostjo, požrtvovalnostjo, odrekanjem mladih glasbenikov in z izrednim vložkom profesorjev in
staršev.

Z leve: Matija Ploj , Nejc Kuri in Dejan Pučko

Dejan Pučko iz občine Sv. Andraž obiskuje
7. razred klavirska harmonike, Cerkvenjačana Matija Ploj 5. in Nejc Kuri 6. razred trobente. Že tretje leto so na tekmovanjih izvrstni.
Dejan je letos na Avsenikovem tekmovanju
prejel srebrno diplomo in se bo maja udeležil
mednarodnega tekmovanja. Matija in Nejc sta
na regijskem tekmovanju
dosegla zlati priznanji, se
uvrstila na državno tekmovanje ter prejela srebrno in
bronasto plaketo. V uspeh
so veliko vložili prof. harmonike Borut Mori, prof.
trobente Simon Štelcer ter
korepetitorka na klavirju
Zala Čuček. Žal ne moremo omeniti vseh, sproti pa
objavljamo njihove uspehe.
Za »vzorec« in spodbudo k
vpisu smo tokrat izpostavili
tri, čeprav si podoben zapis
zaslužijo vsi uspešni učenci
in njihovi profesorji.
E. P.

Koncert Vokalnega ansambla Musica
V petek, 23. maja, ob 19.30 bo v Domu kulture Lenart koncert Vokalnega ansambla Musica
Pevske šole Musica "V iskanju neskončnosti" pod umetniškim vodstvom Roberta Feguša. Gostja
bo pianistka, domačinka, Eva Brus.
Vstop je prost!
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Mateo Kos: "Moja abstraktnost"
Mariborski umetnik Mateo Kos od 4. aprila
predstavlja drugo samostojno razstavo "Moja
abstraktnost" v Avli Jožeta Hudalesa v Lenartu. Pri svojih umetninah uporablja razne
likovne materiale in mešano tehniko ustvarjanja. Njegove slike so močnejšega impulza,
barve intenzivne, oblike pa pripovedujejo
zgodbe. Na drugi samostojni razstavi Matea

Kosa v lenarški galeriji v Avli Jožeta Hudalesa
je na ogled 23 njegovih del, razstavo pa si bo
možno ogledati do začetka maja 2014.
V kulturnem programu na otvoritvi sta nastopila pianist David Popovič in vokalist Tin
Černe.
www.lenart.si

Razstava Marije Gaber
Od nedelje, 13. aprila, v avli občine Sveta
Ana s pomočjo Kulturne zadruge razstavlja
svoja dela Marija Gaber iz Šmartnega v Rožni
dolini pri Celju. Podobe iz herbarija, slike, sestavljene iz suhega cvetja, trav in listov, prav

tako voščilnice in knjižna kazala, ki so umetleno okrašena s suhim cvetjem, kar vabijo
na eno prvih takšnih razstav v občini in širši
okolici Slovenskih goric.
SReBr
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Vabilo na likovne delavnice mladih

Dragi mladi ustvarjalci, obveščamo vas,
da za vas ponovno organiziramo likovne
delavnice, ki potekajo vsako soboto od 10.
ure do 11.45 v Galeriji K. Krajnc v Kraigherjevi ulici 14 v Lenartu. Mladi udeleženci že pridno ustvarjajo.
Drugi sklop delavnic se bo pričel 10.
maja 2014 ob 10. uri. Vabljeni na prvo
srečanje! Spoznavali bomo načrtovanje
likovnega dela, kompozicijo, prostorske
ključe in perspektivo prostora. Nadaljevali bomo s kolorističnim slikanjem, mešanjem in polaganjem barvnih ploskev
ter spoznavanjem barvnih kontrastov.

Klasično likovno znanje bomo prepletali
s svobodno ustvarjalnostjo posameznika z namenom odkrivanja in razkrivanja
lastnega stila. Seznanili se bomo tudi z
osnovami plastičnega oblikovanja. Oblikovali bomo izdelke iz gline, jih žgali in
glazirali. Obiskali nas bodo tudi priznani
slikarji in umetnostna zgodovinarka. Tako
bomo poglobili in nadgradili naše likovno znanje. Delavnice se bodo vsebinsko
nadgrajevale in bodo prilagojene vašim
željam in sposobnostim.
Mentorji likovne šole so Nika Arnuš,
Andreja Štancer in slikar Konrad Krajnc
(info: 031 505 617
Nika, 041 214 951
Andreja).
predsednik
društva
Konrad Krajnc

