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Vlada in občine našle kompromisno rešitev o višini povprečnine
Predstavniki obeh reprezentativnih združenj občin v Sloveniji - Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenja občin Slovenije
(ZOS) so po dvomesečnih pogajanjih konec
januarja z vlado vendarle podpisali dogovor
o višini tako imenovane povprečnine za leto
2015, ki jo bodo občine dobile iz državnega
proračuna. Pri iskanju kompromisne rešitve
sta se obe strani zavedali, kakšne so trenutne
finančne razmere v Sloveniji, ter dejstva, da
je Slovenija zavezana ohraniti javnofinančni
primanjkljaj pod tremi odstotki bruto domačega proizvoda.
V Ovtarjevih novicah smo že poročali, da
je vlada želela pri financiranju občin letos
prihraniti okoli 100 milijonov evrov. Zato je
sprva predlagala, da bi povprečnina znašala 498 evrov, čeprav bi morala po formuli iz
zakona o financiranju občin znašati že okoli
640 evrov. Občine pa niso pristale na nižjo
povprečnino od 536 evrov, ki so jo prejele
lani. Po dolgotrajnih pogajanjih (pogajalci so
za pogajalsko mizo sedli več kot petnajstkrat)
so se dogovorili, da bo povprečnina od 1. 1.

2015 do 30. 6. 2015 znašala 525 evrov, v obdobju od 1. 7. 2015 do 21. 12. 2015 pa 500,83
evra. Ob tem se je vlada zavezala, da bo s
spremembami sistemskih zakonov občinam
znižala stroške za 22,8 milijona evrov. To je
predpogoj za zmanjšanje povprečnine v drugi
polovici letošnjega leta.
Zato se je vlada zavezala, da bo v državni
zbor vložila predlog zakona o interventnih
ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Vlada in združenja občin pa bodo skupaj
spremljali in ocenjevali učinke ukrepov za
znižanje stroškov občin. Prvič se bodo s tem
namenom sestali do konca marca letos. Vlada
in združenji občin sta se tudi dogovorili, da se
v letu 2015 za sofinanciranje investicij občinam izplača investicijski transfer v višini enega odstotka skupne primerne porabe občin,
razliko do dve odstotne skupne primerne porabe občin pa bo vlada zagotovila v letu 2016.
Kot rečeno, je vlada nameravala pri financiranju občin prihraniti sto milijonov evrov,
po sklenitvi dogovora pa bo prihranila 51 milijonov evrov.

Eni naročijo - občine pa morajo plačati
Med pogajalci z vlado je bil s strani občin
tudi župan občine Sveta Trojica Darko Fras.

Kot smo izvedeli, je bil med bolj »trdimi«
pogajalci, ki je spočetka nasprotoval podpisu

dogovora, nato pa so se za podpis vendarle
zedinili, saj bi sicer bile posledice za državo
in občine še hujše. Fras opozarja, da je vlada
občinam že večkrat obljubila, da bo s spremembami zakonov zmanjšala njihove stroške, vendar je obljube doslej vedno snedla.
Zato občine tokrat niso šle še tretjič na led na nižjo povprečnino v drugi polovici leta so
pristale samo pod pogojem, če bo vlada dotlej
s spremembami zakonov zmanjšala stroške,
ki jih imajo občine z izvajanjem z zakonom
določenih nalog.
Katere zakone bi vlada in državni zbor
po mnenju Frasa lahko najlažje in najhitreje spremenila, da bi tako zmanjšala stroške
občin? Kot pravi Fras gre za celo vrsto zakonov: za Zakon o davku občanov in zakon
o davčnem postopku (davke na premoženje
bi morali odmerjati na podlagi uradnih evidenc), Zakon o javnih financah (pripravljavec
vsakega predpisa, bi moral pred sprejemom
navesti, kakšne posledice bo imel za stroške
občin), Zakon o financiranju občin (problem
zakonsko dovoljene kvote za zadolževanje
občin v primeru gradnje čistilnih naprav in
kanalizacije), Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (merila
za ustanovitev in ohranitev podružnične

šole, sestava svetov zavodov itd.), Zakon o
osnovni šoli (o načinu prevoza v šolo naj se
šola dogovori z lokalno skupnostjo itd.), Zakon o vrtcih (odpraviti je treba več pravnih
praznin), Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca (gre za celo vrsto sprememb), Zakon za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (občina
naj bo generalna stranka v postopku v primerih, ko je zavezana za plačilo, tako da pridobi
pravico do vpogleda v vse evidence o upravičencih, itd,), Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Zakon o
varstvu in zdravju pri delu, Zakon o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov, Zakon o zaščiti
živali, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Stanovanjski zakon in za številne druge
zakone, ki občinam nalagajo naloge, denarja
za njihovo izvedbo pa jim ne da nihče. Vzemimo samo primer: če gre starostnik v dom
in nima dovolj dohodkov za plačilo domske
oskrbe, mu mora razliko plačati občina. Lepo
in prav, vendar pa vpliva in niti pregleda nad
tem, koliko občanov, kateri in zakaj bodo šli
v dom, občina nima. Takšnih primerov, ko je
občina samo plačnik tistega, kar naročijo in
porabijo drugi, je še veliko.
T. K.
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Podpisali so socialni sporazum za leti 2015 in 2016

Socialni partnerji so dosegli kompromis

S

ocialni partnerji (predstavniki vlade, delodajalskih organizacij in sindikatov) so
po dvomesečnih pogajanjih na začetku
februarja podpisali samoupravni sporazum
za leti 2015 in 2016. Gre za enega najbolj
pomembnih dokumentov, s katerim so socialni partnerji opredelili razvoj Slovenije v
naslednjih dveh letih, saj so se dogovorili za
sprejem več kot 140 ukrepov na 11 področjih.
Že uvodoma pa so poudarili, da je potrebno

utrjevati socialni dialog, ki predstavlja pomembno demokratično vrednoto in temelj
za doseganje širokega družbenega soglasja
o prihodnem razvoju Republike Slovenije.
Sklenili so tudi, da bo potrebno o temeljnih
vprašanih s področja delovnopravne zakonodaje, zdravstva in pokojninskega zavarovanja
ter plačnega sistema v javnem sektorju doseči
soglasje socialnih partnerjev.

Poglavitni cilji razvoja
Vlada, delodajalske organizacije in sindikati so se zavezali, da bodo njihove aktivnosti usmerjene k poglavitnim ciljem, ki so jih
opredelili v socialnem sporazumu. Gre za nov
razvojni zagon in ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest; za zmanjšanje brezposelnosti s posebnim poudarkom na ranljivih
skupinah; za odpravo krize vrednost, ki se
kaže v nespoštovanju zakonov, korupciji, neupravičenemu bogatenju posameznikov in
vedno večji neenakosti, načrtnem uničevanju
podjetij, prenašanju denarja v davčne oaze in
izogibanju plačevanja davkov in prispevkov;

za krepitev konkurenčnosti poslovnega okolja; za ustvarjanje pogojev za zagotovitev ekonomske in socialne varnosti; za krepitev ekonomske demokracije; za krepitev notranjega
povpraševanja: za krepitev učinkovitosti javnega sektorja; za ureditev sistema dolgotrajne
oskrbe (predlog zakona bo vložen v zakonodajni postopek še letos)in za uskladitev višine
minimalnega dohodka, ki je podlaga za izračun socialnih transferjev (za to potrebni izračun minimalnih življenjskih stroškov bodo
izvedli leta 2016).

Obremenitve gospodarstva se ne bodo povečale
Na področju financ so se socialni partnerji dogovorili, da bo treba razpoložljiva javna
sredstva usmeriti v kakovostne investicije in
javno porabo, ki bo najhitreje vplivala na rast
bruto domačega proizvoda. Delodajalci so
posebej zadovoljni, da so se dogovorili za to,
da se v letih 2015 in 2016 dosedanje nominalne stopnje davkov, taks, prispevkov in drugih javnofinančnih dajatev ne bodo povečale,

razen v primeru višje sile, ko je vlada dolžna
ukrepati. To ne preprečuje uvedbe davka na
nepremičnine, s katerim se obremenitev gospodarstva in posameznikov na splošno ne
bo povečala. Država bo povečala tudi učinkovitost izterjave neplačanih davkov in prispevkov ter okrepila boj proti sivi ekonomiji,
poskrbela pa bo za še bolj učinkovite sankcije
proti kršiteljem.

Spodbude mladim podjetjem
Na področju gospodarskega razvoja so se
socialni partnerji dogovorili za zagotavljanje
večje plačilne discipline, boljše črpanje sredstev EU preko kakovostnejših razpisov za
podjetja, podporo razvojnemu prestrukturiranju podjetij, pametno preoblikovanje nepovratnih subvencij v ugodna povratna sredstva
ter ustrezne spodbude posebej za mlada podjetja. Veliko pozornost bodo posvetili tudi
razvoju, inovativnosti, spodbujali bodo tuje

in domače investicije ter krepili enotni trg in
spodbujali skladen regionalni razvoj. Ob sodelovanju socialnih partnerjev naj bi do konca marca nastala strategija pametne specializacije, ki bo opredelila prednostna področja
naložb. Predvideni so še ukrepi za preprečitev
veriženja podjetij s strani lastnikov, ki ne poravnavajo obveznosti do upnikov. Partnerji so
se dogovorili tudi za cel niz ukrepov, s katerimi nameravajo dati nov zagon investicijam.

Usklajevanje plač z inflacijo in delom produktivnosti
Na področju plačne politike je sindikatom
uspelo doseči dogovor, da se bodo plače po
kolektivnih pogodbah usklajevale z inflacijo in delom produktivnosti dela. Rast plač v
javnem sektorju pa ne bo večja od rasti plač
v zasebnem sektorju. Delodajalci pa niso
pristali na spremembo definicije minimalne
plače, po kateri bi iz minimalne plače izvzeli

dodatke, najprej dodatek za nočno delo, ki bi
ga delavci prejeli k minimalni plači. Prav tako
delodajalci niso pristali na predlog sindikatov
za spremembo insolventne zakonodaje, po
kateri bi v stečajnih postopkih svoje terjatve
najprej dobili poplačane delavci in šele nato
banke. Sedaj je ravno obratno, zato marsikdaj
za poplačilo delavcev zmanjka stečajne mase.

Učinkovit in javno vzdržen javni sektor
Socialni partnerji si bodo prizadevali za
učinkovit in finančno vzdržen javni sektor.
Zato bodo sprejeli jasne standarde in normative javnih storitev, določili obseg mreže

izvajalcev, ob morebitni prenovi zakona pa
se bodo socialni partnerji uskladili o najpomembnejših načelih, na katerih bo zasnovan.

Enak obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja
Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja si bodo partnerji prizadevali za
ohranitev enakega obsega pravic, kar bodo
dosegli z boljšim gospodarjenjem na vseh

ravneh. Zavarovancem pa bodo omogočili
enakopraven dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev.

Dobili bomo sklad za odpravnine
Na področju zaposlovanja si bodo partnerji
prizadevali za ustrezno razmerje med varnostjo zaposlitve, fleksibilnostjo zaposlovanja in
zmanjšanjem segmentacije na trgu dela. Preuredili bodo tudi možnosti za delo upokojencev. Proučili bodo institut čakanja na delo z
možnostjo vključitve zavoda za zaposlovanje.

Pripravili bodo predlog za ustanovitev sklada odpravnin. Uredili bodo štipendiranje za
deficitarne poklice. Proučili bodo tudi, ali je
zakonska regulativa za varnost in zdravje prid
delu še zadostna. Na tej osnovi bodo pripravili novo strategijo na področju varnosti in
zdravja pri delu.

Pokojninska reforma po letu 2020
Na področju pokojninskega zavarovanja se
bodo partnerji zavzemali za ohranitev javnofinančnega vzdržnega pokojninskega sistema ter za ohranjanje kupne moči pokojnin
in standarda upokojencev. Spremljali bodo
učinke pokojninske reforme iz leta 2012 ter
do konca letošnjega leta pripravili strokovna

izhodišča za reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja po letu 2020. Pripravili
bodo spremembe invalidskega zavarovanja,
spremenili poklicno zavarovanje in vzpostavili demografski sklad, katerega namen bo
dolgoročno zagotavljati dodatne vire za obvezno pokojninsko zavarovanje.

Za večjo pravno varnost
Socialni partnerji bodo veliko ukrepov
sprejeli tudi za bolj učinkovito delovanje
pravne države in večjo pravno varnost državljanov, za učinkovito delovanje kakovostne-
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ga izobraževalnega sistema ter za uspešno črpanje sredstev iz skladov Evropske unije.
T. K.

Vlada uvaja davčne blagajne

Poslovanje z gotovino samo preko davčnih
blagajn

V

si v Sloveniji, ki poslujejo z gotovino,
bodo morali imeti davčne blagajne.
Vlada je namreč pred nedavnim že
potrdila tako imenovani Akcijski načrt za
uvedbo davčnih blagajn. Davčne blagajne
bodo morali zavezanci začeti uporabljati najkasneje 1. januarja 2016, morda pa že 1. oktobra letos. Zavezanec bo imel z nabavo davčne
blagajne od 200 do 300 evrov stroškov, poleg
tega pa bo moral imeti tudi dostop do interneta. Strošek za nabavo davčnih blagajn bodo
davčni zavezanci lahko uveljavili kot davčno
olajšavo.
Z davčnimi blagajnami namerava vlada
okrepiti nadzor nad poslovanjem z gotovino.
Vlada bo davčne blagajne uvedla načeloma

za vse davčne zavezance, ki poslujejo v dejavnosti z gotovino in so dolžni izdajati račune.
Izjeme bo dopustila samo v posebej upravičenih primerih. Z davčnimi blagajnami namerava vlada standardizirati način evidentiranja
računov ob prodaji za gotovino. Pri uvedbi
davčnih blagajn bodo razvili odprt sistem, ki
bo omogočal takojšnjo verifikacijo izdanih
računov.
V vladi se zavedajo, da je finančne učinke
uvedbe davčnih blagajn težko oceniti, vendarle pa pričakujejo, da se bodo prilivi v državno blagajno letno povečali za 50 do 100
milijonov evrov.
T. K.

Za lažjo odločitev o upokojitvi bo ZPIZ pošiljal obvestila

Obvestila o pričakovani višini pokojnine za
58-letnike

I

z Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (ZPIS) so sporočili,
da bodo letos v skladu s šestim odstavkom
140. člena novega zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začel
veljati 1. januarja 2013, vsem, ki bodo letos
dopolnili 58 let starosti, po uradni dolžnosti
posredovali informacijo o pričakovani višini
predčasne oziroma starostne pokojnine. Obvestila jim bodo začeli pošiljati ta mesec.
Gre za obveznost ZPIZ, ki je bila dogovorjena med socialnimi partnerji (vlada, sindikati, delodajalske organizacije) na pogajanjih o
pokojninski reformi. Njen namen je zavarovance pravočasno informirati, da bodo nato
lahko sprejemali odločitve o svoji upokojitvi.
Veljavni zakon namreč vsakomur omogoča
izbiro med več opcijami datuma upokojitve,
od katerih je kasneje odvisna višina pokojnine in z njo seveda socialna varnost na starost.
Zavarovanec lahko izbira med več možnostmi: starostna upokojitev, predčasna upokojitev, delna upokojitev, odložitev datuma upokojitve in s tem povezano uživanje dvajset
odstotkov oziroma pet odstotkov pokojnine
in povišane odmere pokojnine itd.
Na podlagi »Pravilnika o posredovanju
informacije o pričakovani višini predčasne
oziroma starostne pokojnine« bo zavod pri
posredovanju informacije o pričakovani višini starostne oziroma predčasne pokojnine
upošteval več meril. Informacijo o pričakovani višini pokojnine in prvem možnem datumu upokojitve bodo prejeli zavarovanci, ki do
dopolnitve 65 let starosti izpolnijo pogoje za
priznanje pravice do starostne pokojnine ali
predčasne pokojnine na podlagi zavarovalne
dobe, dopolnjene v Republiki Sloveniji in so
rezidenti Republike Slovenije. Tistim, ki v
koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti in
do dopolnitve 65 let starosti ne bodo izpolnili
pogojev za pridobitev pravice do predčasne
pokojnine oziroma starostne pokojnine, pa
bo zavod poslal obvestilo o dopolnjeni pokoj-

ninski dobi. Informacij ne bodo posredovali
uživalcem izplačila dvajset odstotne predčasne ali starostne pokojnine, uživalcem delnih
pokojnin in uživalcem sorazmernega dela
pokojnine. Če bo zavarovanec izpolnil pogoje
za priznanje pravice do predčasne pokojnine
pred pogoji za priznanje pravice do starostne
pokojnine, bo poleg informacije o pričakovani višini starostne pokojnine prejel tudi informacijo o pričakovani višini predčasne pokojnine. Pri informativnem izračunu ne bodo
upoštevani dodana doba iz naslova vključitve
v obvezno dodatno pokojninsko oziroma poklicno zavarovanje in zavarovalna doba, dopolnjena v tujini, ter znižanje starostne meje
za pridobitev pravice do starostne pokojnine
(skrb za otroke, obvezno zavarovanje pred
dopolnjenim 18. letom starosti, služenje obveznega vojaškega roka), upoštevali pa bodo
znižanje starostne meje zaradi štetja zavarovalne dobe s povečanim trajanjem.
Opozoriti velja, da bodo obvestilo letos
prejeli samo tisti, ki bodo letos dopolnili 58
let, medtem ko ga starejši od 58 let ne bodo
prejeli, četudi takšnega obvestila v preteklosti
še niso dobili. Slednji bodo morali na ZPIZ
po informativni izračun enako, kot se je to
delalo tudi doslej. Od letos naprej pa bo ZPIZ
vsako leto obvestilo poslal oseminpetdeset letnikom.
Pa še to: V skladu z novim zakonom ZPIZ2 so na ZPIZ že vzpostavili novo spletno
storitev »Moj E-ZPIZ«, na kateri lahko vsak
zavarovanec na podlagi spletnega digitalnega
podpisa (tega pridobi na upravni enoti) vstopi v lastno informativno osebno evidenco, v
kateri so vsi podatki o njegovem obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s
katerimi ZPIZ razpolaga. Gre za podatke o
osnovah, od katerih so bili plačani prispevki,
o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih
ter o obdobju zavarovanja.
T. K.

Novela zakona o gradnji objektov

Odlog izvršb bodo lahko podaljšali

V

lada je sprejela predlog novele zakona
o gradnji objektov, ki ga bo državni
zbor obravnaval in predvidoma sprejel po nujnem postopku. Zakonska novela bo
omogočila tistim, ki so jim inšpektorji po 156
a. členu odložili izvršbo oziroma rušenje nedovoljene gradnje, da jim bodo odlog izvršbe
podaljšali.
Rušenje nedovoljene gradnje so lahko doslej za eno leto enkrat odložili osebam, ki
nimajo drugega primernega stanovanja, pa
tudi tistim, ki so vložili pobudo za spremembo prostorskega akta na občini. Prav tako so
izvršbo lahko odložili tistim kršiteljem, ki so
za nedovoljeno zgrajen objekt vložili popolno
zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega

dovoljenja.
V Sloveniji so izvršbo oziroma rušitev nedovoljeno zgrajenega objekta po 156 a členu
odložili 499 posameznikom. Glede na to, da
je predviden sprejem zakona, ki bo na podlagi zakonsko določenih kriterijev omogočil
legalizacijo nekaterih nedovoljenih gradenj,
bi po mnenju vlade brez predlaganega podaljšanja odloga že odloženih izvršb na podlagi
156. a člena lahko nastala večja premoženjska
škoda za državo. V teh primerih bi namreč po
sprejemu zakonske podlage, ki bi omogočila
legalizacijo, lahko prišlo do vlaganja odškodninskih tožb.
T. K.
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»Iz faksa takoj praksa«
Želite povečati konkurenčnost svojega podjetja z usposobljeno delovno silo? Omogočite
mladi brezposelni osebi z zaključeno terciarno izobrazbo, ki še nikoli ni bila zaposlena in je
stara do vključno 29 let ter prijavljena v evidenci brezposelnih oseb, pridobitev prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem oziroma pripravništvo. Zaposlite jo za najmanj eno leto na
delovno mesto, primerno njeni ravni izobrazbe, ter ji pomagajte širiti in poglobiti obstoječa
znanja, spretnosti in kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.
Program Iz faksa v prakso vam ob izpolnjevanju pogojev javnega povabila omogoča za
zaposlitev pridobitev subvencije v višini 6.000 EUR. Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.
Več o javnem povabilu Iz faksa takoj praksa ter pogojih za oddajo ponudbe preberite na
spletni povezavi http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/iz_faksa_takoj_praksa oziroma se oglasite osebno v Pisarni za delodajalce urada za
delo Maribor, na naslovu Gregorčičeva 39, Maribor.

Javno povabilo Delovni preizkus za mlade za leto 2015
Ste pravna ali fizična oseba, vpisana v Poslovni register RS, ki namerava zaposlil mlado
brezposelno osebo, staro do vključno 29 oziroma pred dopolnjenim 30 letom starosti? Program Delovni preizkus za mlade vam omogoča, da mlado brezposelno osebo pred zaposlitvijo preizkusite in spoznate na konkretnem delovnem mestu. Udeleženi osebi morate v času
preizkusa zagotoviti mentorja, program pa lahko traja od najmanj 100 ur do največ en mesec.
Delodajalcu se za izvedbo delovnega preizkusa priznajo ocenjeni stroški na udeleženca v
višini 201,00 EUR, ki zajemajo strošek mentorja, zdravniškega pregleda in nezgodnega zavarovanja. Javnim, državnim in nepridobitnim institucijam se kot upravičen strošek povrne
strošek zdravniškega pregleda v dejanski višini. Vlogo oddate na območni službi zavoda, ki
je pristojna glede na vaš sedež.
Vabimo vas, da več o javnem povabilu Delovni preizkus za mlade 2015 preberete na spletni povezavi http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1026
oziroma se oglasite osebno v Pisarni za delodajalce urada za delo Maribor, na naslovu Gregorčičeva 39, Maribor.
Renata Petek, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor

NOVICE IZ UPRAVNE ENOTE LENART
UE Lenart izdaja vrednotnice za tehnične pripomočke – izenačevanje
možnosti invalidov

N

ovela Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in novi Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi
vozila med drugim ureja ukrepe za izenačevanje možnosti invalidov in sicer sofinanciranje
tehničnih pripomočkov za invalide s senzornimi okvarami in sofinanciranje prilagoditve
vozila za gibalno ovirane invalide. Sprejeta
novela prinaša spremenjen način plačila tehničnih pripomočkov kot tudi prilagoditve
vozila in sicer z vrednotnicami. Upravičenci
bodo namreč prejeli vrednotnico v višini, v
kateri se sofinancira tehnični pripomoček ali
prilagoditev vozila. Pripomočki in tudi prilagoditev vozila so po zakonu in pravilniku sofinancirani s strani države v višini 85 odstotkov, 15 odstotkov pa prispeva uporabnik sam,
razen tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč in tisti, ki jim je priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in
telesno prizadetih oseb. Možno je dobiti tudi
dražje pripomočke, kot je določeno v navedenem pravilniku oz. listi tehničnih pripomočkov, ki je kot priloga 1 sestavni del pravilnika,
vendar mora upravičenec v tem primeru poleg 15 odstotkov cene sam pokriti tudi razliko
oz. višino stroška, ki presega v listi tehničnih
pripomočkov določeno ceno za posamezni
pripomoček. Enako je glede sofinanciranja
prilagoditve vozila. Lista prilagoditev vozila je kot priloga 2 sestavni del navedenega
pravilnika. Pripomočke lahko upravičenec
nabavi pri katerem koli dobavitelju tehničnih
pripomočkov ali izvede prilagoditev vozila
pri katerem koli izvajalcu, oboje izključno v
Republiki Sloveniji. Poudariti je treba, da ne
gre za podvajanje s pripomočki, ki jih invalidi uveljavljajo pri zdravstveni zavarovalnici
(npr. proteze udov, invalidski voziček, bela
palica za slepe, slušni aparat za naglušne).
Za pridobitev pripomočkov ali prilagoditve vozila se je potrebno zglasiti ali vložiti vlogo na kateri koli upravni enoti, ki vam bo izdala na osnovi vaših dokazil, da ste upravičeni
do tovrstnega sofinanciranja, najprej odločbo
in nato vrednotnico oziroma dokument, s katerim lahko pripomoček ali prilagojeno vozilo dvignete pri dobavitelju.
Pravico do tehničnih pripomočkov lahko
uveljavljajo osebe, ki:
--so državljani Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji,
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--imajo 2., 3., 4. ali 5. kategorijo slepote ali
slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti ali imajo najmanj 80 odstotno
izgubo sluha po Fowlerju,
--imajo kot gluhoslepe osebe 1., 2., 3., 4. ali 5.
kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in najmanj
50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju.
--so sposobni tehnični pripomoček samostojno osebno uporabljati v skladu s posebnimi pogoji, ki so za posamezni tehnični pripomoček določeni v pravilniku
oziroma listi tehničnih pripomočkov.
Na listi je 30 tehničnih pripomočkov, kot so
npr. elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka
za TV, vibracijska zapestna ura in budilka,
telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči
kalkulator, diktafon in zapestna ura, indikator svetlobe, tablični ali prenosni računalnik,
mobilni telefon in drugo.
Do prilagoditve vozila so upravičene gibalno ovirane osebe, ki so državljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, ki lahko uveljavljajo
pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter
zdravstveno varstvo in zavarovanje in lahko
sami upravljajo samo prilagojeno vozilo ali
sami ne upravljajo vozila, prilagoditev pa je
nujno potrebna za njihovo vstopanje in varno vožnjo. Tudi pri prilagoditvi vozil, ki so
jih invalidi doslej financirali v celoti sami,
posameznik lahko izbere več prilagoditev iz
liste prilagoditev vozila, od enostavnih prilagoditev, kot je npr. ročno upravljanje zavore,
plina in sklopke, pa vse do dvigal za vstop invalida v avto in tudi za popolno elektronsko
upravljanje vozila z upravljalno ročico. Za sofinanciranje prilagoditve vozila so predpisani
posebni pogoji določeni v listi prilagoditve
vozila. Tako je npr. za ročno upravljanje zavore, plina in sklopke pogoj za pridobitev huda
pareza ali paraliza oziroma odsotnost obeh
spodnjih udov.
Poleg navedene spremembe sofinanciranja
tehničnih pripomočkov in prilagoditve vozila
je predvideno težko in najtežje gibalno oviranim invalidom omogočiti pridobitev izšolanega psa pomočnika, ukrep možnosti pridobitve psa pomočnika pa se bo začel izvajati
šele s koncem leta 2015.
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Občina Benedikt

Obveznosti vzdrževalcev in uporabnikov
občinskih cest

Č

lani občinskega sveta v občini Benedikt so v prvem branju obravnavali
predlog občinskega proračuna za leto
2015 ter ga sprejeli in dali v petnajstdnevno
javno obravnavo. Dokončno bodo o njem odločali na naslednji seji občinskega sveta.
Občinski svetniki pa so že sprejeli odlok o
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin v občini Benedikt.
Z njim so določili organizacijo in prostorsko
zasnovo opravljanja omenjene javne službe,
vrsto in obseg storitev, pravice in obveznosti
uporabnikov, pa tudi vire financiranja in nadzor. Po odloku lahko omenjeno javno službo
opravlja koncesionar, ki mu koncesijo podeli
občina.
Koncesionar mora skrbeti za redno vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih
površin. Med druge prometne površine, ki jih
je koncesionar prav tako dolžan vzdrževati,
sodijo po odloku odstavni pasovi, odstavne
niše, parkirne površine, avtobusna postajališča, cestna razsvetljava in prometna signalizacija vključno z oskrbo z električno energijo,
kolesarske steze in pločniki ter zelene površine.
Redno vzdrževanje občinskih javnih cest in
drugih prometnih površin mora koncesionar
izvajati v skladu z izvedbenim programom, ki
ga mora vsako leto uskladiti
s strokovnimi službami občine. Za redno vzdrževanje
se štejejo vzdrževalna dela
za ohranjanje javnih cest v
stanju, ki zagotavlja njihovo
varnost in prevoznost (tudi
ob naravnih nesrečah). Sicer pa redno vzdrževanje
obsega pregledniško službo;
redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in vegetacije;
zagotavljanje preglednosti;
čiščenje cest; nadzor osnih
obremenitev; intervencijske
ukrepe in zimsko službo.
Koncesionar mora skrbeti za vzdrževanje
vegetacije na ta način, da ob cesti kosi, obrezuje in seka v takem obsegu, da je zagotovljena predpisana preglednost ter da je vidna in
dostopna prometna signalizacija. Za zatiranje
rasti vegetacije ne sme uporabljati neprijaznih
sredstev za zatiranje rastlin, izven cestnih površin pa mora kositi najmanj enkrat letno.
V zimskem obdobju (praviloma traja od 15.
novembra do 15. marca) koncesionar vzdržuje ceste v skladu z izvedbenim programom
zimske službe, ki ga uskladi s strokovnimi

službami občine. S tem programom določijo
organizacijsko shemo, načrt cestne mreže z
oznakami prednostnih razredov, razporeditev mehanizacije, dežurstva, načrt posipanja
in odstranjevanja snega in podobno.
Koncesionar je takrat, ko je nevarnost poledice, dolžan tudi posipavati ceste, vendar lahko pri tem okolju neprijazna topilna sredstva
uporablja samo v minimalnih količinah. Sicer
pa je vzdrževanje prevoznosti posameznih
občinskih cest v zimskem času opredeljeno s
prednostnimi razredi. Občinske ceste so vanje razvrščene glede na kategorijo, gostoto in
strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe.
Svoje obveznosti po odloku pa imajo tudi
uporabniki občinskih javnih cest. Pristojnim
strokovnim službam občine morajo sporočiti vsako poškodbo ali drugo spremembo na
cesti, pri odmetavanju snega ne smejo zametavati javnih prometnih površin, v času
pluženja snega pa morajo umakniti svoja
vozila. Lastniki hiš pa morajo poskrbeti za
odstranjevanje ledenih sveč z žlebov. Odlok
predvideva tudi sankcije za uporabnike cest,
ki svojih obveznosti ne upoštevajo. Za pravne
osebe in samostojne podjetnike je zagrožena
kazen od 600 do 800 evrov, za odgovorne osebe pri njih in za fizične osebe pa od 300 do
400 evrov.

Odlok določa tudi, da onesnaženje ali poškodba ceste bremeni tistega, ki jo je povzročil. Če ceste ne sanira povzročitelj sam, jo na
njegove stroške sanirajo pristojni.
Za občane je dobro, da poznajo določila
tega odloka, ki zelo natančno določa, kdo je za
kaj odgovoren pri vzdrževanju cest in drugih
prometnih površin in kakšne so obveznosti
uporabnikov. Če bi vsi poznali določila tega
odloka, bi se izognili marsikateri slabi volji.
T. K.

Zemljišč za Terme Benedikt niso prodali
niti na drugi dražbi

N

a začetku februarja je stečajna upraviteljica podjetja CM Celje Milena
Sisinger na drugi dražbi poskušala
prodati zemljišča za izgradnjo Term Benedikt. Čeprav je bila izklicna cena za petino

nižja kot na prvi dražbi, ni nanjo prišel noben
kupec. Zainteresirani očitno čakajo, da bo
cena še nižja.
Po navedbah Sisingerjeve je bilo zanimanja
za nakup zemljišča pri domačih investitorjih
majhno. Za zemljišča so
nekaj interesa pokazali le kupci iz Bližnjega
vzhoda, vendar so ponujali zelo nizko kupnino. Ali bo sodišče omenjena zemljišča kupcem
ponudilo na tretji dražbi za nižjo ceno ali se
bo odločilo za prodajo
z zbiranjem ponudb, bo
jasno, ko se bodo posvetovali z največjo izločitveno upnico Probanko.
T. K.
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Bodoče novo naselje že komunalno
opremljajo

Občina Cerkvenjak

Zaradi nižje povprečnine bo potreben
rebalans občinskega proračuna

B

odoče novo naselje v Benediktu pod
Cerkvijo Svetih Treh
Kraljev že komunalno
opremljajo. Če bodo tako
hiteli, bodo prvi investitorji
lahko začeli graditi kmalu.
Prednost parcel v bodočem novem naselju je, da
je lastnik in investitor v komunalno opremo eden in
isti. Zato bo kupcem lažje
ponudil komunalno opremljene gradbene parcele po
konkurenčni ceni.
Tekst in foto: T. K.

Z

Delo svetnikov OO SLS Benedikt v
občinskem svetu občine Benedikt

Ž

e na drugi seji občinskega sveta so svetniki dobili s strani
župana v odločanje predlagano povišanje prispevka
za stavbno zemljišče. Svetniki OO SLS Benedikt so
nasprotovali povišanju,
saj vsako dodatno povišanje poslabšuje slab ekonomski položaj občanov.
V nadaljevanju smo v
OO SLS Benedikt veliko
pozornost namenili sprejemanju proračuna občine
Benedikt za leto 2015. Po poslovniku bi moral župan v volilnem letu predlog proračuna
predložiti najkasneje v 60 dneh po izvolitvi
sveta, predložen pa je bil šele konec januarja. Prav tako pri predložitvi prve obravnave
proračuna ni bila predvidena javna razprava
o proračunu. Na to pomanjkljivost so svetniki opozorili župana na začetku 3. seje. Iz
predloga proračuna smo ugotovili, da je v
proračunu preko 1 milijon evrov odhodkov,
ki predstavljajo neplačane račune iz prejšnjih
let. Na drugi strani pa so v proračunu predvideni izredno visoki prihodki, ki nimajo realne osnove. Na omenjeni predlog so svetniki
imeli številne pripombe in so ga zato v splošni obravnavi zavrnili in županu naložili,
da pripravi v 7 dneh nov predlog proračuna
za leto 2015.
V OO SLS Benedikt, kakor tudi naši svetniki, se nedvoumno zavedamo, da je finančno
stanje občine resno in da predlog proračuna
ne more biti idealen, za kar pa je potrebno
vzroke iskati v preteklosti. Da bi uredili finance, smo predlagali zmanjšanje določenih
postavk, kar pa je povzročilo negodovanje
najprej pri samem županu, potem pa še pri
porabnikih proračunskih sredstev. Žal ni
bila predstavljena dejanska slika, ampak le
to, da hočejo svetniki SLS vzeti denar, kar pa
ni res. Kakor tudi ni res, da smo za tako situacijo krivi mi, ki na te zadeve opozarjamo.
OPIS

Proračun 2013

Rebalans 2013

Proračun 2014

Rebalans 2014

I. predlog 2015

Prihodki in drugi prejemki

3.646 132,00

2.052 008,00

3.637 402,00

2.664 352,00

3.502 921,00

Odhodki in drugi izdatki

3.450 802,00

1.827 981,01

3.637 402,00

2.6664 352,00

3.016 255,00

Iz preglednice vidimo, da so bili vsako leto
prihodki planirani izredno visoko, da pa se je
konec leta sprejemal rebalans, v katerem pa
so bili prihodki bistveno nižji. Na drugi strani
pa so se predvideni odhodki občine realizirali. Le-ti pa niso bili pokriti s prihodki, ker jih
občina ni ustvarila. In zakaj bi se taka praksa
morala nadaljevati?
Posebej želim poudariti še sledeče. Cilj
OO SLS Benedikt in svetnikov ni samo grajanje in kazanje na napake, ampak se aktivno vključevati v reševanje problema in iskati možnosti za nadaljnji razvoj naše občine.
Ravno v tem času, ko je zapis nastajal in ko
je bil predlog proračuna v javni obravnavi,
smo tudi mi opravljali intenzivne pogovore
o možnostih prodaje zemljišča za t.i. »Terme Benedikt«. Prizadevanja so velika in v
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In tu je potrebno ponovno
poudariti, da bo potrebno
zmanjšati odhodke in realno ovrednotiti prihodke,
če želimo, da bo občina čez
nekaj let normalno delovala in lahko skrbela za šolo,
vrtec, ceste …
Da bomo to dosegli, smo
predlagali naslednje:
--Da župan pripravi realen načrt sanacije finančne
situacije občine. Pomeni,
kako in kdaj se bodo lahko
odplačali neplačani računi,
vrnili krediti in kaj se bo investiralo.
--Prihodki od komunalnih prispevkov, ki so
planirani preko 600.000 EUR, in kapitalski prihodki, ki so planirani preko 700.000
EUR, niso realni in v letu 2015 ne bodo realizirani v taki višini, zato jih je potrebno
realno oceniti.
--Predlagali smo enake odhodke kot v letu
2014 pri vseh postavkah za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam
(društva, stranke), razen za gasilce.
--Zmanjšanje sofinanciranja političnih
strank iz 2.000,00 na 1.000,00 EUR.
--Ukinitev postavke: sofinanciranje humanitarno socialnih programov, saj gre za
podvajanje z dejavnostjo, ki je na postavki
Rdeči križ.
--Zahtevali smo umik postavke, da občina
pristopi k nakupu novega avtomobila v
višini 10.000,00 EUR v letošnjem letu, preostanek pa v naslednjem letu, in predlagali
prodajo obstoječega – starega avta ter obračunavanje kilometrine, ker je to ceneje.
--Spraševali smo se, zakaj se je moralo v letu
2014 pristopiti k urejanju kanalizacije v
Vinogradniški ulici v višini 21.000 EUR,
če se je že vnaprej vedelo, da denarja ni?
Naše pripombe so upravičene, kar izhaja
tudi iz primerjave določenih postavk v predlaganih in sprejetih proračunih v prejšnjih
letih, ki jih navajamo v naslednji preglednici.

tem trenutku kažejo na to, da se bodo stvari
premaknile, vendar dokler se to ne zgodi,
ne moremo trditi, da se bo to tudi zgodilo.
Poleg tega pa načrtujemo in iščemo tudi
investitorja za izgradnjo rastlinjakov v Benediktu. Ta možnost obstaja in upam, da
bomo uspešni. S tem bi pripomogli k izboljšanju prihodkov občine in k zaposlovanju
nas občanov.
Zapisal
Mag. Milan Repič
v sodelovanju s svetniki: Kristino Mlinarič,
Dragico Hobot, Marjanom Kraljem, Igorjem
Repičem in Darijanom Kebričem

izpogajano povprečnino se bodo
zmanjšala tudi sredstva za investicije.
Kako bodo to občutili v občinah, smo
poizvedeli v občini Cerkvenjak.
»Dogovoru se moramo prilagoditi, kar
predvsem pomeni, da bomo imeli manj sredstev za investicije, posledično pa tudi manj
sredstev za razvoj celotnega območja občine
Cerkvenjak,« pravi župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc. »Sprejeta rešitev je bolj kot po
meri občin po meri vlade in njenega varčevalnega programa. Seveda bo zaradi tega tako
kot vse občine v Sloveniji tudi občina Cerkvenjak imela manj sredstev za redno dejavnost,
kar bodo oziroma bomo vsi skupaj občutili v
vrtcu, šoli in še marsikje. Ob tem pa si bomo
na občini prizadevali, da sredstev, ki jih je
občina lani namenila za dejavnost društev in
organizacij v občini, letos ne bi zmanjšali, saj
so bila že doslej skromna.«
Lani so občine dobile 536 evrov povprečnine, letos pa bo gledano z vidika celotnega leta
povprečnina znašala 512,5 evra. »Ta razlika se
mora nekje poznati, saj že doslej nismo imeli
preveč sredstev, temveč na mnogih področjih
celo premalo,« pravi Žmavc. Po njegovih besedah občina Cerkvenjak tako kot vse druge
občine v Sloveniji letos zaradi nižje povprečnine ne bo imela nič manj nalog kot lani, temveč še celo kakšno več. Obveznosti, ki jih imajo občine po zakonu, so se v zadnjem obdobju

celo nekoliko povečale. Tako morajo, denimo,
v občini Cerkvenjak več sredstev nameniti za
osnovno zdravstveno zavarovanje občanov,
ki so brezposelni. Prav tako se dvigujejo cene
oskrbnin v domovih za ostarele, ki so jih občine dolžne doplačevati svojih občanom v domovih, ki jim lastni dohodki ne omogočajo,
da bi oskrbnino plačali v celoti. Takšnih in
podobnih primerov je še veliko.
Kot pravi Žmavc, je še vedno nejasno tudi,
koliko sredstev bodo občine lahko letos črpale iz blagajne Evropske unije. Ko bodo znani
vsi pogoji, ki vplivajo na poslovanje občine,
bodo morali v občini pripraviti rebalans proračuna. To bo verjetno v poletnih mesecih.
Kljub vsemu bo po besedah Žmavca občini Cerkvenjak letos za najnujnejše investicije
ostalo okoli 250.000 evrov. To ni veliko, nekaj
pa vendarle je.
»V naši občini moramo gledati dobesedno
na vsak evro, da lahko izpolnimo naloge, ki
nam jih nalagajo zakoni in seveda tudi občani. Zato človeka kar srce boli, ko gleda, kako
nekateri v tej isti državi razmetavajo milijone
evrov. Ali bo kdo odgovarjal za slabe naložbe
bank, za poskuse tajkunskih prevzemov podjetij, za enormno podražitev izgradnje TEŠ 6
in še bi lahko našteval,« se sprašuje Žmavc.
T. K.

Občina Lenart

2. redna seja občinskega sveta občine Lenart

V

četrtek, 29. 1. 2014, so se lenarški občinski svetniki zbrali na 2. redni seji.
Osrednja točka dnevnega reda je bila
druga obravnava proračuna za leto 2015, ki
je bil soglasno sprejet, razen tega pa so svetniki odločali tudi o imenovanju dveh članov
nadzornega odbora (Mihaela Vidovič in Ivan

Jemenšek), o imenovanju članov sveta za
preventivo in vzgojo v prometu, sprejeli popravek sklepa o vrednosti točke za izračun
nadomestila za stavbno zemljišče, ki se v letu
2015 ne bo spremenila, ter dopolnili pravilnik
o uporabi prostorov v prireditvenih objektih z
možnostjo najema novo urejene kleti VTC 13
v objektu CSG.
V okviru svojega poročila je župan svetnike
obvestil o delu občine, pri čemer je izpostavil
gradnjo vodovoda v Selcah, Stražeh in Rogoznici. Izbrani izvajalec je bil sicer že uveden v
delo, vendar se dela zaradi zimskih razmer še
niso pričela. Tudi tokrat bo Telekom sočasno
v zemljo polagal cevi za optično omrežje.
Povedal je, da se sanacija vlage v Knjižnici
Lenart sicer nadaljuje, vendar zaradi zimskih
razmer dela potekajo nekoliko počasneje.
Župan je na kratko poročal tudi o srečanju
predsednikov Državnega zbora Slovenije in
Madžarske, ki sta se udeležila odkritja spomenika prekmurskim Madžarom, ki so bili
v juliju 1945 internirani v gradu Hrastovec.
Slovesnost je potekala v soboto, 24. 1. 2015,
na pokopališču v Sp. Voličini, razen predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza
in predsednika Parlamenta Madžarske Laszla
Köverja sta se je udeležila tudi veleposlanika

obeh držav. Po prireditvi sta se oba predsednika sestala še v Centru Slovenskih goric v
Lenartu.
V okviru pobud in vprašanj je svetnika Saša
Tomažiča zanimalo, ali obstaja kakšna možnost za ureditev statusa motela Vindiš, saj
ta zgradba izredno kazi videz Lenarta. Župan
je povedal, da občina vsako
leto lastnika zgradbe opomni na neurejenosti stavbe
in okolice, da naj jo vsaj za
silo počisti. V tem trenutku
ne vemo, ali je lastnik še vedno NLB leasing ali zgradbo že upravlja Družba za
upravljanje terjatev bank.
Tilen Štefanec želi, da mu
občinska uprava pripravi
poročilo o tem, kaj je storila
za pospešitev prodaje parcel
v novi poslovno industrijski
coni (NPIC). Želel bi biti seznanjen tudi s podrobnostmi glede zamenjave vodstva
v Razvojni agenciji Slovenske gorice, d. o. o.
Župan je povedal, da se v razvojni agenciji
ni nič spremenilo, da pa je do zamenjave vodstva prišlo v Društvu za razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric. Vida Šavli je odstopila iz funkcije predsednice, novi predsednik
društva LAS Ovtar je Andrej Kocbek, ki je
hkrati tudi predsednik KS Lenart.
Svetnik Milko Slanič je postavil je vprašanje v zvezi s plačevanjem energije za daljinsko
ogrevanje, saj obračuni po mnenju uporabnikov naj ne bi bili transparentni – o tem naj
bi pričalo vedno več pritožb v zvezi z izstavljenimi računi. Zanimalo ga je, kdaj lahko
pričakuje ugotovitve odbora za gospodarsko
infrastrukturo, ki bo to vprašanje obravnaval
na svoji seji. Prav tako je menil, da bi morala občinska uprava pripraviti pojasnila glede
energetskih izkaznic, saj občanom zadeve
niso jasne, V zvezi z gradnjo vodovoda Selce
je opozoril, da nekateri občani širijo neresnice o gradnji vodovoda v smislu, da cesta ni
odmerjena, da bo vodovodni priključek zelo
drag in podobno. Pozval je ljudi, naj ne nasedajo govoricam in v primeru nejasnosti svoja vprašanja posredujejo občinski upravi, da
bodo dobili kompetentne odgovore.
Župan je obljubil, da bo glede energetskih
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izkaznic pripravljen pisni odgovor, ki bo objavljen na spletni strani www.lenart.si. Glede
Ekotoplote bo v februarju sklicana seja odbora, v zvezi s tem bo pripravljeno tudi gradivo.
Maksimiljan Šuman je spomnil, da sta se
Direkcija za ceste RS in DARS obvezali, da
bo državna cesta skozi Radehovo sanirana.
Na obe organizaciji je potrebno izvesti pritisk, da bosta zagotovili ukrepe za prometno
varnost še pred turistično sezono. Predlagal
je tudi pripravo analize porabe energije pri
javni razsvetljavi in ukrepov za zmanjšanje
stroškov.
Denis Poštrak je opozoril na potrebno sanacijo plazu na cesti v Rogoznici, ki je sedaj
zaprta, zaradi česar se morajo krajani voziti
po daljši obvozni cesti. Opozoril je tudi na
postajo mobilne telefonije na Zavrhu - po
podatkih Zveze ekoloških gibanj Slovenije je
prekoračena dovoljena stopnja sevanja, poleg
tega je 120 ljudi podpisalo peticijo proti namestitvi postaje v Zavrhu. Župan je odgovoril,
da je cesta v Rogoznici zaprta zaradi prometne varnosti. Za sanacijo plazu pričakujemo
sredstva države (ministrstvo za promet). Postaja mobilne telefonije na Zavrhu ima svojo
»zgodbo in preteklost«. Od Telekoma lahko
zahtevamo odstranitev bazne postaje, vendar
potem ne bo več signala mobilne telefonije.
O postavitvi bazne postaje je tekla razprava v
svetu KS Voličina, na občinskem svetu in na
zboru občanov, kjer je 70 % prisotnih krajanov podprlo postavitev postaje. Kot župan ne
bo vodil aktivnosti proti odstranitvi le-te. Do
vseh občanov moramo biti enakopravni, saj

so podobne postaje tudi na drugih lokacijah
v občini, razen tega pa je dokazano, da je sevanje zaradi slabega signala še bolj škodljivo.
Drago Zorger je zahteval, da občinska
uprava pripravi pregled vseh najetih kreditov
ter zapadlih in nezapadlih računov, vse iz razloga, da bo kot svetnik vedel, koliko sredstev
je na posameznih postavkah namenjenih za
nove investicije in koliko za poplačilo starih
obveznosti. Odbor za gospodarstvo in Razvojna agencija Slovenske gorice naj pričneta
aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v občini, saj je občina Lenart ena redkih
v Podravju, ki ni zajeta v državnih ukrepih za
pospeševanje gospodarstva.
Želel je še pojasnilo, kakšen je status
RASG, kaj občina financira in kolikšen je
ta znesek v proračunu. Večino odgovorov
bo svetnik dobil v pisni obliki, glede statusa RASG pa mu je župan odgovoril na seji.
Ustanoviteljice Razvojne agencije Slovenske
gorice so občine Lenart, Sv. Trojica, Destrnik
in Območna obrtno-podjetniška zbornica
Lenart. Sistemski vir financiranja RASG ni
zagotovljen. Celoten vir prihodkov pridobijo
na trgu. Plačo za eno delavko zagotovi občina
Lenart. Ta delavka dela za LAS Ovtar in za
TIC. Prejšnji nadzorni odbor je pregledal poslovanje agencije in nanj ni imel pripomb. V
naslednjem mesecu bo župan k sodelovanju
povabil gospodarstvenike in RASG z namenom ustanovitve foruma, ki si bo prizadeval
za spodbujanje gospodarskega razvoja.
mag. Vera Damjan Bele