HUMORESKA

Minister za zdravje

»Peter, zakaj si danes tako zaskrbljen?« je
pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja
Petra.
»Skrbi me, ker je pri nas zdravstveni sistem zbolel, ministri za zdravje, ki bi ga morali pozdraviti, pa se menjavajo kot po tekočem traku,« je odvrnil Peter.
»To je zares zaskrbljujoče,« je prikimal
mizar Tone. »Bolj kot so razmere v našem
zdravstvu nezdrave, manj časa ministri oziroma ministrice za zdravje zdržijo na svojem položaju.«
»Če premierka želi, da bo novi minister
ali ministrica za zdravje zdržal do konca
mandata, mora najti takšnega z zares debelo kožo, ki je navajen pritiskov in jim ne bo
podlegel,« je dejala Marica.
»Poleg tega pa ne sme biti premlad, saj
mora imeti dolgo kilometrino. Navajen
mora biti vsega hudega,« je dodal Tone.
»Hkrati pa mora biti trmast,« je nadaljevala Marica »Ko se enkrat za nekaj odloči, ne
sme popustiti pod nobenim pritiskom.«
»Najbolj pomembno pa je, da je navajen
trpeti vse mogoče pritiske, grožnje in druge

Varčevanje po Gorenjsko

»Zakaj pri Poldetu kar naprej prižigajo
in ugašajo luč?« je na Gorenjskem sosed
povprašal soseda.
»Polde bere časopis.«
»Saj v temi ne vidi brati.«
»Luč ugasne, ko obrača strani.«

»Ne vem, kaj se dogaja, vendar vam
moram povedati, da so naše gostje zelo
nezadovoljne z vami,« je direktor hotela
pokaral sobarico.
»Neverjetno, njihovi možje pa so z mano
tako zadovoljni!« je odvrnila sobarica.

Dva križa

Gorenjski

Neotesanec

»Ata, daj mi nekaj denarja za živalski vrt,«
je sinček dejal očetu.
»Kaj pa bi šel gledat v živalski vrt?«
»Tigre.«
»Za to je škoda denarja. Raje vzemi babičina
očala in si oglej naše mačke.«
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Pripravlja T. K.

V hotelu

Tehten odgovor

»Če kdo misli, da je nor, naj vstane, je rekel
profesor.
Nekaj časa so bili vsi tiho, nato pa je vstal
Peter.
»Peter, ti torej misliš, da si nor?« ga je
vprašal profesor.
»To ravno ne, samo malce ste se mi zasmilili, ker ste edini stali.«

Piše: Tomaž Kšela

nevšečnosti,« je naprej našteval Tone.
»Če je tako, potem pa že vem, kdo bi bil
naš najboljši novi minister za zdravje,« je iznenada veselo vzkliknila Marica.
»Kdo?« je presenečeno povprašal Tone.
»Naš Peter, rezkar,« je vzkliknila Marica.
»Že leta in leta ga zafrkavata njegov šef in
tehnični direktor, on pa vse to mirno prenaša.«
»Marica, morda pa imaš zares prav,« je
dejal Tone. »Petra doma tudi žena terorizira,
pa še vedno ni znorel.«
»Peter je zares vajen vsega hudega,« je dejala Marica. »Čeprav dela v nemogočih pogojih, ni še nikoli odstopil in zapustil svojega
stroja za rezkanje, pa tudi žene ne.«
»Hm, hm, samo to me skrbi, da se na
zdravstvo nič ne spozna,« je dejal Tone.
»Prava figa,« je zamahnila z roko Marica.
»Kdo od naših politikov pa se na kaj spozna?
Nekateri so bili ministri že skoraj za vse. Za
ministra pri nas je pomembno, da ima trdo
kožo, da zna poskrbeti zase in da se požvižga
na vse – tudi na to, kaj ljudje mislijo in govorijo o njem.«

Smeh je pol zdravja
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Ker Marica ni znala pisati, se je na vse dokumente podpisovala s križi. Nekega dne
se je na pomemben dokument popisala z
dvema križema.
»Zakaj pa si naredila dva križa?« jo je vprašala uslužbenka.
»Ker sem se poročila in prevzela še možev
priimek.«