Občina Sveta Ana

Varčevalni paket zmanjšal tudi naložbe na
Sv. Ani
Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček o posledicah vladnega varčevalnega
paketa za občine na socialnem področju in pri naložbenih načrtih

P

o končanih pogajanjih o sredstvih, ki
bodo v državnem proračunu namenjena za občine v letošnjem letu, smo za
oceno prosili anovskega župana.
»Lahko rečem le to, da z izpogajanim ne
morem biti zadovoljen, ker bo omenjeno
krčenje sredstev občinam prinašalo nepredvidljive posledice za ljudi in za
njihove socialne pravice. Do sedaj se morda nismo zavedali, kaj
to pomeni, ampak v prihodnje,
če bo ostalo pri sredstvih, kot
so izpogajana, se bo to precej
poznalo pri socialnih transferjih, na pridobljenih pravicah na
socialnem področju. Za občino
Sveta Ana predstavlja zmanjšanje sredstev iz tako imenovane
glavarine nekaj nad 81 tisoč
evrov, a to še ni vse. Po zakonu
o financiranju občin, po 21. členu, so lanska sredstva za občine
prav tako zmanjšana za 50 %,
kar pri nas predstavlja okrog 75
tisoč evrov. Če oboje seštejemo,

Sprejem župana občine Lenart

V

petek, 30. januarja 2015, je v Domu
kulture Lenart župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger pripravil
sprejem za predstavnike gospodarstva, direktorje podjetij, vodje javnih zavodov, svetnice
in svetnike, predsednike društev, duhovnike
in predstavnike drugih organizacij, ki soustvarjajo življenje in delo v občini Lenart. V
kulturnem programu se je z raznovrstnim,
mladostnim in energičnim nastopom pred-

stavil Mešani pevski zbor Prve gimnazije Maribor pod vodstvom profesoric Polone Meke
Ožinger in Maje Lutar.
Župan je v nagovoru izrazil svoje misli o
naši družbi, državi, odnosih in morali. Dejal
je: "Problem ni v drugih, problem je v nas
samih, v našem načinu razmišljanja. Ko se
bomo zavedli svoje realnosti, svojih napak,
kje so naše meje in naše prednosti, bomo sto-

rili že prvi korak. Glejmo drug na drugega
kot na človeka, ne kot na sovražnika, tekmeca. Zavedajmo se svojih dolžnosti do soljudi,
narave in skupnosti.
Predvsem pa se nehajmo prepirati, kot
družba in skupnost se dogovorimo, kaj od
prihodnosti pričakujemo, in določimo prioritete. Pomembno in potrebno je tisto, kar
spodbuja gospodarski razvoj, blagostanje,
kar služi javni koristi. Cilj države in družbe
pa mora biti kakovostno življenje
slehernega državljana. Vsak in vsi
smo pomembni,
vse, kar ustvarja in gradi novo,
plemeniti duha,
prinaša dodano
vrednost in nova
delovna mesta.
Slovenija je del
Evrope, evropske
kulture, začnimo
jo upravljati kot
dober in razumen
gospodar. Kreativno okolje, ustvarjalno delo,
podjetniška iniciativa in inovativnost so pot
in rešitev, da kot družba ne bomo le životarili.
Sedanjost in prihodnost bomo kot posamezniki morali vzeti v svoje roke. Začnimo pri
sebi, z ustvarjalnim delom, pozitivnim razmišljanjem in iskanjem novih rešitev. Dobri
zgledi pritegnejo in dajo nov zagon."
D. O.

OBJAVA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA VRTEC
V LENARTU ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016
Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2015/16 vpišejo svoje otroke od 17. 3. 2015 do 28. 3. 2015,
in sicer
vsak dan od 8. ure do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure.
Vpisujemo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.
Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi
vlogo za vpis otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.vrteclenart.si.
Pričakujemo vas!
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smo že pri 156 tisoč evrih. Če pa upoštevamo,
da smo v preteklih letih ta sredstva namenjali
za investicijske projekte, smo ta sredstva lahko početverili. To pomeni, da bo primanjkljaj,
ki se bo poznal v proračunu, znašal okrog 600
tisoč evrov. Ker ima občina Sveta Ana sprejet
proračun za letošnje in za prihodnje leto, smo
pri naših izračunih prišli prav do te številke.
Proračun je glede na znane vire v primerjavi
z lanskim znižan za 600 tisoč evrov. To pa so
zelo velika sredstva in menim, da se občinam

in tudi občanom, ki živijo v teh občinah, ne
piše nič kaj svetla prihodnost.«
Naložbena dejavnost v manjših občinah
je bila v preteklem obdobju še kako opazna.
Zdaj je bo bistveno manj. Župan Slaček poudarja:
»Kljub neugodnim napovedim smo v na-

šem proračunu za letos in
prihodnje leto načrtovali
določen obseg investicij, ki
pa so manjše od investicij
v preteklih letih. V strnjenem delu Svete Ane bomo
zgradili nekaj pločnikov, del
javne razsvetljave, izvedli
bomo v lanskem letu predvideno preplastitev lokalne
ceste Zg. Ščavnica–Črnci
v dolžini cca 800 metrov.
Na območjih, kjer se odvija
stanovanjska gradnja, bomo
naredili tudi nekaj na komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč. V letošnjem
letu bomo pristopili k izgradnji večstanovanjskega objekta, ki je predviden, vendar tukaj
računamo na zasebnega partnerja, ki bi v to
investicijo vstopil s svojimi sredstvi, kajti sami
celotne investicije nismo sposobni izvesti. So
še določeni manjši zaselki, kjer moramo pripeljati vodovod do hiš. Nekaj investicij bo potekalo, a v primerjavi s prejšnjimi leti v precej
zmanjšani obliki.«
E. P., foto: Viktor Kapl

Občina Sveta Trojica

Program komunalnega opremljanja parcel
v naselju Trojica Jug

V

občini Sveta Trojica v teh dneh med
drugim pripravljajo spremembe programa komunalnega opremljanja zazidljivih zemljišč v novi soseski
Trojica Jug glede na novi občinski
prostorski načrt. Podobne spremembe
programov komunalnega opremljanja
pripravljajo tudi za druga območja,
na katerih so zazidljiva zemljišča. S
programom bodo natančno določili,
kaj vse za komunalno ureditev določenega območja potrebujejo in koliko
bo opremljanje zazidljivih zemljišč
stalo. Na osnovi tega bodo lahko tudi
natančno izračunali, kakšen prispevek
za komunalno opremo zazidljivega
zemljišča bo moral plačati kupec tega
zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Po besedah župana občine Sveta
Trojica Darka Frasa si na občini prizadevajo, da prispevek za komunalno
opremo zazidljivih zemljišč ne bi bil
previsok, saj se zavedajo, da morajo v teh kriznih časih investitorji gledati na vsak evro.

»V naši občini graditelji še nikoli niso plačali
več kot 50 odstotkov stroškov komunalnega

opremljanja zazidljivih zemljišč, saj več kot
polovico stroškov vedno pokrije občina,« pra-

|5

OVTARJEVE NOVICE
vi Fras. »Vendar pa se moramo v zvezi s tem
dogovoriti tudi z lastniki zazidljivih zemljišč,
drugače nismo naredili za konkurenčne cene
komunalno opremljenih zazidljivih zemljišč
nič.«
V osrednjih Slovenskih goricah bo v naslednjem obdobju na voljo kar precej komunalno opremljenih stavbnih parcel, tako da
bodo lahko kupci in bodoči graditelji med
njimi izbirali. Zato, da bi bile gradbene parcele v bodočem naselju Trojica Jug na prodaj
po konkurenčnih cenah, se morajo dogovoriti predstavniki občine in lastniki zemljišč.
»Kupci se za nakup odločijo na osnovi enotne
cene kvadratnega metra komunalno opremljene gradbene parcele. Njim je vseeno, koliko plačajo za gradbeno zemljišče in koliko
za njegovo komunalno opremo – njih zanima samo, koliko morajo odšteti za kvadratni
meter komunalno opremljenega stavbnega
zemljišča skupaj,« ugotavlja Fras. »Če občina
maksimalno zniža višino prispevka, lastniki
zemljišč pa na osnovi tega svoje cene dvignejo, nismo naredili nič. Dogovoriti se moramo,
da bomo eni in drugi kupcem ponudili komunalno opremljene parcele po konkurenčni
ceni. Samo tako lahko privabimo kupce.«
Občini seveda ni vseeno, kdaj bodo zemljišča, ki jih bo komunalno opremila, prodana,
saj šele potem lahko pričakuje, da bo dobila
povrnjenih del stroškov. Komunalni prispevek morajo investitorji plačati pred izdajo
gradbenega dovoljenja.
Kot pravi Fras, so imeli v preteklosti že
primere, pa ne v naselju Trojica Jug, da je bil
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kupec zemljišča prepričan, da je ob nakupu
gradbene parcele plačal že tudi njeno komunalno opremo. Zato se morajo za konkurenčno ceno komunalno opremljenih gradbenih
parcel zares z roko v roki dogovoriti občina
in prodajalci parcel. Seveda pa se mora tudi
vsak kupec natančno pozanimati, kaj kupuje
in kaj bo plačal.
V naselju Trojica Jug je blizu 60 gradbenih parcel. Njihovo komunalno opremljanje
(fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod,
telekomunikacije, elektrika, ceste, pločniki,
javna razsvetljava itd.) bo stalo blizu milijon evrov. Občina v teh časih, ko je država
lokalnim skupnostim praktično odvzela vsa
investicijska sredstva, toliko sredstev seveda
nima. Zato bodo gradbene parcele opremljali
po etapah. Del vloženih sredstev v prvo etapo
izgradnje jim bodo kupci parcel v obliki komunalnega prispevka vrnili.
Če bo vse po sreči, bodo prvi graditelji v
naselju Trojica Jug lahko zakopali lopate že
konec letošnjega leta ali na začetku naslednjega. Kot pravi Fras, je v takšnih naseljih,
kot je Trojica Jug, možno hitro začeti z gradnjo, saj investitorjem ne bo treba dolgo čakati na gradbeno dovoljenje, ker so vse stvari
urejene.
Določen problem predstavlja samo gradnja električnega omrežja, saj mora Elektro
Maribor zgraditi še novo transformatorsko
postajo. Fras upa, da jo bodo, tako kot so načrtovali, zgradili do konca leta.
T. K.

Pričetek gradnje javnega vodovodnega
omrežja ter prečrpališča v Gočovi

V

mesecu januarju je podjetje Komunala Slovenske gorice pričelo z gradnjo
javnega vodovodnega omrežja s prečrpališčem v Gočovi. Kot smo predhodno že
poročali, gre gotovo za največji investicijski

projekt občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah v letu 2015, vreden skupaj preko
700.000,00 €. Sočasno z gradnjo vodovodnega omrežja se bo izvedla tudi položitev TK
omrežja na celotnem območju, kjer je predvidena gradnja vodovodnega
omrežja. Na dveh odsekih
je na območju predvidena
tudi izgradnja javne razsvetljave. Zaenkrat je predvidena samo položitev kablov za
JR z izvedbo betonskih temeljev in sider za kandelabre JR. Potek gradnje zaenkrat ovira neugodno vreme
ter močan promet, zato je
v času gradnje neizogibna
popolna zapora ceste. Dela
bodo predvidoma končana
avgusta 2015.
Jože Žel

Sanacija potoka Ročica

D

okaj ugodne vremenske razmere glede na letni čas so omogočale, da se je
lahko takoj po novem letu pristopilo
k interventni sanaciji potoka Ročica na območju stanovanjskega
objekta h. š. Zg. Verjane
1. Navedeni stanovanjski objekt je bil ogrožen
v številnih poplavah, na
kar je občina Sv. Trojica
tudi sprotno opozarjala
oz. obveščala upravljavca vodotoka - Ministrstvo za okolje in prostor.
Glede na poplave v lanskem letu so se iz nujnih
intervencijskih sredstev
za odpravo posledic po
lanskih poplavah vendarle zagotovila ustrezna državna sredstva za
nujno potrebno sanacijo struge, ki je bila na območju pred sanacijo
zavita kot kača in močno zaraščena. Izvajalec
del, podjetje VGP Drava Ptuj, je območje v
celoti očistilo ter strugo nekoliko izravnalo
ter jo obložilo z kamenjem, tako da voda vsaj
na navedenem območju ne bi več smela prestopati bregov ter ogrožati objekta.
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Na območju občine je sicer še veliko javnih
vodotokov, ki so nujno potrebni vzdrževalnih
del, poleg še ne saniranega odseka Ročice je
prav gotovo najbolj kritičen južni obrobni ja-

Ograja za varno hojo po klancu

N

a prenovljenem
klancu na cesti
od Svete Trojice
do Lenarta so izvajalci
del montirali še ograjo.
Zaradi tega je pot po
klancu še bolj varna
Sedaj, ko je cesta po
klancu tako lepo speljana, urejena in varna, bo
lažje pozabiti, kako dolgo po tem, ko jo je poškodoval plaz, je država
odlašala z njeno obnovo. Če občina Sveta Trojica ne bi tako »pritiskala« na odgovorne, cesta čez klanec verjetno še

vedno ne bi bila obnovljena.
Tekst in foto: T. K.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

S 5. redne seje jurovskega občinskega sveta
Občinski svet potrdil cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda

N

a 5. redni seji jurovskega občinskega
sveta so svetniki sprejeli predlagan
Sklep o določitvi cene odvajanja,
čiščenja, omrežnine in cene storitve ocene
obratovanja malih čistilnih naprav do 50 PE
(populacijskih enot). Podrobnejši cenik z no-

vimi cenami storitev najdete na spletni strani
občine Sv. Jurij v Slov. gor. (www.obcinajurij.
si). Nove cene so začele veljati s 1. februarjem
2015, tako da bodo uporabniki nove izračune
dobili v mesecu marcu.

Za sofinanciranje letnih programov športa in kulture za leto 2015 dobrih
15.000 €
Občinski svet je na omenjeni seji sprejel letna programa športa in kulture za leto 2015.
V primerjavi s preteklim letom so proračunska sredstva pri obeh programih zmanjšana
za 10 %. Za sofinanciranje programov športa

bo z javnim razpisom namenjenih 8.586,00
€ proračunskih sredstev. Za sofinanciranje
javnih kulturnih programov in projektov pa
bo za namen kulture v letu 2015 namenjenih
7.290,00 €.

Občinski svet zavrnil predlagane predstavnike ustanovitelja za
imenovanje v JVIZ OŠ J. Hudalesa
Občinski svetniki so še sprejeli sklep o ukinitvi javnega dobra v katastrski občini Malna.
Bolj burna je bila razprava glede imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda
Javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Jožeta

Hudalesa. Člani občinskega sveta se namreč
niso mogli poenotit glede predlaganih kandidatov. Tako bodo občinski svetniki o novih
predstavnikih ponovno odločali v prihodnjih
dneh.

Županov sprejem novorojencev
Že sedmo leto zapored je župan Peter Škrlec pripravil sprejem za novorojence in starše
otrok, ki so se rodili med decembrom 2013
in decembrom 2014. Tudi letošnje srečanje je
potekalo v večnamenskem prostoru prostor
v JVIZ in VVZ Osnovna šola Jurovski Dol.
Od skupaj 20 rojenih
(8 deklic in 12 dečkov)
se je sprejema udeležilo
16 otrok. Zbrane novorojenčke in njihove
starše so s pesmijo pod
vodstvom vzgojiteljic
Sonje Šajher in Tatjane
Komperšak Škrget pozdravili otroci vrtca v
Jurovskem Dolu.
V svojih nagovorih
sta staršem ob rojstvu
otrok čestitala Župan Peter Škrlec in ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Jurovski
Dol Stanislav Senekovič. Župan je ob tem
poudaril, da je občina vesela vsakega novega

občana. Tako vzpodbujajo rojstva otrok tako
z dodelitvijo enkratnih denarnih nagrad ob
rojstvu kot z zagotavljanjem ugodnih pogojev
za varstvo malčkov v vrtcu. Ob tej priložnosti

je župan Peter Škrlec otrokom podaril priložnostno darilo.
Dejan Kramberger

Dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

rek, ki služi kot razbremenilnik vodotoka Velke in se izliva v Trojiško jezero. Tudi sanacija
tega vodotoka je sicer zajeta v programu sanacijskih del po lanskih poplavah in predvidena
v drugi polovici leta, v kolikor bo potrjena
zagotovitev sredstev.
Jože Žel

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali
jih ne uporabi.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave
lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu
(Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200
pixlov, poslane v posebni datoteki.
Izbor fotografij opravi uredništvo.
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 27. marca 2015!

Uredništvo
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Kaj prinaša novi odlok o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode?

V

občini Sv. Jurij v Slov. gor. so v začetku leta 2014 sprejeli dva odloka,
Odlok o načinu opravljanja lokalne
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
in Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini sveti
Jurij v Slovenskih goricah. Omenjeni predpisi
in sprejeti odloki se uveljavljajo predvsem s
ciljem varovanja zalog pitne vode, izboljšanja
zdravstvenega stanja prebivalstva, zmanjšanje
onesnaženja in smradu na območjih, kjer se
fekalne odpadne vode izpuščajo v potoke.
Podobne odloke so sprejele oz. jih sprejemajo tudi druge slovenjegorške občine. O
tem, kaj sprejeti odlok v praksi pomeni za občane, smo se pogovorili s Samom Kristlom iz
občinske uprave občine Sveti Jurij v Slov. gor.
Kaj določa nov Odlok o načinu opravljanja
lokalne gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode?
S tem odlokom se določa način opravljanja
javne službe, ki obsega od organizacijskega
in prostorskega zasnovanja opravljanja javne
službe do pravic in obveznosti uporabnikov,
vire financiranja javne službe, nadzor nad izvajanjem javne službe in kazenske določbe.
Ali velja nov odlok za celotno občino ali samo
za posamezna območja?
Odlok je veljaven za celotno občino, vendar se glede na prostor ne izvaja po celotni
občini enako. Tako so se na območju strnjene poselitve uporabniki dolžni priključiti na
obstoječo kanalizacijo, pod pogoji, kot jih določa odlok.
Kako je sestavljena cena priključitve?
Cena priključitve je sestavljena iz omrežnine, odvajanja, čiščenja in okoljske dajatve.
Omrežnina je tisti del cene, ki pri kanalizacijskih sistemih pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture za normalno delovanje
sistemov. Življenjska doba cevovodov znaša
od 30 do 50 let, odvisno od materiala, po tem
obdobju pa je potrebno dele kanalizacijskega
sistema nadomestiti z novimi. Omrežnina se
izračuna tako, da se seštejejo letni stroški za
nadomestitve infrastrukture (amortizacija),
zavarovanje infrastrukture ter finaciranje infrastrukture. Ti letni stroški se razdelijo na
število in velikost vodomera in s tem obremenijo vsakega uporabnika v stanovanju, stanovanjski hiši oz. poslovnem objektu glede na
velikost vodomera oz. priključka. Pomembno
je vedeti, da se omrežnina zaračunava mesečno in ni odvisna od porabe vode, temveč od
velikosti vodomera oz. priključka in je zato
vsak mesec enaka.
Drugi del cene so komunalne storitve, ki

se delijo na odvajanje in čiščenje. Odvajanje
je prihodek izvajalcu javne službe za opravljanje rednega vzdrževanja in nemotenega odvajanja odpadne vode (čiščenje kanalizacije,
stroški odpada, stroški vode, deratizacija …).
Med stroške čiščenja spadajo stroški električne energije za čistilne naprave, odvoz blata,
deponiranje blata, obratovanje čistilne naprave … V ceni ostaja tudi okoljska dajatev,
vendar le v višini 10% do sedaj zaračunane.
Kaj omenjeni določa na območjih razpršene
poselitve?
Na ruralnih območjih, kjer se ni možno
priključiti na kanalizacijsko omrežje, odlok
določa obvezno črpanje greznic in malih čistilnih naprav. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode opravlja kot obvezno storitev
prevzem neobdelanega blata, blata in celotne
količine komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in nepretočnih greznic, ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta.
Kakšni pogoji veljajo za kmetijska gospodarstva?
Za kmetijska gospodarstva veljajo posebni pogoji. kmetijska gospodarstva lahko
odpadno blato uporabijo za gnojenje svojih
kmetijskih površin, vendar pod določenimi pogoji. Predati morajo posebno dokumentacijo s podpisano lastnoročno izjavo o
izpolnjevanju pogojev. Podati morajo dokumentacijo o številu prijavljenih oseb v gospodinjstvu, potrdilo o lastništvu oz. najemu
površin, ki zagotavljajo, da je možna uporaba
gnojevke skladno s predpisom, odločbo, da se
stranka šteje za kmetovalca v smislu določb
Zakona o kmetijskih zemljiščih, dokazilo, da
se gnojnične jame, v katerih se gnojevka zbira, vodo neprepustne in se gnojevka iz njih ne
sme razlivati po terenu ali v tla, dokazilo, da
ima objekt za zbiranje gnojevke vsa potrebna
dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
Kdo bo odslej pošiljal položnice za okoljsko dajatev?
Položnice za okoljsko dajatev v občini Sv.
Jurij v Slov. gor. bo namesto Nigrada odslej
pošiljalo podjetje AGJ iz Lenarta. »Ker se na
javno objavljeni razpis v letu 2014 ni prijavil
noben zainteresirani izvajalec, je občinski svet
sprejel spremembo odloka, na podlagi katerega bo prevzela opravljanje javne gospodarske
službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode občina sama preko
svojega režijskega obrata. Del nalog smo s pogodbo predali podjetju AGJ, Goran Rebernik,
iz Lenarta, ki bo odslej pošiljal tudi položnice
za okoljsko dajatev, ki jo je do sedaj pošiljalo
podjetje Nigrad,« še razloži Samo Kristl iz občinske uprave občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Dejan Kramberger

OKOL JU PRIJAZNE

male biološke čistilne naprave sbr reG

• slovenski proizvod
• dolga življenjska doba
• odlično razmerje cena/kakovost
www.r-group.si
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Obvestila o objavljenih
JAVNIH RAZPISIH
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 9. 2. 2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje
javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih programov in kulturnih
projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015. Zagotovljena višina proračunskih
sredstev je v višini 7.290,00 EUR.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 13. 3. 2015.
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 9. 2. 2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predmet razpisa je sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah v letu 2015. Za ta namen so zagotovljena proračunska sredstva v višini 8.586,00
EUR.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do srede, 11. 3. 2015.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
Peter Škrlec, župan
za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je
10. 2. 2015 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki
se bodo podelila na osrednji občinski proslavi ob 9. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij
Slov. goricah.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni
vestnik, št. 4/11, 7/11-popr.) so z objavljenim javnim razpisom razpisana naslednja
priznanja:
--največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
--največ dva Jurijeva srebrnika in
--en Jurijev zlatnik.
Razpisani rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 16.03.2015 do 14. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gregor Nudl, predsednik
Besedila javnih razpisov in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni
strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Dokumentacijo pa je mogoče dobiti tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.