LIGAŠKA TEMOVANJA
FUTSAL

2. SFL: Benedikt do 3. mesta in uvrstitve v 1. ligo
ci Benedikta, ki so v tej sezoni nastopali pod
Zmaga Benedikta nad FK Dobrepolje na
vodstvom trenerja Darka Križmana, tretjič v
zadnji tekmi pravkar končane sezone v 2.
zgodovini kluba priigrali uvrstitev v 1. SFL.
SFL je klubu prinesla 3. mesto na lestvici in s
Ta bo v prihajajoči sezoni razširjena s sedatem uvrstitev v 1. SFL. Tekmo, ki je potekala
pred približno 200 gledalci v Benediktu, so bolje in
odločneje pričeli domači,
ki so z zadetkom Danila
Kurnika že v 1. minuti tekme pokazali, da jih v tem
srečanju zanima le zmaga. Kljub hitremu vodstvu
in pričakovanju domačih
navijačev, da se bo mreža
gostov v nadaljevanju izdatno napolnila, je mreža gostov, kljub terenski pobudi
in številnim priložnostim
Benedikta, ostala do konca
polčasa nedotaknjena. Tudi
v 2. polčasu so na igrišču
gospodarili domači, a so
Ekipa Benedikta si je s 3. mestom v 2. SFL priborila 1. Ligo
se gostje uspešno branili ter
bili celo nekajkrat nevarni
v protinapadih. Vsi dvomi o zmagovalcu so
njih 8 na 10 ekip. Poleg tretjeuvrščenega Bebili razblinjeni v 35. minuti, ko je nasprotno
nedikta so si prvoligaško vstopnico priigrali
mrežo zatresel Danijel Fujs in postavil končni
še letošnji prvaki 2. SFL Extrem Sodražica in
izid tekme 2:0. Ob porazu Ilirske Bistrice pro2. uvrščeni FSK Kebelj. Najučinkovitejši streti FSK Kebelj (1:3) je bilo jasno, da so si igrallec ekipe je bil s 27 zadetki Bojan Klemenčič, ki je bil tudi drugi
strelec lige. Prav tako
je za klub v letošnji
sezoni nastopal futsalvirtuoz Danilo Pukšič,
ki je pri 43 letih s šestimi pomembnimi goli
v državnem prvenstvu
tudi najstarejši igralec,
ki se je v DP vpisal med
strelce.

Bojan Klemenčič s 27 zadetki 2. najučinkovitejši strelec lige

RE/MAX Brezje Maribor pokalni prvak MNZ Maribor
4. aprila je epilog doživelo še pokalno tekmovanje v futsalu pod okriljem KMN pri
MNZ Maribor. Finale pokala je potekal v
športni dvorani v Benediktu. Na zaključni
turnir najboljše četvorke so se uvrstili trije
klubi iz 3. SFL (KMN Petelin Benedikt, KMN
Gostišče pri Antonu Cerkvenjak in Miklavž
TBS Team24) in prvoligaš RE/MAX Brezje
Maribor. V prvem polfinalu je domačin KMN
Petelin Benedikt ugnal Miklvaž TBS Team24

z rezultatom 5:2, v drugem pa so Mariborčani tesno premagali Cerkvenjak z rezultatom
4:3. Finalna tekma je pripadla prvoligašu RE/
MAX Brezje Maribor, ki je s 5:1 premagal Benediške Peteline, ki so tako osvojili končno 2.
mesto.
Po koncu finala so bile podeljene tudi nagrade in priznanja klubom za končano sezono v 3. SFL, ki jo je, kot smo že poročali, dobil
ŠD Zavrh.

MNZ Maribor in NK Maribor podarila državnim
prvakom v futsalu do 13 let ogled tekme v Ljudskem vrtu
Na pobudo predsednika KMN pri MNZ
Maribor Bogdana Šuputa je MNZ Maribor v
sodelovanju z NK Maribor podaril otrokom
in njihovim staršem brezplačen ogled tekme
v Ljudskem vrtu. Tekmo med NK Maribor in

NK Celje, ki se je končala 2:2, si je tako skupaj ogledalo več kot 50 otrok, staršev, deklet
iz ženske ekipe in predstavnikov kluba KMN
Slovenske gorice iz Voličine.

»Ali je tvoj fant res študent matematike?«
je dekle povprašala svojo sošolko.
»Sem ga že zapustila.«
»Zakaj?«
»Ker je bil razuzdanec. Ko sem ga povprašala, kako je kaj, mi je odgovoril, da
leži v postelji in rešuje probleme z dvema
neznankama.«
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Štajerska liga: odločen in odličen začetek
pomladanskega dela sezone lenarških nogometašev
4 zmage in en neodločen izid je izkupiček
lenarških nogometašev v prvih petih tekmah
pomladanskega dela prvenstva v Štajerski ligi.
13 točk v petih tekmah je vsekakor sanjski
rezultat, ki je NK Lenart popeljal na 2. mesto na ligaški razpredelnici. Grenak priokus
ostaja le z zadnje tekme proti NK Marles hiše,
ki so jo Lenarčani minulo soboto gostili na
domači Poleni. Ko je po vodstvu 1:0 že kazalo
na novo zmago domačih, so v 85. minuti tekme prejeli izenačujoči zadetek ter tako prvič
letu 2014 ostali brez zmage. Kot zanimivost
omenimo še to, da so prav vse 4 tekme lenarški nogometaši dobili z rezultatom 2:0. Kot že
rečeno, NK Lenart trenutno zaseda 2. mesto