OKOLJU PRIJAZNE CENE

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

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si
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ŠKSG – Razgiban mesec februar

Z

DOGODKI IN DOGAJANJA

ZNANJE ZA RAZVOJ

ačetek novega leta je po navadi za študente zelo naporen, saj se v sredini januarja začne izpitno obdobje, ki traja
do sredine februarja. To je čas, ko se zapremo
v svoje sobe in poskušamo v svoje glave spraviti kar se da veliko informacij. Seveda pa je
prav, da si kdaj vzamemo tudi nekaj časa za
sprostitev in druženje. 1. februarja smo tako v
Ledni dvorani organizirali drsanje za vse naše
člane in simpatizerje. Dobro razgibani (morda tudi z rahlimi modricami) smo kvalitetno
preživeli prvo nedeljo v mesecu.
Mesec februar pa smo nestrpno
pričakovale predstavnice nežnejšega
spola, saj je bila prav na valentinovo
premiera filma Petdeset odtenkov
sive. Film je posnet po zelo priljubljeni knjižni trilogiji. Organizirali smo
ogled predpremiere filma (13. 2.) in
odziv na dogodek je bil zelo velik. Za
vse tiste, ki so želeli večer preplesati ob ritmih starega jugo rocka, smo
omogočili nakup cenejših kart za
pustovanje, ki so ga organizirali naši
prijatelji iz Klinke (študentski klub iz
Gornje Radgone). Vse do zgodnjih
jutranjih ur smo lahko žurali z Jean
Bačić quartetom in Prljavim kazalištem.
Tudi letos smo se zadnji vikend tega meseca odpravili na nepozabno smučanje v Kranjsko goro. To smučanje je zdaj že tradicionalni
projekt, ki se ga vsako leto udeleži veliko naših članov in simpatizerjev. Letos smo podrli
rekord, saj se nas je zbralo kar nekaj čez 60.
Tako smo dom, kjer smo bili nastanjeni, napolnili do zadnjega kotička. Dneve smo preživeli na smučeh ali board-ih, večere in noči pa
namenili druženju, zabavi in plesu.
Vse ljubitelje teka pa že zdaj vabimo, da se
prijavite na mednarodni dobrodelni dogodek WINGS FOR LIFE WORLD RUN, na
katerem se teče za vse tiste, ki sami tega ne
morejo-osebe s posebnimi potrebami. Teklo
se bo 3. maja v okolici Ljubljane. Mi gremo!

Greš tudi ti?
!!NOVO!! V sodelovanju z Muziklubom
vsem našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na
različne instrumente in učenje solo petja. Več
si lahko preberete na naši spletni ali facebook
strani.
!!NOVO!! Wellness center Saviva nudi
vsem našim članom 15 % popust na vse storitve.
Vsem našim članom pa še vedno ponuja-

mo veliko drugih popustov, in sicer članski
popust v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo centru Lenart, kopanje po
ceni 4 € v Termah Radenci, kopanje po ceni
8 € v Termah Ptuj in brezplačno članstvo v
knjižnici Lenart. Ponujamo cenejše mesečne
karte za obisk plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna dimenzija v
Lenartu. Na voljo so tudi cenejše smučarske
karte za Pohorje, Roglo in Krvavec. Vse dodatne informacije lahko najdete na naši facebook strani (Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni strani: www.sksg.
org ali nas obiščete v času uradnih urah, ki
potekajo v naših prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Tina Rajh, ŠKSG

IZOBRAŽEVALNI CENTER V MARCU

Univerza za tretje življenjsko obdobje
V mescu marcu se delo študijskih skupin Ročne spretnosti zaključuje. Vsi člani so
pridno ustvarjali, izdelovali ter si izmenjevali vzorce, izkušnje skozi vse leto. S svojim
znanjem ter vztrajnostjo je nastalo nešteto prečudovitih izdelkov. Ker se želijo tudi sami
predstaviti, vas v nedeljo, 22. marca 2015, vabijo na razstavo svojih izdelkov. Razstavljene izdelke si bo mogoče ogledati med 9. in 18. uro v razstaviščnem prostoru Centra
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Pustovanje v Lenartu

P

ustovanje v Lenartu, v soboto, 14. februarja 2015, je bilo veselo, norčavo
in razigrano. V povorki je bilo več kot

1100 maškar in še več je bilo
gledalcev. Pust je čas, ko znorijo
pametni in se spametujejo norci. Na pustnem dogajanju je bilo
mask vseh vrst - veselih, norih,
pametnih, norčavih, resnih, žalostnih, pravljičnih. Bile so tudi
take maske, kot jih nosimo vsak
dan, največ pa je bilo takih, ki se
rade smejijo in so za hece.
Razveselile so nas številne domiselne in izvirne maškare iz OŠ
Lenart, v katere so se našemili
učenci, učiteljice, učitelji, kuharice, hišnik, vsi. Občudovali smo lectove srčke,
amorje, čistilni servis, duhce, kavboje, hipije,
super junake, pingvine z Madagaskarja.
Tudi iz Vrtca Lenart so prišle maškare,

otroci, starši, vzgojiteljice, številne živali, pravljični junaki. V sprevodu smo pozdravili tudi
tradicionalne mašakare – kurente iz Maribora in Trnovske vasi, Jurovske
orače, ruso, berače, razočarane delavce. Veselo dogajanje je
»strokovno komentiral« Samo
Tuš – Korl.
Hvala maškaram za sodelovanje, zamisli, delo in trud, ki
so ga vložili v pripravo originalnih mask. Lenarški »fašenk«
je uspel, živi, se razvija, saj je
maškar vsako leto več, so domiselne, povorka privabi veliko
obiskovalcev. Organizator pustovanja Občina Lenart zagota-

vlja, da se vidimo tudi na jubilejni, 25. pustni
povorki.
D. O., foto: Anja Satler

Podelitev priznanj Civilne zaščite
Z dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o nevarnosti naravnih in
drugih nesreč ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri
razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.
Regijska slovesnost ob 1. marcu - dnevu
Civilne zaščite, bo 3. marca 2015 ob 13. uri
v Kulturnem domu Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Slavnostni govornik na prireditvi bo
Darko But , direktor Uprave RS za zaščito
in reševanje in namestnik poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije.
V počastitev dneva CZ organizira štab
Civilne zaščite za Vzhodnoštajersko z Upravo RS za zaščito in reševanje,Izpostavo Maribor in občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj CZ. Podeljena bodo priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim
posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim
organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v
preteklem obdobju. Na slovesnosti bo podeljenih 37 bronastih znakov CZ, od tega 25
za enkratna dejanja, 6 srebrnih znakov, 2 zlata znaka CZ in plaketa CZ.

PGD Gočova

Ob jubileju gasilski dom v novi preobleki

Z
FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU
IN NA TERENU
OKVIRJANJE

Tel: 02/72 90 280
www.foto-tone.si

KUPON
ZA 30% POPUST
na studijsko
fotografiranje
veljavnost: marec 2015
ne velja za foto za dokumente
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v obnovo gasilskega doma. Ocenil je, da je
ačetki gasilstva v Gočovi segajo v začetek leta 1955, ko se je ustanovil inciapožarna preventiva dobra, saj so v preteklem
tivni odbor za ustanovitev
društva. Že 5. februarja istega leta
pa je bil ustanovni sestanek in zapisnik sestanka se prične: »Vaščani
Gočove so se odločili, da bi osnovali
sebi v korist in svojemu bližnjemu
eno gasilsko enoto, katera bi služila
vsemu ljudstvu.« Sklep sestanka pa
je bil, da se ustanovi vod gasilcev, ki
bo še vedno deloval pod okriljem
PGD Gradišče (danes PGD Sv. Trojica).
Danes društvo šteje okrog sto članov, v društvu pa deluje pet desetin,
od najmlajših gasilcev do veteranov.
Praznovanje letošnjega jubileja so Delo društva je ocenil predsednik Erik Vogrinec.
gočovski gasilci pričeli zadnjo soboto v januarju, ko so se zbrali na
letu bili vključeni odpravo posledic žledu in
jubilejnem občnem zboru.
eno intervencijo kot pomoč PGD Sveta TroZbrane je pozdravil predsednik Erik Vogrinec, ki je povedal, da so v zadnjem letu obnojica. Zbranim gasilcem se je za požrtvovalno
vili streho gasilskega doma, do praznovnaja
delo zahvalil tudi župan občine Darko Fras.
pa nameravajo obnoviti tudi notranjost in
Med drugim so na zboru sklenili tudi, da
fasado gasilskega doma.
bodo okroglo obletnico svečano proslavili 4.
Poveljnik Milan Šalamun je dejal, da so bili
julija letos, takrat bodo tudi svojemu namenu
v preteklem letu malo manj aktivni na tekmopredali obnovljeni gasilski dom.
valnem področju, saj so bili gasilci vključeni
Zmago Šalamun
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Občni zbor PGD Osek

V

soboto, 7. februarja, so se na rednem
letnem občnem zboru zbrali gasilci
PGD Osek. Zbora, ki je potekal v dvorani gasilskega doma v Oseku, so se udeležile
tudi delegacije sosednjih in prijateljskih gasilskih društev, med njimi iz Gočove, Sv. Trojice,
Benedikta, Cerkvenjaka in Maribora. Zbora
so se udeležili tudi predstavniki Gasilke zveze

Predsedstvo občnega zbora PGD Osek

Že 68. letna skupščina KORK Lokavec

Lenart, župan občine Sv. Trojica Darko Fras
in ravnatelj šole Darko Škerget. Na zboru, ki
ga je vodil starosta društva Franc Rojko, sta
predsednik Benjamin Lorger in poveljnik
Stanislav Šilak podala poročila o delu društva
v preteklem letu. Plan dela pa je predstavil
Franc Rojko. Kot je bilo razbrati iz poročil,
je društvo dobro delalo. Da je tako, je pokazalo tudi to, da so udeleženci,
člani društva, poročila sprejeli
brez razprav. Zbrane gasilce na
zboru so pozdravili tudi gostje.
Med njimi župan Darko Fras,
ki je dejal, da so gasilci tisti, ki
so vedno pripravljeni nesebično
pristopiti na pomoč, ko je potreba. Ravnatelj šole Sv. Trojica
Darko Škerget pa je pohvalil
gasilce, ki skrbijo za naraščaj,
ki mu posvečajo posebno skrb.
Ob koncu zbora so številnim
članom podelili priznanja. Zbor
so zaključil z druženjem ob pogostitvi in vinski kapljici.
Ludvik Kramberger

Občni zbor Kluba Starodobnik Slov. gorice

Č

lani kluba Starodobnik Slovenske gorice smo se zbrali na rednem letnem volilnem občnem zboru v torek, 27. januarja 2015, v CSG v Lenartu. V polni dvorani
smo najprej poslušali poročila o opravljenem
delu v preteklem letu, ki sta jih podala predsednik Franc Lasbaher ter tajnik Rudi Bunderla.
Izpostavila sta uspešno izpeljan
izlet za člane kluba na Podkum
v Zasavju, udeležbo na srečanju
kmetijske tehnike DKTS v Jablah pri Mengšu, udeležbo na
100-letnici smrti Janeza Puha
v Juršincih ter celodnevno druženje članov kluba Starodobnik
na domačem srečanju. Udeležili
smo se zahvalne maše, ki sta jo
organizirala Marija Čop ter skupina iz Zasavja v farni cerkvi v
Benediktu. Zraven opravljenega
dela je bilo podano tudi finančno poročilo z vsemi prihodki in
odhodki kluba.
Po razpravi, ki jo je vodil predsedujoči
Feliks Berič, smo izvolili nove organe kluba.
Najprej smo spremenili pravila kluba tako,
da se izvoli predsednik, nadzorni odbor ter
disciplinska komisija. Člane UO pa predlaga
predsednik po posameznih zadolžitvah. Za
predsednika je bil ponovno izvoljen Franc
Lasbaher. Prav tako so bili za UO ter disciplinsko komisijo potrjeni vsi dosedanji člani.
Novoizvoljen predsednik je podal krajše
poročilo o delu Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (SVS), ki združuje

46 društev iz vse Slovenije. Predvsem je poudaril pomen zveze za lastnike starodobnih
vozil pri pridobitvi potrebnega certifikata.
Omenil je tudi sklep pristojnega ministrstva,
da zadrži izvajanje Pravilnika o uvedbi novih
registrskih tablic za starodobna vozila do leta
2016.

V programu dela kluba v tem letu je navedel le nekaj večjih aktivnosti. Podroben
program bo pripravil novi UO. Izpostavil je
nastop starodobnih vozil v Gornji Radgoni
v okviru sejma Lov in ribolov. V Milanu bo
eden največjih sejmov starodobnih vozil ter
starodobne tehnike v tem delu Evrope. Planiramo strokovno ekskurzijo in interno srečanje članov kluba.
Uradnemu delu je sledil krajši kulturni program, ki ga je izvedel naš član Jože Golob, ter
prijetno druženje z manjšo zakusko.
Franc Krivec

Bratje in sestre po vinu „Pri Lujzi“

Č

čali v Dobrovniku, kjer sta jih v znani gostilni
„Pri Lujzi“ gostila viteška kolega, predsednik
Društva vinogradnikov Dobrovnik Jožef
Hančik in dobrovniški župan Marjan Kardinar s soprogo, svetovno kegljaško legendo
Mariko Kardinar. Kar 13 (od 15) članov in
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nekaj,« je povedal predsednik KORK Lokavec
Karl Škrlec. Sledila je podelitev priznanj krvodajalcem, ki so potrpežljivo in vestno hodi-

li na krvodajalske akcije. Večer so nadaljevali
s skupno večerjo in sproščenim druženjem na
TK Mihelič.

Jurovske gospodinje na občnem zboru

S

edmega februarja 2015 so se zbrale članice s svojimi partnerji in vabljenimi gosti v prostorih Okrepčevalnice pri Ančki
v Zg. Partinju na rednem letnem občnem
zboru. V pozdravnem nagovoru je navzoče
pozdravil župan občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah, Peter Škrlec, ter zaželel plodno delo
v letu 2015, ki pa naj bo tudi kulinarično povezano z ostalimi društvi v občini.
Iz letnega poročila o opravljenem delu v
letu 2014, ki ga je podala predsednica Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij, Miranda
Komperšak, je bilo razbrati, da je bil zastavljeni program v celoti realiziran, še nekaj so
mu dodale. Med letom so vedno sodelovale
pri raznih prireditvah, ki jih organizirajo
krajevna društva. Prav tako so se z veseljem
odzvale povabilu sosednjih društev kmečkih
gospodinj, še posebej sosednjega DKG Jakobski Dol na že tradicionalno kuhanje »kisle
žüpe«.

V novem delovnem programu si bodo še
naprej prizadevale tesno sodelovati na vseh
prireditvah, ki jih bodo pripravila lokalna ali

sosednja društva, pri čemer so kulinarične
dobrote nepogrešljive.
Rudi Tetičkovič

Brezposelnost na območju Lenarta nad 10 %

V Dobrovniku so se srečali pomurski vitezi vina
lani Slovenskega reda vitezov vina,
omizje za Pomurje, ki s petnajstimi
članicami in člani sodi med najbolj
dejavna izmed vseh osmih omizij v Sloveniji,
so se v okviru svojega letnega plana dela sre-

P

redsednik KORK Lokavec, Karl Škrlec,
je v soboto, 7. februarja, na TK Mihelič
odprl že 68. letni občni zbor, na katerem
se je zbralo 46 članic in članov. Prisotne so pozdravili predsednik OO
RK Sveta Ana Martin Breznik, ravnatelj OŠ Boris Mlakar ter župan
Silvo Slaček. Nadalje je predsednik
predstavil delo v letu 2014 in podal
načrt dela za leto 2015. KORK Lokavec se vedno zelo aktivno vključuje v številne akcije in dogodke
v občini, saj ob adventnem času
poskrbi za adventni venec pri kapeli v Rožengruntu, ob božiču za
božično drevo in jaslice, krvodajalske akcije, obiskestarejših občanov,
srečanje starejših v jesenskem času
ter v številne druge akcije s humanitarno noto v občini. »Prav tako se aktivno
zavzemamo za to, da bi pridobili mlajše člane
RK, saj je humanost človeška vrlina, ki jo je
treba spodbujati, saj je je v vsakem izmed nas

članic omizja, skupaj z ženami ali možmi, si
je ogledalo čudovito klet, poskusilo veliko dobrih domačih vin, domače kuharice pa so jih
razvajale z enkratnimi jedmi, prilagojenimi
različnim vinom.
Na zanimivem in prijetnem
srečanju, kjer so snežni zameti preprečili obisk madžarskih
vinskih kolegov, so prisotne
nagovorili in pozdravili župan
Kardinar, predsednik Društva
vinogradnikov Dobrovnik Jožef Hančik, cerkvenjaška vinska kraljica Martina Breznik
in namesto odsotnega konzula
omizja Štefana Pavlinjeka njegov predhodnik Franc Škrobar.
V neformalnem pogovoru so
pomurski vitezi vina ugotovili,
da so v letu 2014 izpolnili vse
zadane cilje, beseda pa je tekla
tudi o aktivnostih v letošnjem letu. Sami vitezi so še posebej zadovoljni s sodelovanjem
z madžarskimi kolegi, seveda tudi s svojim
poslanstvom pri promociji in čaščenju vina.
Besedilo in foto: O. B.

R

egistrirana brezposelnost na območju
Lenarta se je v zadnjih štirih mesecih
dvignila nad 10 odstotkov, v letošnjem
letu pa na Uradu za delo Lenart pričakujejo
boljše zaposlitvene možnosti.
Na Uradu za delo Lenart je bilo konec januarja prijavljenih 962 brezposelnih oseb,
stopnja brezposelnosti pa je z 10-imi odstotki
še vedno precej nižja od slovenskega povprečja. V preteklosti so se na območju Lenarta
ponašali celo z eno najnižjih brezposelnosti
v državi, zlasti po likvidaciji podjetja Prevent
Halog pa ni več tako. Konec septembra je bila
stopnja brezposelnosti na lenarškem območju
še 7,9-odstotna, nato pa se je precej dvignila.
K porastu brezposelnosti je prispeval tudi pri-

liv sezonskih delavcev, ki so jim potekle pogodbe, kar nekaj novoprijavljenih je izgubilo
delo v sosednji Avstriji.
Zaposlitveni obeti v tem letu so po napovedih iz urada za delo precej boljši, saj delodajalci napovedujejo 0,6- odstotno rast zaposlovanja. Največ zaposlitvenih možnosti je na
področju gostinstva in gradbeništva; delodajalci iščejo zidarje, pomožne delavce, tesarje
in upravljavce gradbene mehanizacije. Žal pa
ni potreb po šiviljah, ki so izgubile delo v Preventu Halogu; tudi v njegovem nasledniku,
kjer nadaljujejo delo v zmanjšanem obsegu družbi IMS Avtomotivi, po naših podatkih za
zdaj niso dodatno zaposlovali.
V. M., Radio Maribor

KOS 2015 – že mali jubilej – 5 let

L

etos bo od 29. do 31. maja že petič zapovrstjo Kmetijsko-obrtniški sejem KOS
2015. Veseli smo, da nam uspeva vsako
leto organizirati sejem; še posebej pa smo veseli odziva, saj je vsako leto več zanimanja in
obiska.
Sejem bo tradicionalno trajal tri dni. Vsebina bo v grobem enaka kot leta poprej, s tem
da vsako leto dodamo kaj novega. Letos bo to
zagotovo Govedorejska razstava - ki jo v okviru sejma organizirata Govedorejsko društvo
Slovenske Gorice Lenart in KGZS Zavod Ptuj.
Tega sodelovanja smo veseli, saj takšen dogodek sodi na naš sejem.
Največ naporov ponovno vlagamo v
koncept razstave dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji. Pri tem projektu sodelujemo s
Kmetijsko-gozdarsko Zbornico Slovenije in
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Naša želja je, da bi na enem mestu
pokazali primere najboljše prakse te dejavnosti. Upam, da bo nam sčasoma to tudi uspelo,
saj dopolnilne dejavnosti zagotovo ostajajo
naša osrednja tema. Prav tako obstaja ideja,

da bi v okviru sejma organizirali vseslovensko
posvetovanje na temo dopolnilnih dejavnosti.
Sodelovanje na letošnjem sejmu potrjujejo naši stalni sodelavci, s katerimi z veseljem
sodelujemo. Naša velika želja je tudi, da bi
aktivno sodelovale ostale občine iz Upravne
enote Lenart s samostojnimi predstavitvami
njihovih najboljših praks na različnih področjih njihovega dela.
Ideja je tudi, da bi sejem postal mesto, kjer
bi se predstavljala sorodna društva drugih
regij, kot je Društvo za razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric.
Sejem poskušamo nadgrajevati po sistemu
dobro pusti, slabo pozabi, novo dodaj.
Želimo si, da bi na sejmu ponudili vsebine za najširše občinstvo, zato ne bo manjkalo
tudi zabavnih vsebin.
V vašem glasilu Ovtarjeve novice vas bomo
sproti obveščali o vseh novostih in pripravah
na sejem z željo, da postanete naši zvesti obiskovalci.
Se vidimo na Poleni v Lenartu.
Zapisal: Franc Lovrenčič
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Oprema za ločeno zbiranje odpadkov v gospodinjstvu
Ali ste vedeli, da v posameznem letu
povprečen prebivalec Slovenije proizvede
nekaj manj kot 400 kg odpadkov? Količina
se le malo zmanjšuje, se pa povečuje ločeno zbiranje odpadkov. Nastajanje odpadkov je odvisno od vsakega posameznika in
je pogojeno z njegovim načinom življenja,
dela, zadovoljevanja vsakodnevnih potreb
po hrani in pijači, oblačilih in obutvi, bivanju, potreb po aktivnem preživljanju
prostega časa …
In ker večina odpadkov nastane kot posledica iztrošenosti in neuporabnosti predmetov ali tekočin, moramo o njihovem
nastajanju razmišljati že v fazi načrtovanja
nakupov. Preden se odpravimo po nakupih,
moramo tehtno premisliti, ali vse, kar si želimo, tudi dejansko potrebujemo in ali je naš
nakup lahko drugačen, drugačne vsebine, v
drugačni embalaži, ki je lahko vračljiva oz.
zamenljiva ali celo brez embalaže. Premišljen nakup je prva faza na poti preprečevanja nastajanja odpadkov ter odločitev, s
katerimi odpadki se bomo kasneje srečevali.
Statistični podatki na ravni Slovenije za
pretekla leta kažejo, da je bilo odloženih nekaj več kot 310.000 ton odpadkov, od tega
dobršen del na občinskih odlagališčih. Žal
se nastajanju odpadkov zmeraj ne moremo
izogniti, zato se moramo takoj ob njihovem
nastanku odločiti, kako bomo ravnali z njimi. Slovenska zakonodaja zahteva obvezno
ločevanje posameznih vrst odpadkov na
izvoru njihovega nastajanje od drugih vrst
odpadkov, zbiranje v ustrezni opremi za zbiranje, prepuščanje pooblaščenim zbiralcem
ter zagotavljanje odstranjevanja v skladu s
predpisi.
Razvoj tehnologij, opreme, objektov in
naprav za zbiranje, obdelavo in končno
odstranjevanje je dosegel raven, da je možna rešitev za sleherno vrsto odpadka. To
pomeni, da imajo povzročitelji oz. imetniki odpadkov vse tehnične možnosti za njihovo pravilno zbiranje in oddajo. Večina
komunalnih odpadkov nastaja v prostorih
gospodinjstva, zato je najprimerneje, da se
njihovo zbiranje zagotovi čim bližje mestu
oz. viru nastajanja. V nadaljevanju predstavljamo nekaj rešitev:
--organske kuhinjske odpadke (ostanki pri
pripravi hrane, ostanki hrane, sadje, zelenjava, serviete …) se lahko zbiramo v
priročni posodici, ki jo lahko
hranimo pod
pomivalnim
koritom ali v
drugem
kuhinjskem elementu, priporočljiv prostor
je tudi shramba ali balkon.
Zbrane organske kuhinjske
odpadke odložimo na kompostnik, če pa tega nimamo,
jih moramo odložiti v rjavi zabojnik za
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
ter prepustiti zbiralcu odpadkov;
--odpadno jedilno olje lahko zbiramo

v plastenkah ali priročnih posodicah,
mesto zbiranja pa je lahko podobno kot
za organske kuhinjske odpadke.
Zbrano odpadno
jedilno olje lahko
brezplačno oddamo v našem Centru za ravnanje
z odpadki v Sp.
Porčiču pri Lenartu;
--plastenke,
pločevinke, konzerve, folije, PVC vrečke,
tetrapake … lahko zbiramo v različnih
prenosljivih vrečkah, škatlah, zabojih ali
posodah, skupaj kot mešano embalažo.
Pri zbiranju mešane embalaže je pomembno, da je brez tekočin in očiščena
ter zaradi zmanjšanja prostora tudi sti-
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ve in popravila na spojnih vodih.
V letu 2014 so bili vsi vzorci pitne vode,
vzorčeni na območju občine, ocenjeni kot
skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

Pregled opravljenih preskušanj v sklopu notranjega nadzora
Odvzemno mesto

Terenske meritve

Preskušanja

Prosti klor Temp.
vode

Redoks potencial,
Elek. prev. pri 20°C,
pH

Mikrobiološka

Kemijska

OB

RB1

RK 5

Osnovna šola Lokavec

26

26

26

20

6

1

Pp+Vh Rožengrunt

1

1

1

1
6

1

Pp+Vh Sveta Ana

1

1

1

1

SKUPAJ

28

28

28

22

V občini so s 1. 4. 2014 začele veljati nove
cene za javno službo oskrbe s pitno vodo.
Cene so identične tistim, sprejetim tudi v
občinah Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in v občini Cerkvenjak.

Cene so oblikovane v skladu z Uredbo
o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih GJS varstva okolja, objavljeno v (Ur.l. RS 87/2012) in se delijo na
vodarino in omrežnino.

Cenik za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo
Obračunske postavke

Enota mere

Cena v EUR DDV 9,5%

Cena z DDV v EUR

VODARINA

snjena. Za stiskanje plastenk lahko uporabimo priročne stiskalnice, lahko jih
stisnemo tudi ročno ali nožno oz. z vročo
vodo. Zbrano mešano embalažo odložimo v namenske vrečke za zbiranje mešane embalaže, ki jih lahko namestimo na
priročna stojala
--revije, časopise, prospekte, knjige …
lahko zbiramo v priročnih zabojih ali
škatlah. Zbran papir in papirno embalažo odložimo v namenski zabojnik za
zbiranje papirja zelene barve in z rdečim
pokrovom;
--za zbiranje steklenic lahko uporabimo
različne plastične zaboje in posode, ki zadržujejo tekočine. Zbrano stekleno embalažo odložimo v zabojnike za steklo na
skupnih zbirnih mestih (ekološki otok);
--mešane komunalne odpadke običajno
zbiramo v vrečkah, ki jih položimo v namenske koške, tako, da odpadke skupaj z
vrečko odložimo v črn zabojnik.
Posamezne vrste odpadkov lahko zbiramo ločeno, vsakega v svoji embalaži za
zbiranje, lahko pa v embalaži, ki omogoča
zbiranje dveh ali treh različnih vrst odpadkov, vsako vrsto odpadka v svoji embalaži.
Najprimernejše mesto za zbiranje vseh navedenih vrst odpadkov je v shrambi.

Oskrba s pitno vodo v občini Sv. Ana v Slov. goricah
Občina Sveta Ana je podeželska občina na severu
Slovenskih goric. Večji del
občine s svojim centrom
leži vzhodno ob regionalni
cesti Lenart–Trate–Avstrija.
Na gričevnatih slemenih v
poldnevniški smeri se na
nadmorski višini v razponu
od 240 m do 404 m in na
površini 37,2 km2 razprostira dvanajst vasi.
Jugovzhodna območja slemen so posajena
z vinogradi, v ravninskem delu pa so predvsem travniki in njive.

tisoč m3 vode, od tega približno 7 tisoč m3
vode pravnim osebam, preostanek fizičnim osebam.
V občini so bili v letu 2014 zabeleženi 4
prelomi in 2 intervenciji v sklopu zamenja-

Mariborski vodovod, javno
podjetje, d. d., oskrbuje s pitno vodo približno 2.350 prebivalcev. Dolžina javnega vodovodnega omrežja v občini
Sveta Ana znaša 50.134 m,
kar predstavlja 3,3 odstotke
celotnega omrežja v sistemu.
V celotni strukturi materiala
vodovodnih cevi zavzemajo največji delež cevi iz trdega polietilena
(PEHD). V občini je 165 hidrantov, pet prečrpalnic in 4 rezervoarji.
V letu 2014 je bilo v občini prodanih 73

Normirana poraba pitne vode

m3

0,7809

0,0742

0,8551

Prekomerna poraba vode

m3

1,1714

0,1113

1,2827

Mariborski vodovod

EBU dokumentarni film 2014: Mlada kmetovalca

Sanjski projekt prijateljstva – zelenjavni vrt!

»

Ime mi je Leon, star sem 12 let. Prihaketinških strategij pri prodaji na mariborski
jam iz Levanjcev in živim na tej kmetiji.
tržnici. Seveda se je med obdelovanjem vrta
To je moj prijatelj Jan. Prihaja tudi iz te
in potrpežljivim čakanjem zgodilo marsikaj,
vasi, ampak je moj sosed,« prične z nagovokar bi ju lahko odvrnilo od dela: več dni je
rom mlad kmetovalec Jan iz občine Destrnik,
deževalo, srne so jima pojedle solato, buče,
majhne vasice Levanjci, kjer je ekipa RTV
ki sta jih najbolj skrbno sadila, na koncu niso
Slovenija posnela kratek dokumentarni film v
zrastle – vztrajno delo in velika strast do dela
okviru mednarodne izmenjave.
Film, ki smo si ga lahko premierno ogledali v Volkmerjevem
domu kulture na Destrniku, je z
bučnim aplavzom spremljala polna
dvorana, kjer nista manjkala niti
protagonista filma – Leon Matjašič
in Jan Oman, režiser in scenarist
Jernej Kastelec z družino, urednica
dokumentarnega filma Metka Dedakovič ter producent filma Robert
Končar. Zbrane je nagovoril tudi
župan občine Destrnik, Vladimir
Vindiš, ki je ponosno povedal, da
je film videlo že sedem evropskih
držav ter Japonska, kar pomeni
izredno dobro predstavitev naših
prelepih krajev.
Film prikazuje mlada fanta iz Režiser in scenarist Jernej Kastelec, Jan Oman, Leon Matjašič
vasi Levanjci. Njuna največja že- in urednica dokumentarnega filma Metka Dedakovič
lja je, da bi pridelovala domačo
zelenjavo, ki bi jo kasneje lahko
prodajala na mariborski tržnici z njunim lojima je pomagala, da sta na koncu uresničila
gotipom. Gre za zanimivo življenjsko zgodbo
svojo željo; pridelke sta prodala na tržnici v
skozi otroške oči, ki je polna humorja in osebmestu in pri tem zaslužila sedemdeset evrov.
nega uvida. Mlada kmetovalca že od šestega
S čudovitimi posnetki narave in dela ter
leta obdelujeta svoj lasten zelenjavni vrt s plaživljenja na kmetiji se nas film globoko dotastičnimi traktorji (z vsemi priključki!), ki jih
kne. Na duhovit, prijeten in prikupen način
imata že od petega leta. Snemanje, ki je tranam osnovnošolca pokažeta, da se z delom,
jalo od aprila do konca junija, prikazuje vse
vztrajnostjo in sodelovanjem da doseči tudi
faze dela: pripravo gredic, rahljanje zemlje,
neuresničljivo.
saditev, sejanje, pobiranje pridelkov, pripraTekst in Foto Nina Zorman
vo za prodajo, pot na tržnico ter prikaz mar-

Lov na lisico z Vladom

S

tare lovske zgodbe nam pripovedujejo
naši lovski kolegi in se z navdušenjem
spominjajo, kako je bilo na posameznem
lovu, bodisi je to bilo pozimi, ko je naravo
pobelil sneg, ali poleti, ko se je narava na široko bohotila s svojim pestrim rastlinskim

in živalskim habitatom. Velika večina lovcev
prisega na lov pozimi, kadar je temperatura
pod ničlo in ko je vse belo ... Da ne omenjam,
kadar tako nestrpno čakamo na takšne naravne pogoje in ko se še pokaže polna luna skozi bistro in čisto nebo. Noč je v tem primeru
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popolnoma mirna in nebo postaja posejano
z zvezdami, lovčevo uho pa prestreže popolnoma vsak korak ali premik po trdem snegu.
Takrat je vidljivost v naravi popolna in vsak
lovec bi lahko v takem naravnem okolju preprosto čakal na svoji preži celo noč! Vendar
ni vse tako preprosto in enostavno; če poslušaš stare lovske šege, moraš imeti mnogo
znanja, potrpežljivosti, pa tudi mnogo lovske
sreče, da ti je »Diana« naklonjena in da morda kaj upleniš.
V takih pogojih je idealno »čakati« lisico.
Tudi v lovskih vrstah Lovske družine Dobrava sta se lovsko znanje in potrpežljivost
obrestovala našemu lovskemu tovarišu, na-

šemu gospodarju Vladu Šteinfelserju. Ker je
njegov uspeh in znanje pri čakanju na lisico
tako izjemen in učinkovit, sem se odločil, da

opišem zgodbo in delim fotografije o njegovem lovu na lisico.
Naš tovariš Vlado Šteinfelser je že dolga
leta lovec in med drugim tudi gospodar naše
lovske družine, revirni vodja revirja Brengova, član upravnega odbora, vrhunski strelec
z mnogimi odlikovanji in z vrhunskimi rezultati s strelskih tekem ter zagrizen lovec na
lisico.
Vlado pravi, da ga kar strese, ko teče pogovor o lisici ali pa misel na še eno noč, kadar
bo čakal na zvitorepko. V mesecu februarju
letošnjega leta je Vlado uplenil kar deset zvitorepk, pri čemer mu je veliko pomoč nudila tudi njegova zvesta psička Biba …. Vlado
je vztrajno čakal na pogoje, ki
so primerni za lov na lisico, in
tudi dočakal, da je sneg pobelil
gozdove. Kot pravi, je dnevno
sledil gibanju okoli njemu poznanih lisičjih lukenj v našem
revirju ter se miselno pripravljal
na večer, ko bo tiho zasedel mesto, katerega si je prej skrbno
pripravil. In ko se danes pogovarjava o njegovem lovu in njegovem lovskem uspehu, vidim
zadovoljstvo in srečo v njegovih
očeh. Sam pravi, da je sedaj za to
sezono končal z lovom na lisico;
njegova želja, potrpežljivost čez vso leto sta
izpolnjeni.
Peter Rajniš

Jožef Urbanič - 95 let

O

bčan občine Sveta Ana,
gospod Jožef Urbanič iz
Zgornje Ščavnice 67, je v
sredo, 28. januarja 2015, dopolnil
95 let. Ob njegovem prazniku ga je
obiskal župan Silvo Slaček in zaželel še obilo zdravih in srečnih let.
Slavljenec, obdan s svojimi najbližjimi in z leto dni mlajšo ženo, se je
obiska zelo razveselil.
Fotografija in tekst: A. R.

Železna poroka zakoncev Korošec

N

i jih veliko, ki bi lahko praznovali 65
let skupnega zakonskega življenja.
Tak jubilej sta v krogu najbližjih 15.
februarja praznovala Karolina in Jože Korošec
iz Jurovskega Dola. Zahvalno mašo in železno
poroko zakoncev je ob sveti maši v cerkvi v

Mladi zeliščarji iz Voličine svetujejo ...
Želite tudi vi vedeti, kako posušiti zdravilne rastline? Mi smo se tega že naučili.
Ko rastline utrgamo, prenehajo živeti in s tem izgubljajo dragocene zdravilne lastnosti, zato je
nujno, da jih čim prej posušimo. Pri sušenju moramo upoštevati naslednja pravila: takoj po nabiranju damo rastline sušit; nadzemnih delov rastline (listov in cvetov ne peremo); hitro operemo
pod tekočo vodo (ne namakamo) le korenine, ki jih nato rahlo osušimo, narežemo na koščke in
damo sušit; cvetove in liste sušimo cele; naravno sušimo v senčnem in prepišnem prostoru (na
stojalih, sitih); rastline so suhe, ko šumijo; če ni pogojev za naravno sušenje, sušimo v sušilnicah
na temperaturi 35 stopinj C.
Kaj porečete na sladico s kakijem po tem receptu?
Kaki zmiksamo, ga damo v skodelico, nanj damo vanilijev sladoled in karamelizirane orehe.
Karameliziranje orehov: v ponev damo maslo, na stopljeno maslo damo trsni sladkor, ko se malo
raztopi, dodamo narezane orehe, mešamo, ko je sladkor karameliziran, dodamo malenkost sladke smetane, ki naj povre.
Posladkali smo se tudi z domačo nutelo; recept najdete na spletni strani OŠ Voličina. Dober tek!
Ali ste vedeli, da rumena barva magično privlači čebele? Barva daje živalim jasno vedeti, da
lahko tukaj najdejo obilo nektarja in peloda. Čmrlje pa najbolj privlači vijoličasta barva. Razlog
je, da se vijoličasti cvetovi na sončni svetlobi močneje segrejejo kot rumeni ali beli. To pomeni,
da je tudi nektar toplejši kot v svetlih cvetovih. Čmrlji potrebujejo telesno temperaturo 30 stopinj
C, da lahko letijo. Simpatični brenčači lahko porabo energije zmanjšajo, če se zadržujejo v toplih
cvetovih in srkajo topel nektar. Ni kaj, brihtne glavce!
M. Č.

Nepozebnik (Hamamelis)

Rekli boste, čisto pravo
ime za prezimno trden,
listopaden grm, ki »pozabi« počivati, ko je zemlja
prekrita s snežno odejo in
nas od decembra do konca februarja razveseljuje s
svojim cvetenjem in oznanja, da prihaja pomlad. Na
golih vejah grma, ki zraste
od 2,5 do 3,5 m v višino,
visijo cvetovi kot cofki, narejeni iz jermenčkov v rumenih ali odtenkih rdeče barve. Če
so temperature zelo nizke, se ti jermenčki
»zavijejo v klobčič« in se odvijejo, ko se otopli. Tudi v širino se dobro razrašča, zato ob
sajenju upoštevamo končno velikost, grma
namreč ne obrezujemo, odstranimo le poškodovane veje in izrastke. Olista se po cvetenju, listi so podobni leskovim in se jeseni
lepo obarvajo; tisti z rumenim cvetjem na
rumeno, oni z rdečimi odtenki na rdeče. Če
se da, kupimo rastlino v lončku v času cvetenja in jo po cvetenju presadimo v globoko
obdelana humozna propustna tla, ki jim dodamo kompost in malo šote, ki bo v sušnih
obdobjih zadrževala vlago. Nepozebnik suše
ne prenaša dobro, zato je dobrodošla tudi
zastirka. Izogibajmo se vetrovnim legam,
dobre so rahlo senčne, predvsem pa naj
raste v dosegu vaših oči, da ga boste lahko
občudovali iz tople sobe. Čimvečkrat pa stopite k njemu; zaznali boste prijeten vonj in
se čudili, kako je to možno pri nizkih tem-
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peraturah. Ja, narava pač
deluje po svoje, včasih tudi
mimo pravil. Nepozebniki
z rumenim cvetjem so še
bolj izraziti, če jih posadimo pred iglavce ali kakšen
z bršljanom poraščen zid.
Rdeči cvetovi pa bodo izrazitejši pred »svetlim ozadjem« v družbi res, drenov,
skrivenčene leske. Preproga iz drobnih pomladnih rožic pod grmi bo
pritegnila oči. Ponosni smo lahko, da eden
izmed križancev nosi ime po naši rojakinji
Jeleni Kovačič, ki je zaslužna za priljubljenost nepozebnika pri nas. Nepozebniki so
tudi zdravilne rastline, še posebej to velja
za virginijski nepozebnik, ki prihaja iz področij Severne Amerike. Zgodnji evropski
naseljenci so ga imenovali tudi čudežna leska. Za zdravilne namene so uporabni mladi
poganjki, listi (nabiramo jih poleti) in lubje
(nabiramo ga jeseni ali pomladi). Zdravilne
lastnosti delujejo protivnetno, antiseptično
in kot antioksidanti, lajšajo težave težkih
nog, krčnih žil in hemeroidov. Največ se
uporablja za težave vseh tipov kože, še posebej pa mastne. Lajša težave pri ekcemih,
dermatitisu in luskavici. Tudi pri vodicah
za po britju je nepozebnik nepogrešljiv. Za
boljšo ustno higieno je primeren poparek iz
listov, ki naj stoji 10 minut, z njim grgramo
in splahnjujemo ustno votlino.
Marija Čuček

Jurovskem Dolu opravil župnik Janko Görgner. Cerkveno slavje je ob igranju Francija
Divjaka na orgle polepšal Jurovski oktet. Ob
oltarju je zakonca nagovoril tudi župan Peter
Škrlec, vesel, da lahko čestita zakoncema, ki
sta ena redkih v občini kdaj dočakala 65 let
zakona.

Oba zakonca sta se rodila 1927. leta, Karolina v Zamarkovi, Jože pa v Jurovskem Dolu.
Karolina se je šolala na srednji meščanski
šoli in je nekaj časa delala v pisarni, po poroki
pa se je posvetila kmetovanju, vodenju gospodinjstva in vzgoji dveh otrok, Jožeta in Dragice. Danes ju razveseljujejo 4
vnuki in 8 pravnukov. Jože, ki je
bil 4 leta v nemški vojski in ujetništvu, 26 mesecev pa je služil
jugoslovansko vojsko, se je vse
življenje posvečal zidarstvu. Pokojnino si je večji del prislužil z
delom v Avstriji. Po predaji posesti sinu Jožku sta se vselila v
novi dom, ki sta si ga postavila v
Jurovskem Dolu. Ker je Jože delal pri zidarjih, ki so obnavljali
cerkve, si je nabiral restavratorska znanja za ohranjanje verskih predmetov. Prav zato se je
v pokoju posvetil obnovi obpotnih križev. Po želji izdela tudi
kipe Marije in Križanega. S tem svojim delom
je ohranil že veliko nabožnih znamenj, ki krasijo Slovenske gorice. Kljub letom se še vedno
poda v svoj »umetniški atelje«, kjer nastajajo
njegove kiparske mojstrovine in z restavracijo
dobijo kipi novo podobo.
Ludvik Kramberger

Javni poziv
Krajevna organizacija Rdečega križa Lokavec poziva vse občanke in občane občine Sveta Ana k dobrodelnosti. Za potrebe nege bolnikov in onemoglih na domu v občini Sveta Ana
naprošamo vse, ki imate morda še uporabne posteljne rjuhe, podloge, plenice ter drugi sanitetni material za nego bolnikov in obnemoglih na domu, da priskočite na pomoč. V našem
okolišu so družine, ki so pomoči potrebne, nega obnemoglega bolnika pa zahteva izjemno
mero požrtvovalnosti, potrpljenja, lastnega angažiranja ter odrekanja in skrbi. Ker osebni
zdravnik lahko na določeno obdobje predpiše s strani zavarovalnice določeno število paketov, npr. plenic, se svojci velikokrat znajdejo v hudi stiski, saj je potrebno določeni material
dokupiti, v kolikor ga zmanjka.
Zato še enkrat naprošamo vse, ki imate morda doma našteto ali veste za koga, ki take uporabne stvari ima in jih želi zavreči, da ga opomnite na ta poziv.
V imenu svojcev se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo.
Za kontakt v zvezi s prevozom sanitetnega materiala se obrnite na predsednika KORK
Lokavec Karla Škrleca na telefon 051 620 209 ali elektronski naslov karl.skrlec@siol.net.