(35 točk) in je tako na dobri poti proti zgodovinski uvrstitvi v 3. SNL. Na vrhu ligaške razpredelnice je Fužinar (43), Lenartu pa sledijo
na 3. Koroška Dravograd (33), 4. Radlje (32),
5. Zreče (27), 6. Kovinar Štore (26), 7. Mons
Claudius (23), 8. Žalec (23), 9. Peca (22), 10.
Šoštanj (21), 11. Marles hiše (19), 12. Pohorje
(17), 13. Tehnotim Pesnica (13), 14. Slovenj
Gradec (9). Po gostovanju ta konec tedna pri
predzadnjeuvrščeni Pesnici čaka nogometaše Lenarta že v sredo, 30. 4. 2014, ob 17. uri
domača tekma na Poleni proti Kovinarju iz
Štor.

1. MNZ Maribor: Jurovski Dol in Cerkvenjak brez
točk v zadnjem krogu
Lahko bi rekli, da nogometašem Jurovskega Dola in Cerkvenjaka v sezoni 2013/14 nikakor ne steče po željah in načrtih, ki so si
jih v klubih zadali pred pričetkom sezone. V
zadnjem, 18. krogu so namreč nogometaši
Jurovskega Dola klonili v gosteh proti NK
Železničar (1:0), Cerkvenjak pa prav tako v
gosteh proti Palomi (3:0). Jurovski Dol zaseda trenutno z 12-imi točkami 12. mesto, med

tem ko NK Cerkvenjak s šestimi točkami na
14. mestu zaseda začelje ligaške razpredelnice. Ta konec tedna (26. aprila) oba slovenskogoriška kluba igrata tekme na domačih igriščih, in sicer prihaja v goste v Jurovski Dol
NK Kovinar Tezno. Cerkvenjak pa gosti NK
Pobrežje Gradis. Obe tekmi se bosta začeli ob
17. uri.

KOŠARKA

KK Nona Lenart prvak 2. lige PARKL
Košarkarji KK Nona Lenart so z 10 zmagami, 2 porazoma in 22-imi osvojenimi točkami v sezoni osvojili prvo mesto v 2. Ligi
PARKL in se tako uvrstili v 1. ligo. Sezono so
lenarški košarkarji zaključili z gladko zmago
v gosteh nad ekipo Bar Kaučič (58:74). Po

krstni sezoni v 2. PARKL se bo KK Nona Lenart v prihodnji sezoni meril z nasprotniki v
1. PARKL (Ptujski amaterski regionalni košarkarski ligi), v kateri so v tej sezoni slavili
košarkarji KK Adeco Maribor.

Medobčinska liga 2013/2014 v streljanju z zračno puško
Na območju Slovenskih goric že več let po
vrsti organiziramo Medobčinsko ligo v streljanju z zračno puško. V soboto, 15. 3., smo
na strelišču v Trnovski vasi zaključili letošnjo
ligo. Sodelovali so: SD Trnovska vas, ŠD Selce, SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek in SD
Cerkvenjak. Skupno je tekmovalo 8 ekip in
38 posameznikov. Strelci iz Trnovske vasi in
Velke so nastopali z dvema ekipama, ostala
društva pa s po eno. Od začetka novembra
smo izvedli sedem krogov, vsakič na drugem
strelišču.
Po lanski prvi zmagi v ligi je tudi letos zmagala ekipa Trnovske vasi A (Roman Maguša,
Dejan Cvetko in Damjan Prajndl, rezerva
Aleš Štebih) z 21 točkami. 2. mesto je zasedla
ekipa Oseka (Anton Kocbek, Branko Korošak in Marjan Perko, rezervi Vlado Šteinfelser in Slavek Gorenc) z 19 točkami. 3. mesto
s 17 točkami so zasedli
predstavniki Vitomarc
(Marjan Horvat, Silvo
Kocuvan in Ferdo Majer). Na 4. mesto se je
uvrstila ekipa Velka A
(Mirko Tenšek, Luka
Žurman, Elvir Kramberger, rezerva Sara
Srne) s 15 točkami, 5.
je bila Trnovska vas
B (Jani Čeh, Boštjan
Rola, Janez Tašner in
rezerva Mitja Kovačič)
s 13 točkami. 6. je bila

ekipa Cerkvenjaka (Branko Peklar, Leon Kos,
Leon Mlinarič) z 11 točkami. 7. mesto so zasedli predstavniki ekipe B z Velke z 9 točkami, 8. mesto s 7 točkami pa ŠD Selce (Petra
Zorman, Marinka Širovnik, Slavko Zorman).
Med posamezniki je drugič zapored zmagal predstavnik Trnovske vasi Dejan Cvetko
s 1097 krogi in tako za samo 2 kroga premagal večkratnega prvaka Mirka Tenška iz SD
Velka. 3. je Branko Korošak, SD Osek, s 1077
krogi. Koršak je postavil tudi rekord lige, saj
je v zadnjem kolu v Trnovski vasi zadel kar
191 krogov. 4. je bil Marjan Horvat, SD Vitomarci, 5. in 6. mesto pa sta zasedla Roman
Maguša in Boštjan Rola iz Trnovske vasi.
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si. Kontaktirate nnas laho na naši facebook strani ali
na sd.trnovskavas@gmail.si.
Franci Hameršak