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v marcu
Območni odbor Maribor

Večer hospica z naslovom
DRUŽINA V PREIZKUŠNJI

bo v torek, 3. marca, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Včasih pridejo trenutki, ki nas sredi življenja ustavijo, nam spodrežejo korenine
in naše življenje oropajo smisla.
Lepo vabljeni. Povabite tudi svoje znance, ki so morda v procesu žalovanja
ali se kako drugače srečujejo z žalostjo.
O stiski in nemoči ob izgubi bližnjega in kako naprej bo z vami spregovorila
Renata J. Roban, predsednica Slovenskega društva hospic.
Prijazno vabljeni!

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij

Sreda, 4. 3., OORK Cerkvenjak, v OŠ Cerkvenjak
Petek, 6. 3., OORK Benedikt,v OŠ Benedikt
Petek,13. 3., OORK Sv. Ana, v OŠ Sv. Ana
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Domače in domačnost z roko v roki

Visoko priznanje Obrtno podjetniške zbornice Slovenije za kakovost
gostinske ponudbe Gostilni na kmetiji Kaučič z nastanitvijo v Trsteniku

O

PZ je ob izteku lanskega leta na srečanju v Portorožu
Janezu in Olgi Kaučič podelila visoko priznanje za kakovost gostinske ponudbe.
Čeprav v ločenih prostorih razpolagajo z okoli 300
sedeži, se ob vikendih pogosto zgodi, da ni prostega
sedeža. Turistična kmetija
Kaučič z nastanitvijo je sicer
manjše družinsko podjetje,
ki se ukvarja z gostinstvom,
turizmom in storitvami, in
se nahaja na hribčku nedaleč od regionalne ceste Lenart– Gornja Radgona. Gostinstvo in turizem sta pri
Kaučičevih doma že 23 let,
saj so najprej imeli turistično kmetijo, pred
petimi leti pa so se preoblikovali in so postali
gostilna na kmetiji z nastanitvijo. Vse skupaj
se je začelo na domačiji, ki jo je Janez podedoval, in stara bajta krasi steno sedanjega velikega objekta. »Kmetija predstavlja izhodišče
za številne aktivnosti, kot so pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje, ribolov… ter tudi izlete
v bližnjo okolico s številnimi znamenitostmi

Stari običaji na vasi

(Sv. Trojica, Negovsko jezero, gradovi …) kot tudi termalnimi kopališči (Radenci, Moravci, Banovci ipd.)«,
pravi gospodar Janez Kaučič, ki ima poleg kmetije
veliko dela tudi v domači
kleti, kamor pogosto zaide,
saj tam zorijo odlična vina.
Žena Olga poskrbi za vse
kulinarične dobrote, ki pridejo iz kuhinje, in rada svetuje pri izbiri jedilnika za
kakšno skupinsko praznovanje ali drugo priložnost.
Sin Damjan (in njegova
Tanja) ter hčerka Simona
pomagata pri postrežbi gostov in ostalih aktivnostih
na kmetiji. Zraven so tudi
drugi pomočniki, z velikim veseljem priskoči
na pomoč tudi vnuk Aleks, najmlajša Eva pa
obiskovalcem z veseljem predstavi živali na
kmetiji, katero, mimogrede, sestavljajo: degustacijski prostor, vinska klet, restavracija, terasa, parkirišče, shramba za športne rekvizite,
zajtrkovalnica, družabni prostor, letni vrt, garaža za motorje ipd.
Besedilo in foto: O. B.

V

občini Cerkvenjak, na
Peščenem Vrhu, že nekaj let deluje Društvo
za mali nogomet in rekreacijo – DMNR, od leta 2006 pa
del skupine uresničuje idejo o
društvu Krdebač, ki si prizadeva obujati stare kmečke običaje
in izdelavo raznih pripomočkov in izdelkov, ki jih potrebuje
vsaka kmetija. Večja skupina se
je zbrala tudi lani, 12 decembra,
na domu Mirka Kozarja na vsakoletni akciji učenja in pletenja
krdebačev, ki so po ljudskem
izročilu pripomoček za tepežkanje in ki morajo biti spleteni
iz svežih poganjkov vrbe (pin- Krdebači
tovca). Skupini se je pridružilo

Škornje so prepeljali s cerkvenjaškim gasilskim kombijem.

kar nekaj radovednežev, ki bi
se radi te veščine tudi naučili.
Največ spretnosti so občudovali pri najstarejši članici skupine Marici Golob. Prišla je tudi
skupina mladih iz Vitomarcev
na čelu z županjo. Spletli so kar
140 krdebačev, ki so jih ponudili v zameno za prostovoljne
prispevke. Ekipa z Mirkom Kozarjem je predstavila pletenje in
ponudila krdebače tudi v CSG
v Lenartu, kjer je Štajerska turistična zveza priredila strokovni
posvet. Ponujali so jih tudi v
Cerkvenjaku in v Vitomarcih in
tako zbrali 600 €.
Že od začetka delovanja skupina zbrana sredstva podari kot
humanitarno pomoč (doslej
Unicef-u, po ujmi Železnikom, domači
občini, Dupleku …), tokrat pa so ponudili pomoč gasilcem iz Dolenje vasi
pri Cerknici, ki so v lanskih poplavah
izgubili precejšen del opreme. Pri Čevljarstvu in rokavičarstvu Janka Dolenca, s. p., iz Cirkovc pri Kidričevem so
po znižani ceni naročili 10 parov gasilskih škornjev in jih s pomočjo PGD
Cerkvenjak 31. januarja prepeljali v 207
km oddaljeno Dolenjo vas, kjer so doživeli prisrčen sprejem
Franc Kos

Srce z inicialkami sredi bukovega debla

V

eliko zanimivega je človek odkril po
naključju. V Dolgih Njivah smo si
ogledali zanimivost, ki bi nikoli ne
bila odkrita, če ne bi botrovala slučajnost. Ko
so Pulkovi, na posesti gospodarita Štefka in
Marjan Pulko, v gozdu podirali drevje za kur-

Pogled na podobo sredi bukovega debla
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javo, se je drevo bukve ob padcu, zaradi rasti
v rogovilo, razklalo na dvoje. Nemalo so bili
presenečeni, ko so v sredini debla zagledali
v obliki srca izpisani črki M + J s križcem v
sredini, kar naj bi pomenilo začetnici imen.
Pulkvim se je zdela »najdba« zanimiva, zato
so jo ohranili. Sedaj si jo mnogi ogledujejo, ogledali smo si jo tudi mi.
O najdbi nam je gospodar Marjan
Pulko, ki je sodeloval pri podiranju,
povedal: »Kmetujemo na mali kmetiji.
Redimo le nekaj govedi in prašiče za
domačo potrebo. Kakor večina kmetij
imamo tudi mi gozd in les za kurjavo pripravljamo vnaprej, da se posuši.
Tako smo tudi lani podirali drevje in
odkrili nenavadno znamenje. Nekateri
si razlagajo, da je bilo na mlado deblo
vrezano le majhno znamenje, ki se je z
rastjo debla večalo in s pomočjo »kalusa« pokrilo vrezano znamenje.«
Ludvik Kramberger

Večer smeha

D

ramska sekcija KD
Sveta Ana je pripravila pravi večer
smeha, na katerem je mnogoštevilno gledalstvo, za katero je zmanjkalo prostora v
Kulturnem domu, saj so se
smeha željni gledalci drenjali še v preddverju, izredno uživalo. Domači amaterski igralci so pripravili
odličen večer, ki je do solz
nasmejal vse prisotne. Tako
so posegli po vedno zanimivi tematiki vsakdanjega
okolja: žganjekuha in carina, medsosedska nevoščljivost, občasni skoki čez plot,
svojeglava mladež, ki stremi samo k ugodju,
pustno pečenje krofov, »cajžaje perja«, »lüšeje
semna«, pretakanje vina idr. Med odmori pa
so navdušeno občinstvo s slovenskimi zimze-

lenimi pesmimi povezovali: harmonikarja
Matija in Dominik, Urban na kitari ter Simon
na basu. Ob sklepu skoraj dveurnega smejanja so se prav vsi lahko okrepčali s krofom
ter toplimi napitki, ki so
jih kulturniki v zameno za
pozornost namenili veselo
razpoloženemu občinstvu.
V teh časih, ko prav vsak
dan slišimo pretežno slabe
in pretresljive novice, redkokdaj dobre, se takšni večeri smeha obrestujejo obojim – tako igralcem, ki jim
je izpolnjena edina želja po
napornih vajah – nasmejati
občinstvo – kot občinstvu,
ki mu v teh časih sprostitve
in zabave te vrste zelo primanjkuje.
SReBr

Prvi poročni sejem v Gočovskem dvorcu

Prvovrstna ponudba za sanjsko poroko

Š

tajerska hiša kulinarike je zadnjo soboto
v januarju pripravila prvi poročni sejem,
ki je bil v prvi vrsti namenjen parom, ki
nameravajo v bližnji prihodnosti skleniti zakonsko zvezo. Pripravili
so hiter vpogled v svet
pravljičnih porok in
najnovejših poročnih
trendov s področja poročne mode, kulinarike,
tort, šopkov, dekoracij,
nakita, sanjskih lokacij
…
Poročne obleke, konfeti, cvetlični aranžmaji,
gostinska ponudba in
lokacije za poroke, fotografske storitve, slavnostne tiskovine, spust
golobov, profesionalno
ličenje in urejanje frizure, skratka vse, kar
nevesta in ženin potrebujeta za ta korak, so
si lahko obiskovalci ogledali v Gočovskem
dvorcu. Prav tako ni manjkala degustacija
sladkih dobrot – mini tortic – izpod rok vrhunskih kuharskih mojstrov Štajerske hiše
kulinarike. Kot je povedal eden izmed družbenikov Štajerske hiše kulinarike, Sašo Kramberger, so dogodek izvedli z namenom, da

lahko strankam ponudijo celovito ponudbo
uveljavljenih ponudnikov na enem mestu.
Sejem je bil odlično sprejet, saj ga je obiskalo
precejšnje število ljudi.

Na sejmu je sodelovala tudi občina Sveta
Trojica, ki je predstavila možnost poroke v
idiličnem okolju v Protokolarno-razstavnem
centru sv. Martina, v cerkvi Sv. Trojice iz 16.
stoletja in možnost poroke pred cerkvijo ali
ob trojiškem jezeru.
Nina Zorman

Vabilo k sodelovanju

Etnografska skupina Turističnega društva Sveta Ana
vabi
občanke in občane občine Sveta Ana k sodelovanju.
Do cvetne nedelje, torej do 29. marca, bomo zbirali stare velikonočne voščilnice, lahko
prinesete tudi voščilnice z zanimivimi verzi, pisavami, saj želimo pripraviti zanimivo razstavo velikonočnih voščilnic. Hvala za sodelovanje in pomoč.
Za kontakt se obrnite na Frančka Ruhitla na telefon 041 555 210
ali elektronski naslov franc.ruhitel@siol.net
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Visoko priznanje novinarju in uredniku
Edvardu Pukšiču

N

ovinar in urednik Edvard Pukšič, ki
izhaja iz Stanetincev pri Cerkvenjaku,
kjer je preživel otroška in mladostna
leta, je pred dnevi dobil ugledno in prestižno
nagrado – častni znak za delo na RTV Slovenija s kipcem dečka s piščalko in plaketo.
Edvard Pukšič, ki je tudi odgovorni urednik
Ovtarjevih novic, sodi med najbolj plodovite
in znamenite novinarje, kar jih je zraslo na
gričevnatem svetu med Dravo in Muro, saj
se njegov novinarski opus, čeprav je še sredi
ustvarjalnega dela, razteza čez pol stoletja.
Pred natanko 50 leti je že kot osnovnošolec
postal dopisnik Radia Maribor o dejavnosti
mladih v Cerkvenjaku. Ko je postal dijak pedagoške gimnazije v Mariboru, je začel redno
sodelovati v oddaji Mladi mladim, prav tako
pa je bil prvi urednik novoustanovljene oddaje Študij in glasba, ki je desetletja razveseljevala mariborsko študentarijo. Bil je tudi urednik
študentskega lista Katedra. Še pred diplomo
na Pedagoški akademiji se je sredi leta 1974
kot takrat najmlajši član kolektiva zaposlil na
Radiu Maribor, ki mu je ostal zvest vse do danes.
Na Radiu Maribor je Pukšič opravljal različne novinarske in uredniške dolžnosti. Specializiral se je za mednarodne odnose in problematiko zamejcev in zdomcev. Tri desetletja
je urejal oddajo Radia Slovenija o slovenskih
manjšinah v Avstriji, Italiji in na Madžarskem Sotočje in dve desetletji uredniško vodil tujejezični program Radia MM2, RMI in
Slovenskega turističnega radia. Novinarsko
in uredniško delo Edvarda Pukšiča na Radiu
Maribor in v okviru celotne RTV Slovenije je

bilo zelo plodovito, zato ga je v kratkem zapisu
nemogoče v celoti popisati.
Poleg tega je bil Edvard Pukšič vedno tudi
družbeno angažiran, tako na društveni ravni
zlasti na področju kulture, v krajevni skupnosti, na občinski ravni ter v delovnem okolju.
Edvard Pukšič je profesionalen novinar, ki
se zaveda družbene odgovornosti tega odgovornega in napornega poklica ter ga ne izkorišča za lastno promocijo ter potrebe. Zavezan
je resnici, pri pisanju pa ga vodijo tudi druge
vrednote, ki mu jih je že v otroštvu in mladosti vcepilo življenje v osrednjih Slovenskih
goricah: poštenje, solidarnost, delavnost,
predvsem pa spoštovanje sogovornikov in
vseh ljudi. Iz novinarskega opusa Edvarda
Pukšiča je razvidno, da je tako kot o srečanjih
z največjimi osebnostmi našega časa od Williya Brandta do Janeza Pavla II, Billa Clintona,
Vladimirja Putina in drugimi, tudi o srečanjih
z povsem običajnimi ljudmi v Slovenskih goricah poročal enako profesionalno in zavzeto.
Za Edvarda je vsak človek spoštovanja vreden
in zanimiv.
Čeprav je Edvard Pukšič s svojim novinarskim delom obeležil že pol stoletja, je še
vedno sredi ustvarjalnega življenja, tako na
Radiu Maribor, kjer je redno zaposlen, kot v
Ovtarjevih novicah. S tem pravzaprav dokazuje, da poklic novinarja zanj nikoli ni bil in
ni uradniška dolžnost, temveč način življenja,
zavezanega žlahtnemu komuniciranju in sodelovanju med ljudmi, brez česar si ni mogoče
zamisliti napredka na kateremkoli področju.
Tomaž Kšela

V spomin: Leon Planer (1930-2015)
Sedemindvajsetega januarja
smo se poslovili od dragega,
pokončnega in neomajnega
človeka, ki za seboj pušča neizbrisen pečat nekoga, ki je živel
za dom in družino, za polja,
travnike, gozdove, še posebej
pa za vinograd, v katerem je
delal s posebno ljubeznijo. Živel je za ljudi okoli sebe – za
vse, ki so ga potrebovali, in za
tiste zelene loge kakor tudi za
svoje lovske prijatelje. Vsepovsod kjer je bil – v kakršnemkoli društvu – je pustil neizbrisno sled.
Rodil se je 21. 5. 1930, na srednji kmetiji
v Sp. Gasteraju mu je tekla igriva mladost.
Kljub pomanjkanju je odraščal v krepkega
fantiča, ki je po končani šoli ostal doma in
pridno pomagal na kmetiji ter pri sosedih
občasno opravil še dnino. Nedaleč vstran je
spoznal Miliko Krajnc, ženo ter mater njunih otrok. Svoje domovanje sta si ustvarila
na ženini domačiji. Leon se je zaposlil na
Jurovski pošti kot pismonoša. Rodila se je
hčerka Alenka, pridružila se ji je še sestrica
Danica. Nedaleč od Leonove domačije sta
si z ženo kupila »vrh«, prostor, v katerem je
Leon odprtih rok sprejemal mnogo ljudi in

prijateljev.
Zaradi zdravstvenih težav
se je zaposlil pri avtobusnem
podjetju Certus kot sprevodnik. To delo je z veseljem
opravljal, ker je imel rad ljudi. Leta 1983 sta z ženo začela graditi nov dom. Dočakala
sta vnuke Barbaro, Tomaža
in Niko. Pravnukinja Lara je
prinesla nov žarek sreče in veselja, novo upanje in moč, ko
je bilo najhuje, ko jih je povsem nenadoma in v najlepšem
razcvetu mladosti zapustila vnukinja Nika.
Leon nikomur ni govoril o svoji neizmerni
bolečini, a moči so začele pešati, kar so bližnji in njegovi dragi le nemočno gledali.
Leon je našel čas za udejstvovanje pri raznih društvih, dolga leta je bil uspešen predsednik Društva vinogradnikov Sv. Jurij, bil
je član Društva Dediščina Sv. Jurij, Društva
upokojencev, Društva invalidov Lenart in
seveda zvesti član Lovske družine Sv. Jurij.
21. 1. 2015 je moral v mariborsko bolnišnico, kjer je naslednji dan mirno in tiho
sklenil svojo pestro življenjsko pot.
Rudi Tetičkovič

Obiščite novo
prodajno mesto
v Lenartu
Tušmobilov pooblaščeni prodajalec

Tomaž Verhovnik s.p.

Trg osvoboditve 3
2230 Lenart v Slovenskih goricah
Tel: 070 77 07 11
E-naslov: lenart@posrednik.tusmobil.si
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FELJTON

MED LJUDMI

PRVIH 20

novih naročnikov brezplačno
prejme nedrsečo podlogo za telefon

Marjan Toš

LENART IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1914–1918
Prva svetovna vojna in Slovenske gorice
Kmalu po začetku vojne in vojaški mobilizaciji so tudi pri Lenartu začeli zapirati zavedne slovenske tržane, med katerimi so bili
predvsem člani in pristaši Sokola. Oblast je
iskala najmanjše razloge in povode, da je lahko zapirala ljudi, ki jim je očitala sovraštvo do
monarhije in privrženost slovanstvu oziroma
Srbiji. Umetno se je povsod širilo sovraštvo
do Srbije, vsak Slovenec pri trgu, ki je le omenil Srbijo, je bil takoj razglašen za izdajalca.12
Najhujša je bila nemška gonja proti slovenskemu odvetniku dr. Milanu Gorišku in njegovim uslužbencem.13 To je na svoji koži okusil tudi Davorin Polič, sokolski vaditelj, ki je
bil v slovenstvu naklonjenih lenarških krogih
spoštovan in cenjen. Zaradi odločnega slovenskega prepričanja in pokončne narodnostne drže, ki jo je s prihodom v Goriškovo
pisarno dodatno okrepil, je bil pogosto tarča
kritik vplivnih nemških krogov.
Tako mu je bila podtaknjena kraja v Goriškovi pisarni. Po izbruhu vojne je namreč
nekdo vlomil v Goriškovo odvetniško pisarno in mu ukradel denar. Vlom se je ponovil
še 8. in 9. avgusta 1914. Davorin Polič je kot
vesten uradnik in skrben računovodja Goriškovega premoženja od orožnikov odločno
zahteval uvedbo preiskave. To pa je bil razlog, da so nekateri tržani razširili novico, da
je Polič vlom le fingiral, zato so ga orožniki
aretirali ter zaprli v sodne zapore. Orožnike
je takrat vodil Franc Jurše. Zoper Poliča so
spisali ovadbo, v kateri so mu med drugim
očitali oviranje oblasti pri izvajanju mobilizacije, s čimer je zakrivil veleizdajstvo. Šlo je za
umetni konstrukt, ki so ga kmalu sprevideli,
a Poliču to ni pomagalo. Bil je zaprt in iz Lenarta odpeljan v Gradec.14 Poliča je poskušal
rešiti sodnik Ožbalt Ilaunig, a mu ni uspelo.
Ilaunig je bil prepričan, da je Polič nedolžen. »Če se izkaže, da ni kriv, imam kot Slovenec zadoščenje, ker bodo tiho vsi tisti, ki so
kričali: 'Polič je to tatvino fingiral, da bi nas
Nemce osumničil'«. Šele 18. decembra 1914
je prišel Polič iz graškega zapora. Postopek
zoper njega zaradi suma hudodelstva vohunstva je bil namreč ustavljen. »V zadoščenje
mi je, da je bil na podlagi po meni zaslišanih prič izpuščen iz ječe. Ni mi za osebo, kar
izrecno poudarjam, a bilo mi je na tem, da
se doseže objektivna resnica«.15 Veliko ljudi
so zaprli tudi v Jurovskem Dolu, med njimi
državnega poslanca Ivana (Janeza) Roškarja.
Vojna se je nadaljevala in terjala veliko
odrekanja. Sorodniki mobiliziranih so dobivali pravno pomoč na sodišču, zlasti v zvezi
prošenj za dopuste, za iskanje pogrešanih,
padlih in za preskrbo beguncev. V štirih letih vojne je bilo na lenarškem sodišču 2925
takšnih opravil. Lenarški sodni okraj je bil
teritorialno obsežen, zaradi vpoklicev pa je
primanjkovalo kadra. To se je pokazalo tudi
pri izvajanju vojnega posojila. Treba je bilo
skrbeti, da je prišel denar od posojila v prave
roke. V treh letih je bilo razdeljenih 184.600

3. del

kron. Zbirali so se tudi prispevki za Rdeči
križ. Proti koncu vojne je bilo vse večje pomanjkanje živeža. Na kmetih se je čutilo pomanjkanje delovne sile, vprežne živine, volov
in seveda konj. Posebne težave je povzročalo
pomanjkanje zrnja, ne zgolj za prehrano ljudi
in živali, pač pa tudi za setev. Oddaja pšenice
je bila hud udarec za kmete, ki so zrnje tudi
skrivali in bili zaradi tega prignani pred sodišče. Kazni so bile stroge, ovajali pa so jih
predvsem sosedje. Najdeno zrnje so zasegli,
plačati je bilo treba še denarno kazen.16 Ljudi
so hudo prizadele mnoge uredbe zaradi varčevanja z živili in z živino, česar pa se kljub
zagroženim kaznim v glavnem niso držali.
Uvedena je bila zapora za promet z žiti, vse
viške žita je bilo treba oddati. Vse več je bilo
novih prepovedi, med njimi na primer prepoved točenja žganja ob nedeljah in praznikih. Zaradi vojnih potreb so v vseh cerkvah
in celo v nekaterih kapelah pobrali zvonove.
V Voličini so iz zvonika cerkve sv. Ruperta
pobrali vse štiri zvonove. Enako se je zgodilo
cerkvi sv. Jurija, sv. Antona in cerkvi sv. Treh
kraljev pri Benediktu. Lenarški župniji so
oblasti odvzele dva srednja zvonova iz farne
cerkve sv. Lenarta in edini zvon iz kapele v
Radehovi, ki je bil tudi cerkvena last. Za vsak
kilogram teže je država plačala štiri krone, od
česar se je nateklo 2660 kron, ki so jih naložili
pri Okrajni hranilnici Sv. Lenart v Slovenskih
goricah pod vložno številko 14.110 z dne 6.
februarja 1917. Ta znesek so poimenovali
»zvonski sklad«. Med vojno je država odvzela
tudi največje piščali cerkvenih orgel in zanje
plačala 15 kron za kilogram teže. Od tega se
je nateklo 2010 kron, ki so jih prav tako naložili pri Okrajni hranilnici pod vložno številko
14.583 z dne 12. marca 1918. To je bil »orgelski sklad«.17
Vojna morija je zahtevala velik davek,
padlo je veliko mož in fantov s širšega območja Slovenskih goric, doma je vse bolj
primanjkovalo moške delovne sile, mnoga
polja so ostala neobdelana, vse manj je bilo
tudi živine. Mnoge zavedne ljudi so oblasti
zaprle, veliko Lenartčanov je trpelo v vojnem
ujetništvu, bili so pohabljeni, duševno in
materialno propadli. Primanjkovalo je hrane, obleke in obutve. Ljudje so si želeli čimprejšnjega konca vojne in miru. Bolj ko se je
vojna bližala koncu, bolj se je pri Slovencih
čutil močan narodnostni naboj, zlasti med
pripadniki svobodnih poklicev v Lenartu in
deloma še v bližnji Sv. Trojici. Na podeželju
je bilo tega naboja mnogo manj, saj je vojna
docela izčrpala prebivalstvo, ki je bilo boj za
preživetje. Mariborski škof Mihael Napotnik
je pisal vsem župnijskim uradom, naj 4. novembra 1918 darujejo slavnostne maše v čast
godu cesarja, vendar lenarški župnik Janžekovič tega navodila ni upošteval. Sploh ni
poslal običajnih vabil prav nobenemu uradu
v trgu.18
Nadaljevanje prhodnjič!

12
Ibid. Med prvimi takšnimi »izdajalci« je bil zaprt Alojz Belšak, upokojeni davčni upravitelj iz Maribora.
Bil je na obisku v Lenartu in v Aublovi gostilni v pogovoru z lenarškimi tržani omenjal tudi Srbe. Iz lenarških
zaporov so ga po nekaj dneh priprtja 13. avgusta 1914 odpeljali v Gradec.
13
Prva žrtev med Goriškovimi sodelavci je bil dr. Janko Leskovec. Pred vojno je veliko potoval, bil je v Egiptu in tudi v Srbiji. Po izbruhu vojne ni imel posebnega dela, zato je pogosto ribaril ob reki Pesnici, tam kadil
cigarete in na veliko prebiral knjige. In to je postalo nemškim oblastem sumljivo in oseba iz neke pravde ga je
ovadila orožnikom, češ »da sedi ob potoku in dela načrte za Srbe, kako bi mogli prekoračiti reko. Dr. Leskovec
je torej vohun«. 18. avgusta 1914 so ga zaprli v lenarške sodne zapore.
14
Poleg njega so bili zaprti še učitelj Alojz Kristl iz Sv. Barbare (danes Korena v Slovenskih goricah), lenarški
nadučitej Jakob Kopič, poštar Vladimir Fabiani, državni in deželni poslanec Ivan Rošker iz Malne pri Sv. Juriju
v Slovenskih goricah, zdravnik dr. Weixl iz Sv. Trojice in Rajmund Glaser iz Lenarta. Vse so obtožili veleizdaje
in naklonjenosti Srbiji. V lenarških zaporih jih je pogosto obiskal sodni starešina Ožbalt Ilaunig, ki mu je prav
tako grozila aretacija. Do nje ni prišlo. Je pa bil Ilaunig 3 .maja 1915 potrjen na naboru, a je bil mobilizacije
oproščen, ker je primanjkovalo sodnikov.
15
Ožbalt Ilaunig, Moje življenje, rokopis, IV. zvezek, Pokrajinski arhiv Maribor. Iz zapisanega lahko povzamemo tudi osebni odnos Ilauniga do Poliča, ki mu sodnik Ilunig osebno sicer ni bil naklonjen, zlasti ne zaradi
močnega Poličevega vpliva pri Sokolskem društvu Lenart. Kljub temu je občasno podprl kakšno njegovo aktivnost. Ilaunig kot lenarški krajevni kronist v svojih spominih piše, kako se je Polič po prihodu iz graškega
zapora oglasil pri njem in mi pripovedoval o vsem, kar se mu je zgodilo v Gradcu. »Veselilo me je, da se mi je
javil, zanimalo me je njegovo pripovedovanje. Doumel sem, da je bilo postopanje proti Poliču pristransko«.
16
Zanimiv je primer lenarškega župnika, sicer zavednega Slovenca, Jožefa Janžekoviča, ki mu je Ivan Pajtler,
tudi župnik, dal pšenično zrnje za setev. A bilo je slabše kakovosti in še zaseženo povrh. To je nekdo sporočil
okrajnemu glavarstvu in oba župnika sta bila poklicana na odgovornost in kaznovana zaradi neopravičenega
razpolaganja z zaseženo pšenico. A nato sta bila oba krivde oproščena, saj so oblasti ocenile, da nista imela
namena preprodajati zrnje, pač pa je šlo za posodo oziroma izmenjavo semenske pšenice.
17
Kronika župnije Sv. Lenart, 150.
18
Marjan Toš, Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah, ČZN, št. 2/1997, 323.
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Komentar

Trojiška literarna tradicija
Mesec februar, ki se izteka, je za Trojico in
bivšo občino Lenart v marsičem značilen in
pomemben. Za vse Slovence je zaradi Prešernove smrti 8. februarja 1849 ta dan slovenski
kulturni praznik. Za Trojičane pa je februar
pomemben tudi zaradi dolgoletne literarne
tradicije, ki se odraža tudi v sedemletnem
bivanju zdravnika in pisatelja dr. Lojza Kraigherja v tem kraju, ki je umrl 25. februarja
1959 v Ljubljani. Zlasti je znan po romanu
Kontrolor Škrobar, v katerem opisuje politične in socialne razmere v Slovenskih goricah.
Dne 11. februarja 1973 je bilo v Trojici tudi
prvo območno srečanje mladih literatov, ki je
kmalu postalo republiško.
Sicer pa se moramo v mesecu kulture spomniti tudi na druge literate, ki so kakorkoli
povezani s Trojico. V mislih imam predvsem
pisatelja, pesnika in literarnega kritika Iva
Brnčiča, ki se je 12. 3. 1912 rodil v Trojici. In
ne nazadnje velja obuditi spomin na največjega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, ki
se je od novembra 1910 do aprila 1911 mudil
v Trojici pri prijatelju Kraigherju. Literarno je
deloval tudi Vatroslav Holc, ki je med drugim
znan po potopisnih črticah in po pisanju o
slikarjih.
Seveda se velja ob tej priložnosti spomniti
tudi jezikoslovca Oroslava Cafa, ki se je rodil
13. aprila 1814 v Zgornjih Verjanah pri Sveti Trojici. V Trojici se je 27. decembra 1896
rodil tudi slikar Rajko Slapernik in 22. maja
1909 slikar, scenograf in restavrator Maks
Kavčič.
Naj še omenim teologa Lovra Vogrina, ki
se je rodil leta 1809 v Zgornjih Verjanah pri
Trojici. Bil je tudi profesor pastoralke, pedagogike in retorike na bogoslovnem učiteljišču. V Slovenskih goricah je budil narodno
zavest in skrbel za širjenje slovenskih knjig.
Prešerna Slovenci poznamo predvsem po
Zdravljici, zaradi katere se zlasti zadnja leta
prepiramo. Nekateri bi radi, da bi ob državnih praznikih peli celotno pesem, drugi pa
so zadovoljni z izvajanjem besedila, ki je že
dolgo v veljavi. Nekateri vrli Slovenci imajo

Prešerna in Cankarja za pijanca. Res je, da sta
oba rada pogledala v kozarec in sta morebiti
tudi zato napisala stvari, ki so postale last naroda in ki osmišljajo njegovo identiteto.
Oba sta imela rada ženske, nobeden pa ni
bil poročen, kar zveni nekam sodobno. Prešeren se je zasidral ko pomembna pesniška
figura med vsemi sloji prebivalstva, Cankar
je bolj znan v elitnih krogih. V spomin na
Cankarjevo bivanje v Trojici sem napisal satirično igro pod naslovom Cankar pri Sveti
Trojici, ki se je politiki in kulturniki v tem
kraju izogibajo kot hudič križa. Mnogi, tudi
Slovenskogoričani komaj kaj vedo o Prešernu
in Cankarju, tudi o ''rojaku'' Kraigherju vedo
bolj malo povedati, rojak Brnčič pa je v naših
krajih sploh neznan.
Morda bi bil vsakoletni februar prava priložnost za kontinuirano obujanje spomina na
pomembne slovenskogoriške, druge literate
in umetnike, ki so kakorkoli povezani s tem
območjem.
Nekoč je bila v Trojici stalna razstava o
slovenskem literarnem gibanju, ki so jo preselili v lenarško knjižnico, v kraju pa od nje
ni ostalo skoraj nič. Lahko bi tudi v spomin
na Cankarja, Kraigherja in Brnčiča nekaj malega o njih razstavili v Dreovi hiši, kjer se je
rodil Brnčič in kjer je živel Kraigher, pri katerem je šest mesecev bival tudi Cankar.
Ne morem pač iz svoje kože, da ne bi tudi
tokrat predlagal uvedbe vsakoletnega februarskega kulturnega tedna, v katerem bi se
predvsem spominjali svojih znamenitih rojakov, ki so se uveljavili v svetu literature in na
drugih kulturnih področjih. Morda bi lahko
vsako leto priredili strokovno posvetovanje o
enem izmed teh ljudi, razstavo njihovih del,
literarni večer znanih slovenskih literatov,
ki so izšli iz trojiških literarnih srečevanj in
likovno razstavo enega izmed slovenskogoriških slikarjev.
Upam, da se bo komu zdelo to pobudo resno obravnavati.
Tone Štefanec

OI JSKD Lenart
Lutkovne predstave v začetku marca v Benediktu
V četrtek, 5. marca 2015, bodo v Domu kulture v Benediktu v dopoldanskem času potekale
LUTKARIJE 2015- srečanje lutkovnih skupin delujočih na območju upravne enote Lenart ( ki
zajema občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica) . Prireditev
bo izvedla JSKD Lenart v sodelovanju z občino Benedikt, osnovno šolo Benedikt in KD Benedikt. Lutkarije bo strokovno spremljala Katarina Klančnik Kocutar.

Nastop otroških folklornih skupin v Jurovskem Dolu
Letos bo srečanje otroških folklornih skupin potekalo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu z
naslovom Diči diči diča 2015 v četrtek, 12. marca 2015, ko bodo nastopile skupine iz UE Lenart.
Prireditev bodo pripravili JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan Cankar Jurovski Dol, osnovno
šolo in občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah v popoldanskem času. Strokovno bo srečanje
spremljal Bojan Knific.

Plesne Meglice 2015 – Revija plesnih skupin odpadla zaradi finančne
krize
Letošnje Plesne meglice 2015 – revija plesnih skupin iz UE Lenart, ki bi naj potekala v mesecu februarju v Lenartu, je odpadla zaradi premalega števila prijavljenih skupin. Vidne so že
posledice finančne krize.

Nastop otroških gledaliških skupin v Jurovskem Dolu
JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan Cankar Jurovski Dol, osnovno šolo in občino pripravljajo Otroški oder 2015 – srečanje otroških gledaliških skupin, ki bo letos potekalo v kulturnem
domu v četrtek, 26. marca 2015, v dopoldanskem času. Strokovno bo srečanje spremljala Maja
Gal Štromar. Skupine delujejo na območju UE Lenart.
Si za ples? Sem za ples! Srečanje odraslih folklornih skupin v Lenartu
V petek, 20. marca 2015, bodo zaplesale odrasle folklorne skupine iz območja šestih občin (ki
zajema občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica) v kulturnem
domu v Lenartu v večernem času.
Organizator prireditve je JSKD Lenart v sodelovanju z občino Lenart. Srečanje bo strokovno
spremljal Mirko Ramovš.

V Sveti Trojici bodo nastopili otroški in mladinski pevski zbori
V torek, 31. marca 2015, bodo v kulturnem domu v Sveti Trojici v popoldanskem času na
reviji Čričkov in Slavčkov gaj 2015 nastopili otroški in mladinski pevski zbori iz osnovnih šol
Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina, ko
bo zapelo preko 500 otrok. Organizatorji dogodka so Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart, in osnovna šola Sveta Trojica v sodelovanju z občino
Sveta Trojica. Revijo bo strokovno spremljala Alenka Korpar.
Breda Slavinec
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KNjigolAndiJa
Rubrika KNJIGOLANDIJA bo letos malo
drugačna, smo zapisali v januarju. Na kulturo
in branje bomo spomnili skozi like, osebnosti,
ki so znali s svojim delom vsestransko zaznamovati prihodnost Slovenskih goric.
Ob nedavnih bogatih aktivnostih sodi med
takšne like tudi Ožbalt Ilaunig. 70 let je minilo od njegove smrti. Umrl je 8. februarja
1945. Naslednje leto pa bo obeležilo 140-letnico njegovega rojstva. Knjižnica Lenart se
je odločila za dveletni projekt na to temo in
bo do naslednjega leta poskusila zbrati še več
gradiva ter izdati zbornik .

dan – slovenski kulturni praznik – je delegacija obiskala tudi njegov grob; od 16. februarja
dalje pa je v Avli Jožeta Hudalesa v zgradbi
Občine Lenart na ogled tudi pregledna razstava s poudarkom na zbranem gradivu v domoznanski zbirki Knjižnice Lenart. Seveda se
v teh dneh dogaja še več zanimivih stvari na
to temo. Pri objavah je vedno tako, da vsega ni
mogoče zapisati niti zajeti, kar ni namerno in
priča samo o tem, da je bil pomemben človek.
O Ilaunigu, njegovem življenju je tudi s pomočjo domoznanske zbirke Knjižnice Lenart
in svojega raziskovalnega dela veliko pisal dr.
Marjan Toš; tudi letos je tako.
Po njegovi zaslugi je bil predstavljen v okviru strokovnega dela
Maistrovih prireditev kot prvi
Maistrov sodobnik iz Lenarta
že leta 1996 in nato še ob obletnici Sokolskega društva Lenart
leta 1998. O tem pričajo številne javne objave, ki bodo sledile
tudi ob letošnji obletnici, tako v
strokovnih časopisih kot časnikih.
Pisal je Petančič – prva dramatizacija, pisala je Tanja Ješovnik, Berta Čobal-Javornik,
Marija Šauperl, Stanka Devjak,
veliko je rokopisov in s tem še
Razstavljeni dokumenti Ožbolta Ilauniga (rojstni list, pisma
matere)
odprtih možnosti za nadaljevanje tradicije in marljivega raziskovalnega in poustvarjalnega
dela.
Na temo njegove osebnosti,
njegovih del poustvarjajo številni posamezniki in društva,
nastajajo nove prireditve, gledališke predstave blizu in daleč naokoli – v zadnjih letih od
Vurberka do Lenarta, bi lahko
rekli. Za naše okolje je to pozitiven izziv tudi za nadaljnji razvoj kulture in turizma oziroma
celovite ponudbe podeželja, kamor zgodovinske osebnosti in
legende ter naravna in kulturna
dediščina zagotovo sodijo.
Knjižnica Lenart je predstavila razstavo in odlomek iz drame
27. februarja bo dogodek tudi
Črni križ pri Hrastovcu - obsodba Agate (Aleksandra Papež).
v Železni Kapli na Koroškem,

Ilaunig je bil sodni starešina
in pisatelj, lahko pa bi ga označili tudi za poznavalca zgodovine in domoznanstva, saj je v
svojih zapisih dokazal ogromno
znanja predvsem o graščini
Hrastovec, rodni Koroški in
siceršnji situaciji v slovenskih
krajih pred 2. svetovno vojno.
V Lenartu je bival in delal med
leti 1908 in 1945, tukaj umrl in
je tukaj tudi pokopan. Upokojil
se je leta 1940.
Živel je v hiši na Ptujski 2,
sedaj last družine Peserl. Leta
1995 je Matična knjižnica Lenart v sodelovanju z Občino Nuša Ornik in Klementina Breznik sta z igranjem na flavto
Lenart in Zvezo kulturnih or- popestrili prireditev v Avli Jožeta Hudalesa.
ganizacij postavila spominsko
kjer se bodo z izdajo zbornika spomnili svojega rojaka in
k sodelovanju so povabili tudi
Lenart, iz česar se obeta v prihodnje tudi trajnejše čezmejno
sodelovanje. Kultura zares ne
pozna meja. Dogodki so dobrodošli, Ilaunig bi jih prešerno sprejemal, še posebej, če bi
zaznal v njih sodelovanje ljudi.
To je posebna priložnost za tovrstno vrednoto.
Pomen Ilauniga za Slovenske
gorice je bil prav v tem – sodeloval je z vsemi, ki so pokazali
voljo do tega, ohranjal pa svojo
Med številnimi udeleženci odprtja razstave je bil s sodelavci tudi držo in dostojanstvo. Poleg nježupan občine Lenart, ki je tudi spregovoril o pomenu Ilaunigove govega najbolj znanega knjiosebnosti in odprl razstavo.
žnega dela Črni križ pri Hrastovcu in številnih bolj ali manj
ploščo na pročelju omenjene hiše, letos pa je
znanih, tudi rokopisnih zapisov o Hrastovcu
s slovesnostjo obeležila na ta dan 70-letnico
in dogodkih v naših krajih v času preobrata,
smrti pomembnega meščana Lenarta. Na ta
dnevnika Moje življenje, šteje tudi njegovo
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osebno poslanstvo rodoljuba, ki je vse svoje
sodniško delo opravljal v slovenskem jeziku,
bil pristaš naprednega v takratnem trgu in se
s tem zapisal med pomembne osebnosti Slovenskih goric, ki pa je živel kot vsak človek
svoje skromno trško življenje z ženo Julijo
Spitzy, hčerko trškega trgovca.
Vplival je tudi na Ivana Cankarja, ki je pisal
iz Svete Trojice v Slovenskih goricah v belo
Ljubljano, kakšne ljudi in razmere je srečal
tukaj … in na Lojza Kraigherja, ki je očitno
Ožbejev lik uporabil v glavni osebi knjige
Kontrolor Škrobar. To je tudi zaznati v samem
začetku pripovedi, kot bi sledili Ilaunigovemu
prihodu v Lenart, tako je Arnošt Škrobar potoval k sv. Jedrti …

»Vozil sem se na svoje novo mesto. Mučna
negotovost me je nadlegovala vso noč: kakšni
kraji so to, kakšni ljudje so tam? Komaj se
malo spominjam iz šole slovenskega imena
štajerskih Goric, a še nikdar nisem slišal imenovati Svete Jedrti. In komu se je kdaj sanjalo, da me komandira usoda ravno tu gori na
mejo, ki jo izpodkopava in izjeda sovražnik
…
Maribor. Solnce je bilo že daleč za vzhodom in mrak je bil na kolodvoru … Skočim iz
kupeja in hitim proti izhodu. Malo popotno
torbico v roki in zmečkano pelerino čez laket,
si površno uravnam obleko, povaljano od vožnje …« (Kraigher, Kontrolor Škrobar)
Marija Šauperl, foto: Darja Ornik

proslavi, ki sta jo organizirali občina in Kulturno društvo Sveti Frančišek, je nekaj nadvse
zanimivih in tehtnih besed o kulturi in človeku povedal član društva Heliodor Cvetko.
Kulture in njene bogate zgodovine pri Sv. Trojici se je ob pozdravnem nagovoru dotaknil
tudi župan Darko Fras ter poudaril, da nam
v zadnjem času morda primanjkuje predvsem
srčne kulture.