JU-JITSU

Lenarčana uspešna na državnih prvenstvih
Ju-jitsarji iz JJK Nippon Lenart so se udeležili dveh državnih prvenstev, in sicer v Mariboru dne 22. 2. 2014, kjer je Jure Penica v
kategoriji člani -77 kg osvojil 3. mesto, in v
Lenartu dne 22. 3. 2014, kjer je v kategoriji

otroci -64 kg Tilen Caf osvojil 2. mesto, v
kategoriji mladinci -77 kg pa je Jure Penica
osvojil 3. mesto.
A. Frešer

ODBOJKA

2. DOL-vzhod: Benediškim odbojkaricam zmagi v
slovo od domače publike in sezone 2013/2014
Odbojkarice Benedikta so z dvema zaporednima zmagama zaključile minulo sezono
v 2. DOL – vzhod. V 17. krogu so v zadnji
tekmi na domačem igrišču odpravile ekipo
Swatycomet iz Zreč. Tekma, v kateri so bili
seti zelo izenačeni, se je v korist Benedičank
končala z rezultatom 3:1. Na zadnji tekmi sezone pa so Benediške odbojkarice slavile še v
gosteh proti ŽOK Mislinja z rezultatom 3:2.
Ob zadnjih dveh zmagah je še potrebno poudariti, da so mlade benediške odbojkarice
odščipnile točko v 16. krogu v gosteh proti
ekipi Kostmann Slovenj Gradec, ki je ob koncu sezone zasedla 2. mesto.
Bilanca OK Benedikt je v 18 tekmah 8
zmag, 10 porazov in 26 osvojenih točk, kar
jih ob koncu 2. DOL – vzhod uvršča na končno 5. mesto. Krajši komentar je ob koncu
sezone podala tudi trenerka Sergeja Lorber,
ki je ob pričetku sezone poprijela za krmilo
mlade benediške odbojkarske ekipe:
»Z doseženim 5. mestom ob koncu sezone
v 2. DOL sem kot trenerka zelo zadovoljna.
Zavedati se moramo, da smo ta uspeh dosegli z izjemno mladimi dekleti, ki v povprečju

štejejo komaj 22 let. ob tem pa številne med
njimi še niso imele igralskih izkušenj v tem
rangu tekmovanja. Pred sezono smo spremenili tudi sistem igranja, nekatere igralke so
zamenjale svoje igralske pozicije in se morale
navaditi na nove. Vse to se je odrazilo predvsem v drugem delu sezone, ko so naše igre
postajale iz tekme v tekmo boljše. Veseli me,
da so igralke sprejele moj sistem igre in tudi
mojo filozofijo športa. Delali smo na malih,
pomembnih stvareh, korak po koraku, kar se
je odrazilo tako v homogenosti ekipe, pozitivni klimi v ekipi, samozaupanju igralk, tako na
igrišču kot tudi izven njega.« Sergeja bo ekipo vodila tudi v prihodnji sezoni, kot osnovni
cilj pa so si v klubu zadali vsaj ponovitev tega
5. mesta ali pa kako stopničko višje. »Realno gledano ambicij za 1. ligo še ni. Ekipa bo
ostala bolj ali manj enaka, tako bodo svojo
priložnost še naprej dobivale domače mlade
igralke. Naš glavni cilj je predvsem napredovati v igri, saj je pred temi igralkami še lepa
odbojkarska prihodnost,« z optimizmom
zre v prihodnjo sezono Sergeja Lorber.

3. DOL-vzhod: odbojkarice Zoje Lenart sezone
končale na 4. mestu
Za odbojkaricami OK Zoja Lenart je v primerjavi z lansko letošnja sezona precej uspešnejša. V 18-ih tekmah so zabeležile 11 zmag
in 7 porazov, kar je na koncu zadostovalo za
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32 točk in končno 4. mesto v 3. DOL-vzhod.
Ligo so sicer z 18-imi zmagami in brez poraza dobile odbojkarice Nove KBM Branik II.
Dejan Kramberger

REKREACIJSKI TEK

Maistri tečejo tudi pozimi
Pa naj še kdo reče, da se v Lenartu nič ne
dogaja. Tako smo se na pobudo Gorazda Voglar ja– Gogija sredi novembra zbrali ljubitelji teka in pričeli s tako imenovano ligo »Maistri tečejo tudi pozimi«. Tekli smo vsako
nedeljo, ne glede na vremenske razmere, vse
od 17. novembra 2013 do 9. februarja 2014.
Start je bil ob nedeljah dopoldan na Poleni,
cilj pa na Zavrhu pri
Maistrovem
stolpu,
kjer nas je pričakal topel čaj. Tu so se nam
velikokrat pridružili še
pohodniki, ki so poskrbeli za kaj sladkega
ter za »zdravila«. Brez
zdravil – dopinga so
prva tri mesta zasedli
Jože Čeh, Sašo Emeršič
in Franjo Kolarič.
S tem ko smo končali
z ligo, pa naše aktivno-

sti ni konec. Pripravljamo se na 1. Istrski maraton, pa tudi Radenci so blizu. Razen tega
pa že tudi veselo vrtimo pedale. Skratka, če
te zanima, se nam pridruži kot tekač, kolesar ali obiskovalec na fb »Maistri tečejo tudi
pozimi«, kajti naše geslo je »Mi lehko letimo,
gunimo, kam čemo, kolko čemo« !
B. Gajzler
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OGLASNA SPOROČILA

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

OKOLJU PRIJAZNE CENE

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

Si želite znižati naročnino?
Obiščite prodajno mesto in izkoristite popust na mesečni račun.
Paketi NESKONČNI, s katerimi ste lahko popolnoma brez skrbi.
NESKONČNI XS

NESKONČNI S

NESKONČNI M

NESKONČNI L

> Klici v Si.mobil

∞

∞

∞

∞

Klici v druga mobilna
> in stacionarna omrežja

∞

∞

∞

∞

> SMS/MMS sporočila

∞

∞

∞

∞

-

500 MB

3072 MB

∞

> Prenos podatkov
> Mesečna naročnina

20,99 €

17,99 €

16,99 €

27,99 €

18,99 €

39,99 €

25,99 €

35,99 €

Paketi ORTO so najboljša ponudba za mlade do dopolnjenega 31. leta.
> Klici v Si.mobil
Klici v druga mobilna
> in stacionarna omrežja
> SMS/MMS sporočila
> Prenos podatkov
> Mesečna naročnina

ORTO STARTASTIK

ORTO FANTASTIK

ORTO BOMBASTIK

∞

∞

∞

-

200 min

∞

∞

∞

∞

-

200 MB

1024 MB

14,99 €

9,99 €

7,99 €

12,99 €

Popust pri mesečni naročnini velja ob izbrani vezavi 24 mesecev za navedeni naročniški
paket. Obstoječi naročniki, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo o zagotovitvi posebne
ugodnosti so do popusta upravičeni po pogojih predčasne prekinitve pogodbe o posebni
ugodnosti in ponovni vezavi za 12 ali 24 mesecev. Znesek popusta pri mesečni naročnini
se bo odšteval na vašem mesečnem računu celotno obdobje vezave. Več informacij na
www.simobil.si, na številki za pomoč uporabnikov 040 40 40 40 in na prodajnem mestu.
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19,99 €

15,99 €

Si.mobil Lenart

Kraigherjeva 1, 2230 Lenart
m: 040 411 166
e: agent@simobil-lenart.si
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Naročniški paketi D100, D200, D400

Obogateni
paketi D
po cenah, ki
osrečujejo!

PAKETI MOBITEL
NEOMEJENI
ŽE OD 19 €*
NA MESEC

24 x 23 €*
ali 552 €



    

! us

Bon

čno
Brezplamo
doda SMS
,
minute
a2
in MB z!
leti

Obstoječi in novi naročniki storitev SiOL pridobite Kupon
ugodnosti, ki vam prinaša nižjo mesečno naročnino dveh
paketov Mobitel: Neomejeni C (23 EUR namesto 29 EUR)

LG
Optimus L9 II

24 x 6 €*
ali 144 €

Nokia
Asha
206

CAT
B100

*

24 x 2,50 €
ali 60 €

*

1€

* Velja za vse, ki nimate veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005 Povezani (24 mesecev) ali samostojnega Aneksa GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani (24
mesecev) ali UMTS št. 17/2010 (24 mesecev) ali UMTS št. 18/2011 (24 mesecev) ali UMTS št. 19/2012 (24 mesecev) ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali
24 mesecev) in izpolnjujete ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: SOS paket, pakete Mobilni Internet , Enotni paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2,
Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni 100 in Enostavni 300. Navedene cene vsebujejo DDV. V akcijski ponudbi so količine naprav omejene. Več o obročnem plačilu naprave na obroke v Pogojih
Avtotele

redna cena



4€x12
1€

z Moj telefon 7

63€

SAMSUNG
C3590

LG
Optimus
L4 II

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

120€
redna cena

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

www.debitel.si
*Bonus dodatnih 100 enot na paketih D100 in D200 ter dodatnih 200 enot na paketu D400 velja za
vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v
naročniške pakete: D100, D200, D400 in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že sklenjena v
naročniških paketih D100, D200, D400 in želijo pridobiti dodatne količine storitev. Količine so dodane
za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi naročniškega
razmerja. Ponudba telefonov velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi za 24
mesecev. Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. Za morebitne
napake ne odgovarjamo. Veljajo podatki objavljeni na www.debitel.si .
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Utrinki z velikonočnega sejma
Na Trgu osvoboditve v Lenartu je v
predprazničnih dneh
potekal že tradicionalni velikonočni sejem
v organizaciji Društva
za razvoj podeželja
LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojne
agencije. Obiskovalci
so si lahko ogledali
bogato ponudbo kulinaričnih dobrot in
dekorativnih izdelkov

iz Slovenskih goric. Tudi
letos je bil sejem odlična
priložnost za nakup domačih dobrot, ki sodijo v vsako velikonočno košaro. Kakovostna vinska kapljica in
slovenskogoriška gibanca
pa tako sodita že v stalno
in prepoznavno ponudbo
Slovenskih goric.
Besedilo in foto: Milena
Grabušnik

Bili smo na strokovni ekskurziji
Člani in simpatizerji Društva za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric smo se
v četrtek, 10. aprila 2014, odpravili na strokovno ekskurzijo z ogledi dobrih praks po
Sloveniji.
Najprej nas je pot vodila v Planino nad
Framom, kjer smo obiskali Ekološko kmetijo
Uranjek – Pri Baronu. Mladi gospodar Boris
nam je predstavil kmetijo, ki ima že dolgo-

letno tradicijo. Poleg izletniškega turizma se
ukvarjajo še z živinorejo, s pridelavo zelenjave in zelišč ter s prodajo različnih ekoloških
pridelkov in izdelkov v lastni trgovinici in v
okviru združenja ekoloških kmetij. Na kme-

tiji organizirajo različne aktivnosti: ogled
ekološke kmetije, zeliščnega vrta, ustvarjalne
delavnice, predavanja idr. Kulinarične dobrote smo tudi pokusili in res so bile odlične.
Ekskurzijo smo nadaljevali v Komendi,
kjer je prav takrat potekal že 19. spomladan-
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ski kmetijsko–obrtni sejem, ki je kot primer
tradicionalne prireditve soroden sejmu KOS
na Poleni pri Lenartu, na katerem bomo konec meseca maja ponovno sodelovali ponudniki Slovenskih goric. Prijazno so nas sprejeli organizatorji s Stanislavom Lahom na
čelu in podali osnovne informacije o sejmu,
razstavljavcih in ponudbi.
Po ogledu sejma smo se okrepčali z dobrotami na turistični kmetiji
Pri Mlinarju v Gotovljah
pri Žalcu. Naša naslednja
točka ogleda je bil grad v
Slovenski Bistrici. Spoznali smo bogato zgodovino
gradu, umetnostne in arhitekturne značilnosti ter
si ogledali več stalnih zbirk
(zbirka molitvenikov, zbirka punčk v narodnih nošah
z vsega sveta). Najbolj pa
smo bili pridni v šoli, kjer
nas je stroga učiteljica Nana
poučila o pohorskemu pravljičarju Jožetu Tomažiču.
Slišali smo pohorsko pravljico Prevzetna drvarka, katero smo morali vsi učenci ilustrirati, pa še domačo nalogo smo dobili.
Naša zadnja postaja je bila Kmetija Zorjan,
ki se nahaja na Tinjski gori na obronkih Pohorja. Gospodar Božidar z
družino vino prideluje po
7000 let stari metodi, hranijo in negujejo ga v velikih, v zemljo zakopanih
glinenih posodah. Gre za
100-odstotno ekološko vinarstvo. Po ogledu kmetije,
ki deluje po načelih trajnega gospodarjenja, smo
dan zaključili z degustacijo
vinske kapljice. Vsak vinski
vzorec je bil predstavljen
z zanimivo zgodbo, ki nas
je navdušila in spravila v
smeh.
Polni novih spoznanj, lepih vtisov in prijetnih trenutkov smo se vrnili v Lenart. Udeleženci strokovne ekskurzije so ob koncu izrazili zahvalo za dobro organizacijo in željo po
ponovnem druženju.
M. G., R. V., foto: Zmago Kokol

Ovtarjeva ponudba v Europarku
Ovtarjeva ponudba iz osrednjih Slovenskih goric se je minuli konec tedna v okviru
Festivala turizma promocijsko predstavljala v
nakupovalnem središču Europark v Mariboru – s prepoznavno Slovenskogoriško gibanco, tradicionalno poslikavo pisanic, vinsko
kapljico ter nepogrešljivim Ovtarjem. V dobro
obiskanem trgovskem
centru so se obiskovalci
radi ustavili ob naši stojnici, okušali in se učili
priprave Slovenskogoriške gibance, dobre vinske kapljice in poslikave
pisanic. Na Festivalu turizma smo se srečali tudi
z domačini – TD Sveta

Trojica v Slovenskih goricah – ter vsi skupaj
zaključili, da je to odličen način promocije in
ozaveščanja domačih potencialnih potrošnikov in turistov o domačem okolju in bogastvu iz osrednjih Slovenskih goric.
M. F.

ZADRUGA DOBRINA VABI
na brezplačno predavanje z Metko Ternjak

KAKO ZAČETI Z ZDRAVO PREHRANO?
ZAKAJ SO EKOLOŠKI PRIDELKI POMEMBNI ZA ZDRAVJE?
v sklopu projekta Trajnostna lokalna preskrba na območju osrednjih Slov. goric
ter
na predstavitev ponudbe lokalnih zabojčkov s sezonskimi pridelki in izdelki
z okoliških kmetij!
Predstavitev ponudbe zabojčkov za novo sezono bo sledila predavanju.
Predavanje in promocija s ponudbo zabojčkov Zadruge Dobrina bosta v Centru
Slovenskih goric, v mali dvorani, 8. maja 2014, s pričetkom ob 18.30 uri.
Ponudili Vam bomo tudi degustacijo pridelkov in izdelkov s kmetij, pogovorili pa se
boste lahko tudi s kmeti, ki skrbijo za pridelke in izdelke iz zabojčkov.
Vljudno vabljeni!
Kolektiv Zadruge Dobrina, zadruge za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, z. o. o.

Spominčice
»Ob robu gozda hodil sem nekoč,
opazil zalo sem dekle gredoč,
v zeleni travici sedela je
in v venček spletala spominčice.«
Tako pravi prva kitica ljudske pesmi.
Kakšen spominček so pustile spominčice,
izveste v nadaljevanju pesmi, le kakšnim
ljudskim pevcem morate prisluhniti. Včasih je veljalo, da tistega, ki nosi s seboj spominčice, ljubljena oseba ne bo zapustila, saj
simbolizirajo ljubezen in zvestobo.
Pri nas prosto rastejo tri vrste spominčic.
Najbolj razširjena je gozdna ali prava spominčica, ki raste v podrasti vlažnih gozdov,
travnikov in sadovnjakov. Gorska spominčica domuje na gorskih travnikih, zaradi
težjih rastnih razmer je pritlikave rasti. Na
zamočvirjenih travnikih pa najdemo močvirsko spominčico. Vsem je skupna nebeško modra barva drobnih cvetov. Za zasaditev v okrasnih vrtovih so najbolj primerni
križanci, vzgojeni iz gozdne spominčice, ki
nam krasijo gredice v modri, beli in rožnati
barvi. Rade imajo rahlo vlažna, s humusom
bogata dobro odcedna tla. Ustreza jim tako
sončna kot polsenčna lega. Na sončnem
mestu je rastlina bolj strnjene rasti, cvetovi so bolj izrazite barve. Je dvoletnica, ki
dobro prenaša zimo. Seje se sama, seveda
lahko sadike tudi kupimo, saj le-te zacvetijo
nekaj prej. Čas cvetenja je od maja (letos že
aprila) do junija. Lepe so za obrobe gredic,
sadimo jih tudi na grobove. Najbolj znane
modrocvetoče sorte nosijo imena: Nina

Blue, Nina Indigo, Blue Ball, Blue Basket …
Belo cvetoča je Snowball, rožnate pa: Pompadur, Victoria Rose in Carmine King. Spominčicam so po izgledu podobne torilnice
ali modre očke. Rastejo na obronkih bukovih gozdov in ob času cvetenja ustvarijo
podobo modre preproge. V domačem vrtu
nam bo služila kot prekrivna rastlina pod

drevesi in grmi. Tudi velelistna brunera ali
kavkaška spominčica je po cvetovih podobna spominčici, je le višje rasti in ima široke
srčaste liste, ki so lahko od svetlo do temno
zeleni in celo srebrnobele barve z zeleno obrobo in zelenimi listnimi žilicami (Dawson
White).
Spominčice so bile stalnica starih kmečkih vrtov, zato jih morda v spomin na stare
čase zasadite v svoj vrt. Sicer pa lepih spominov ni nikoli preveč, želim vam jih veliko!
Marija Čuček

ŠT. 4 | 25. APRIL 2014