Zahvala obiskovalcem Radehovske božičnice
V veselem pričakovanju božičnih in novoletnih praznikov je Kulturno društvo Delavec

Lenart v cerkvici v Radehovi uprizorilo zgodbo gospe Stanke Devjak »Radehovska božičnica« ali »Zakaj je plašč Božje
Matere tako dolg«, v kateri so
zaživele prav posebne jaslice.
Ob tej priložnosti se želimo
zahvaliti gospodu naddekanu
Martinu Bezgovšku, ki je prijazno dovolil izvedbo predstav
v radehovski cerkvici, Turističnemu društvu Radehova, Radiu
Slovenske gorice za medijsko
sponzorstvo in še posebej iz
srca vsem obiskovalcem, ki so si
ogledali predstavo.
KD Delavec

Proslave ob slovenskem kulturnem prazniku

V Lenartu

Proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika je bila v petek, 6. februarja
2015, v Domu kulture Lenart. Organizator
dogodka je bila Občina Lenart. Na prireditvi so nastopili: Mladinski pevski zbor OŠ
Lenart pod vodstvom Marine Zimič, učenci
glasbene šole Lenart: Lara Trojner, Anja Zorjan, Jana Zorko, Žak Grajfoner Petrič, profesorici Slavica Kurbus in Zala Čuček Rojs,
mladi pesnici Martina Fridl in Lara Šalamun,
ženski trio Amadeus, pesmi je recitirala Katarina Leš, na violino sta zaigrali Tanja Dvoršak in Iza Waldhutter, program je povezoval
Blaž Pernat. Prireditev je bila preplet skladb,

zimzelenih pesmi in poezije slovenskih avtorjev. Kulturni program je bil raznovrsten,
izveden na visoki ravni, poln mladostne
energije in poetičnosti.
Slavnostna govornica je bila Stanka Devjak

Pri Sv. Trojici

Letošnje praznovanje slovenskega kulturnega praznika pri Sveti Trojici je sicer potekalo z enotedensko zamudo, saj je bilo prestavljeno zaradi izrednih vremenskih napovedi
na petek 13. 2. 2015. A je bilo zato toliko bolj
bogato in zanimivo, saj so vsi, ki so prisostvovali čudoviti proslavi, ki je potekala v dvorani
Kulturnega doma in kasnejši otvoritvi razstave del Iva Štrakla, bili navdušeni nad zanimivim in bogatim programom in čudovito raz-

ŠT. 2 | 27. FEBRUAR 2015

iz Maribora. Piše pravljice, njihovo sporočilo
je ljubezen, dobrota, lepota in druge vredno-

te, ki bogatijo življenje. Več njenih pravljic je
izšlo v knjigah, navajamo le nekatere: Miško
Balalajček, Viharnik, Agata, žlahtni cvet s
Štraleka, Božične zgodbe iz cerkvenega zvonika in druge. Piše tudi pesmi. Stanka Devjak
je v govoru dejala, "Kultura ima veliko obrazov in še več zrcal – takšnih in drugačnih.
Kulture velikih narodov in kulture majhnih
narodov. Veliki obrazi kulture nasproti majhnim. Ne velikost, ključne so vrednote. Kolikor bolj neki narod neguje svoje vrednote,
toliko bolj trden je. To so resnični, prvinski
obrazi nekega naroda ... Naše pravo in resnično bogastvo, neprecenljive vrednosti, ki ni in
ne sme biti naprodaj, saj je last vseh nas in
vsakogar od nas."
D. O., foto: Tomaž Ornik

stavo. Lepo sončno vreme pa je v soboto in
nedeljo, ko je bila odprta razstava Iva Štrakla,
privabila veliko ljudi, kljub pustnemu razpoloženju.
Proslava, ki jo je domiselno, preprosto in
umirjeno povezovala Danica Ploj, se je pričela z besedami svetega Frančiška Asiškega, ki
je dejal: Kdor dela z rokami, je delavec, kdor
dela z rokami in glavo, je obrtnik, kdor dela
z rokami, glavo in srcem, je umetnik. Na

Na proslavi se je kot prvi slavnostni gost predstavil domačin Ivan
Vajngerl, ki se ukvarja z ohranjanjem stare domače obrti in etnološke kulturne dediščine. Izdeluje
namreč izdelke, ki so v kmečkem
okolju še nedolgo tega veljali za nepogrešljive. Doma si je uredil tudi
prostore, kjer bo lahko na učnih
delavnicah prikazoval že skorajda
pozabljena znanja in postopke izdelave različnih izdelkov domače
obrti in jih tako pomagal ohranjati
za naslednje rodove. Nekaj njegovih
del je na proslavi tudi krasilo oder.
Drugi slavnostni gost je bil prav tako domačin Ivo Štrakl. Umetnost ga spremlja že vse
življenje, saj se je z njo ukvarjal poklicno ter
v svojem prostem času. Sedaj, v zrelih letih,

V Jurovskem Dolu

V petek, 6. februarja 2015, ob 18. uri je bila
v kulturnem domu v Jurovskem Dolu proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v organizaciji Kulturnega društva Ivan
Cankar.
V kulturnem programu so sodelovali Jurovski oktet, učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa z deklamacijami, folklorno skupino Šleka
pac, vokalno skupino, solistko na
klavirju, triom flavt ter mladinskim
pevskim zborom. Navzoče ljubiteljske kulturne ustvarjalce, goste in
obiskovalce sta nagovorila predsednik kulturnega društva Miroslav
Breznik in župan občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah Peter Škrlec.
Na prireditvi so bila podeljena
priznanja kulturnega društva za
dolgoletno ustvarjanje na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti Vidi Ornik,
Aniti Sarjaš, Andreju Gorjupu in OŠ Jožeta
Hudalesa. Po prireditvi je bila v avli Fredija
Neuvirta otvoritev skupne razstave članov

Na Sveti Ani

Kulturni praznik je letos v sodelovanju s
KD Sveta Ana pripravila Osnovna šola Sveta
Ana, ki je z recitali spomnila na Prešernove
presežke pesništva, s pesmijo pa so kulturno
prireditev obogatili tudi člani CMePZ KD

je našel tudi čas za slikanje in klasično grafiko. Njegova čudovita dela so bila razstavljena
v Protokolarno razstavnem centru svetega
Martina in na ogled takoj po koncu proslave. Na razstavi so se predstavili tudi učenci
Osnovne šole Sveta Trojica z deli, ki so bila
nagrajena na Prešernovem natečaju na temo
»Včeraj; danes; jutri«.
Ivan Vajngerl, Ivo Štrakl in Osnovna šola
Sv. Trojica so na proslavi od župana Darka Frasa prejeli občinske zahvale.
Proslavo so obogatili mladi domači umetniki na svojih
instrumentih: Marko Kraner,
Nives Ploj, Ana Jelen, Katja in
Matevž Jager, Jožek Majerič,
Domen Jug, Lea Leutgep, skupina Orfica in člani društva
Sv. Frančišek z recitacijami ter
otroški in mešani zbor KD Sv.
Frančišek pod vodstvom Anite
Kralj in Andreja Dvoršaka.

Ob tej priložnosti je Ivo Štrakl občini Sveta Trojica podaril čudovito sliko dr. Franceta
Prešerna.
Jože Žel

likovne skupine našega društva na temo portret – avtoportret. Razstava bo na ogled v
času prireditev v kulturnem domu do konca

marca tega leta, za posameznike in skupine
pa je možen ogled tudi po dogovoru.
Miroslav Breznik, predsednik društva

Sveta Ana. Kot vedno pa so navdušili otroci
v otroškem pevskem zborčku, ki so na svojstven in prisrčen način nastopili, in to brez
treme. Prav tako pa so letos podelili t.i. Mali
Prešernovi nagradi za literaturo, ki jo je prejela Katja Ornik, ter za likovno
umetnost, ki jo je prejel Tilen
Majer. Ostali nastopajoči posamezniki v glasbenih točkah pa
so bili: Julija Letnik – klavir, Laura Litrop ter Maša Šijanec kot
duet v pesmi N. Pušlar Pozdrav
z ljubeznijo. Ob vremenu, ki je
bilo vse prej kot naklonjeno, se
je zbrala manj številčna publika, ki pa je bila zadovoljna, saj
ravno kulturni praznik s svojo
sporočilnostjo lahko pozitivno
vpliva na identiteto in pripadnost domovini, ki je v sedanjem času precej pogrešana.
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Dogodki v Benediktu z Muziko Benedikt
Slovenski pregovor pravi: » Kdor poje, slabo ne misli«. Pa to res drži. Tudi to drži, da tisti, ki ne pojejo, ne vedo, koliko sreče prinaša
petje. Tudi člani pevskega zbora Muzika Benedikt smo srečni, ker pojemo in ustvarjamo
v pevskem zboru, ki ga vodi zborovodkinja

s svojim čudovitim petjem nadgradila koncert in kot vedno presunila poslušalce z angelskim glasom. Svoj čar je koncertu doprinesla tudi družinska skupina Musica Levares
s solistom Markom Levo. Petje in glasbeno
ustvarjanje vse družine nas je obdalo s prijetnim občutkom in veseljem do
petja. Veseli smo, da to srečo, da
lahko in radi pojemo, delimo z
njimi. Takšne in podobne misli
je bogato zaokrožila povezovalka Saša Lovrenčič. Posebno
pohvalo smo prejeli od župana
Milana Gumzarja, ki je v nagovoru dejal, da je naša prireditev
primerljiva z dogodki v Cankarjevem domu, izrazil ponos
kot župan ter vsem skupaj zaželel zdravja in zadovoljstva v
novem letu.
Zbor Muzika in Godba Benedikt, foto: družina Merčnik
Drugi velik dogodek, ki ga
je organiziralo Društvo Musica
Levares ob soorganizaciji občine Benedikt, pa je bila slavnostna prireditev ob 8. februarju.
Uspelo je kar neverjetno, saj
je predsednica društva, Majda
Fras Leva, v skupnem programu povezala vsa kulturna društva občine Benedikt ter sestavila godbo Musice Levares, ki
je pod njeno taktirko slovesno
izvajala Zdravljico, skupaj so
zadonele še tri čudovite pesmi
60 nastopajočih glasov. Svoje
Pevski zbor Muzika Benedikt s solistko Nino Dominko, foto: Igor izvrstne točke so dodali učenci
Barton
OŠ Benedikt, člani KGD Benedictus, pevke iz KD Benedikt,
Majda Fras Leva v okviru Glasbeno umetniAnsambel Klapovüh in člani GUD Musica
škega društva Musica Levares, MuzikoterapiLevares, Muzikoterapija. Prav tako kot umeja. Zborovodkinja Majda nas s svojo strokovtniške točke se nas je globoko dotaknil nanostjo in ljubeznijo do petja pripravi do tega,
govor slavnostnega govornika Marka Leve.
da dobro vadimo in potem na nastopu pokaPrikazal je realno stanje kulture v državi,
žemo največ. V zadnjem mesecu in pol smo
šolstvu, v naših srcih ter nakazal rešitve ter
pripravili dve večji prireditvi: najprej božičmnogo odprtih poti za upanje, kar dokazuje
no-novoletni koncert, po mnenju obiskovaltudi letošnje sodelovanje vseh kulturnih drucev je bil prelep in posebno doživetje. Kljub
štev v skupnem programu. V društvu Musica
zasneženim cestam so poslušalci v velikem
Levares se posvečajo kulturi kar v štirih dejavnostih društva, predvsem pa dajejo pobuštevilu prišli na koncert, ki so ga popestrili
de za kulturo srca, misli, ki spreminja naša
mladi talenti društva Musica Levares: Luka
doživljanja, izhod iz stiske v sprejemljivo,
Tavželj, Mia Koren, Eva Klara Črešnar, Mihel Mai Leva, Ines Leopold, Eva Kebrič, duo
osvobajajoče, celo srečno stanje. Kako? Pridite in povprašajte, prijazno vabljeni!
Jernej in Vid Leva. Posebna gostja koncerta
je bila Nina Dominko, operna solistka, ki je
Zapisala Marjana Farasin in K.T.

Kulturni dan na OŠ in v Vrtcu Sveta
Trojica ter podelitev Prešernovih nagrad
V petek, 6. 2. 2015, smo imeli na OŠ in v
vrtcu Sveta Trojica kulturni dan. Naša šola
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je vključena v projekt Bralna pismenost in s
tem namenom smo izvedli poseben dan. Dan
smo začeli s čajanko in bralnimi
uricami po razredih. Vsak učenec
je lahko pil svoj najljubši čaj in užival ob branju učitelja ali sošolca. Po
branju so si učenci izdelali kazalke
za knjige. Idej je bilo veliko in učenci so bili zelo ustvarjalni. Po malici smo imeli v jedilnici izmenjavo
knjig. Vsak učenec je lahko v šolo
prinesel knjigo, ki jo je "prerasel", in
jo podaril komu drugemu, sam pa si
je izbral drugo knjigo. S knjigami, ki
so ostale, smo obogatili bralne kotičke po razredih in knjižnico. Ob
11. uri nas je s hudomušnim nastopom razveselil pisatelj, pesnik, novi-

nar in prevajalec Matjaž Pikalo. Z njim smo
peli, se smejali in uživali ob njegovih pesmih,
odlomkih iz knjig in vragolijah.
Po njegovem nastopu pa je prišel na vrsto
malce bolj napet del - podelitev priznanj in
nagrad za šolski Prešernov natečaj. Na naši
šoli namreč že četrto leto podeljujemo učencem šolske Prešernove nagrade in priznanja
za dosežke na razpisanem Prešernovem natečaju. Letošnja tema natečaja je bila: Včeraj,
danes, jutri. Na tem natečaju lahko sodeluje-

jo prav vsi učenci, in sicer z izdelki na likovnem, literarnem ali fotografskem področju.
Komisija ni imela lahkega dela ob ocenjevanju izdelkov. Tako je iz vsakega razreda nagradila najboljšega učenca na posameznem
področju, nekaj učencem pa je podelila priznanja.
Nagrajene izdelke ste si lahko ogledali na
razstavi v Protokolarno-razstavnem centru
pri Sv. Trojici.
Marta Jemenšek, Maja Gabor

Večer z Ljudmilo Novak pri Methansu
Methansova hiša je na predvečer kulturnega praznika spet postregla s presežkom.
V goste je ob izidu biografije z naslovom
Ljudmila Novak v očeh drugih sprejela najpomembnejšo javno osebnost, ki ima svoje
korenine v naših krajih, profesorico Ljudmilo
Novak, Miliko z Velke.
Večer je s pesmijo Včeraj je otrok prišel na
plano odprla nečakinja gostje Karina Lorenčič. Ob številčnem obisku je literarni večer

spretno moderiral vrstnik gospe Novak iz
osnovnošolskih let, zdaj pa urednik pri Večeru, Bojan Tomažič.
Kot je povedal prof. Andrej Arko, je v
knjigi pestro in prikupno predstavljenih skoraj 100 izpovedi in prispevkov sorodnikov,
učiteljev, šolskih kolegov ter sodelavcev in
nasprotnikov v politični karieri, pa tudi prijateljev, katerih življenjske poti so se križale
z življenjsko potjo Ljudmile Novak. Posebej
je pri tem izpostavil predsednika republike
Boruta Pahorja. Knjiga je tako promocija Slovenskih goric v Sloveniji in tudi širše.
Kot je bilo tudi povedano, Ljudmila Novak
rodni kraj nosi v srcu in se domov vedno rada
vrača. Zaveda pa se, da nihče ni prerok v svojem kraju. Ljubezen do teh krajev je prenesla
tudi na svoje potomce, saj smo v nadaljevanju
večera slišali še eno pesem, tokrat izpod peresa hčerke in zeta gostje z naslovom Marija
Snežna. Prisluhnili smo tudi zapisu učiteljice
iz 1. razreda OŠ Ivanke Lah, ki se je spomni
kot nasmejane, polne energije, sproščene,
korajžne in uspešne učenke brez strahu pred
šolo. Na osnovno šolo ima lepe spomine tudi
gospa Novak, še posebej na uspehe v športu
in udejstvovanje v družbenem življenju. Sošolke pa se je spomnijo kot neustrašne učenke in kolegice, ki se ni bala na videz močnejših, kar pa se ji je očitno obrestovalo tudi v

politiki. Na nekdanjo veroučenko je ponosen
tudi domači župnik Časl, ki si želi, da bi se
še literarno udejstvovala. Posebej pomembna
je bila njena odločnost in prizadevnost učiteljev, da nadaljuje šolanje po osnovni šoli,
saj je bila želja staršev, da ostane doma in
prevzame kmetijo. To je oče obžaloval še na
smrtni postelji, vendar se usodi ni mogla izogniti, saj se je omožila na kmetijo. Profesorski
poklic je z veseljem opravljala na več šolah s
prilagojenim učnim programom, v prostem času
pa se je udejstvovala v
dramski skupini, ki jo je
v Moravčah sama ustanovila. Pisala je - in še
vedno jih -tudi dramska dela. Potem ko je
moravški župan moral
odstopiti, se je tudi na
prigovarjanje moža Mirka, občinskega svetnika,
odločila za župansko
kandidaturo. Čeprav je
bil prehod iz prosvete v
politiko težak, saj je bila
na začetku večina svetnikov nastrojena proti njej
in so ji poskušali vzeti
korajžo za redne volitve
naslednje leto, ji je uspelo doseči večino za
delo v skupno dobro. Vedno je poskušala ljudi poenotiti v dobrem, da so zlobneži ostali
na čistini, kar ji je omogočilo, da je naslednje
županske in volitve v občinski svet gladko
dobila. Razliko med zakonodajno (evropski,
državnozborski poslanec) in izvršno oblastjo
(župan, član vlade) je slikovito ponazorila z
besedami, da prvi veliko govorijo, niso pa toliko krivi, drugi pa lahko v praksi veliko naredijo, so pa tudi za vse krivi. Delo poslanca
po njenem mnenju nudi tudi nekoliko manj
zadoščenja.
Širše sorodstvo se pogosto srečuje na srečanjih, zabavah in izletih, imajo pa tudi svojo
himno, in sicer Tovšakovo Ti domača hiša,
ki jo je pred avditorijem izvedla nečakinja
Karina. Nagajive in manj nagajive prigode iz
otroštva sta nanizala še ponosna sestra Marija Golob in brat Mirko Vajnhandl, novoizvoljeni župan Šentilja pa ji je podaril monografijo občine. Svakinja Sandra, ki po smrti
moža Stanka skrbi za domačijo, pa je izrazila
hvaležnost, da so jo tudi po smrti moža „Vajnhandlovi“ vzeli za svojo. Uradni del večera
je sklenila pesem izpod peresa gospe Novak
Zapuščam dom očeta, nadaljeval pa s sproščenim druženjem ob prigrizku in pijači, ki ju je
daroval gostitelj.
D. W.

Likovno-poetični večer v Lenartu

"Če so moje misli črne, sem jaz potem bolj svetel"
Po uspešni predstavitvi na 30. knjižnem
sejmu v Cankarjevem domu v Ljubljani je
založba PiKA, Zmagoslav Šalamun, s. p. v
sodelovanju s Knjižnico Lenart, Radiom Slovenske gorice in JSKD, Izpostavo Lenart, pripravila še en poseben večer, prežet s poezijo,
glasbo in razvajanjem brbončic.
Danilo Muršec je svoj pesniški prvenec Jesenske trave minuli četrtek predstavil v Centru Slovenskih goric v Lenartu. Obiskovalke
in obiskovalce je ob prihodu najprej očaral z
likovno razstavo Jesenske trave, kjer je predstavil risbe in slike iz istoimenskega opusa.
Večer je povezoval direktor Radia Slovenske
gorice, Maks Kurbus, ki je tudi strastni ljubitelj poezije in je del pesmi iz lične knjiži-

ce Jesenke trave tudi interpretiral. Rdeča nit
pesniške zbirke je malce bolj melanholično
obarvana, vendar z globoko in čutno vsebino. Na tak opis zbirke se je avtor opredelil,
da "če so moje misli črne, sem jaz potem bolj
svetel". O nastalem pesniško-likovnem delu
avtor sam zase pravi, da prihaja v jesenska
leta in tako zanj lirično razpoloženje pomeni
del ustvarjalnega samouresničevanja.
Muršec je svojo prvo pesem napisal v tretjem razredu osnovne šole in priznava, da rad
prebira Srečka Kosovela. Knjižnice po Sloveniji so polne slovenske poezije in žalostno je,
da več ljudi v Sloveniji poezijo piše kot bere
ter humorno dodaja “Smo narod pesnikov,
zdaj moramo narediti le korak naprej in pri-
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četi poezijo še brati”.
Za odlične glasbene vložke je poskrbel
mladi kitarist in kantavtor Nejc Kurbus, ki
je s svojo glasbo zbrane zazibal v prav posebno vzdušje. Na koncu literarnega večera
se je direktorica Knjižnice Lenart, Marija Šauperl, z majhnimi darilci zahvalila vsem, ki

so pomagali k izdaji pesniške
zbirke Jesenke trave in pri izvedbi odličnega večera – Zmagu Šalamunu za založništvo in
izdajo Jesenskih trav, grafični
oblikovalki Nini Zorman za
čutno in strokovno oblikovanje
pesniške zbirke ter gospe Anki
Zorman za pripravo pogostitve
na vrhunskem nivoju. Zbrane
je še enkrat povabila, da si lahko likovno razstavo ogledajo v
prostorih Knjižnice Lenart, ki
bo tam do 3. marca 2015.
Muršec poezijo opredeljuje
kot zapisovanje misli in meni:
"Pesem je lahko kot dober zeliščni čaj, oslajen z žličko medu. Blagodejna
v hladnem jutru ali turobnem večeru. Če je
takšna, ko nastaja, upam, da je takšna tudi za
bralca."
Nina Zorman, foto: Maksimilijan Krautič

Pestro dogajanje v Glasbeni šoli Lenart
Kljub bolj ali manj lenobnim zimskim
dnem učenci in učitelji Glasbene šole Lenart

Z enega od nastopov lenarške glasbene šole

prav nič ne počivamo, ampak pridno uresničujemo cilje, ki smo si jih zadali v tem šolskem
letu. Prvi nastop v
novem letu 2015
smo izvedli 28. januarja v Domu kulture
Lenart. Posvečen je
bil slovenski skladateljski ustvarjalnosti,
saj so se učenci vseh
oddelkov šole predstavili z deli iz bogate
zakladnice slovenske
ljudske, umetne in
zabavne glasbe. Nastop je odlično uspel,
o čemer so pričali
dolgi aplavzi in polna dvorana navduše-

nega občinstva ter seveda zadovoljni učenci
in njihovi mentorji.
V mesecu marcu pa vam pripravljamo že
novo poslastico; 19. marca 2015 ob 18. uri vas
lepo vabimo v Dom kulture Lenart, kjer se
bomo tokrat predstavili z našimi izvedbami
popularnih melodij in hitov. Pridite, obljubljamo vam nepozaben večer.
Za konec pa še sveža novica iz 18. Regijskega tekmovanja Štajerske in Pomurja. Našo

šolo so več kot uspešno zastopali trije kitaristi: Žiga Žižek (kategorija 1.a), Kaja Rajter
(kategorija 1.a) in Peter Markoli (kategorija
1.c). Vsi trije so domov odnesli zlato plaketo in se s tem uvrstili na državno tekmovanje
slovenskih mladih glasbenikov (TEMSIG), ki
bo potekalo v marcu. Vsem trem tekmovalcem in njihovemu mentorju Bogdanu Štabucu iskreno čestitamo.
Zala Čuček Rojs

Razstava Kluba likovnikov Lenart
Letošnja razstava Kulturnega društva Babičina skrinja Lenart – Kluba likovnikov
Lenart v Avli J. Hudalesa na občini Lenart
predstavlja ustvarjalno delo članic Stanke
Devjak, Danice Lužnik, Zdenke Šulin in Andreje Tusulin, ki je nastajalo v lanskih jesenskih mesecih.
Razstavljene slike, ki barvito valovijo med
stenami občinske avle, so del oblikovno stroge, koherentne in dosledno rešene likovne naloge, ki sledi
metodologiji vidne redukcijske
logike. Oblike, ki so del krajinske motivike, se v začetnih fazah
spogledujejo z impresionistično,
ekspresionistično in nadrealistično slikarsko tradicijo, v naslednjih
fazah pa se stopenjsko razvijejo v
specifično razumevanje evklidskega in slikarskega prostora. Gre za
premislek o naravnih razmerjih in
transformacijo le-tega v logično geometrijsko strukturo. Vzpostavitev omenjene
strukture, iskanje skritega prepleta razmerij,
ki se skrivajo za videzom naravnega, vsem
znanega pojava, razkriva stalne zakone in
tako vzpostavlja most med občim in enkratnim, med svetom in posameznikom.
Ponavljajoči se motiv v podobah vzpostavlja poenostavitev, krčenje in abstrahiranje
kot gradnjo preproste strukture, ki se spo-

gleduje z arhitekturnim razmišljanjem o gradnji kompozicije kot krčenje izraza na nekaj
osnovnih likovnih elementov: črte, ploskve
in barve. Podoba, ki je okleščena vseh »zunanjih« podatkov, je zamisel o absolutnih in
prvobitnih razmerjih, je kot videna skrajnost,
ki izraža sozvočje notranjega in zunanjega in
pomirja dvojnost med duhom in snovjo.

Teženje k izrazu splošnega, večnega z najpreprostejšimi zunanjimi oblikami, je pot k
odkritemu izražanju univerzalnih notranjih
sporočil in pomenov. Je pot h kontemplaciji,
k iskanju in razumevanju skrivnosti bivanja,
k skrivnosti neizrekljivega in neupodobljivega.
Zapisala Nina Šulin, prof. lik. um.

Si želite bivanja v mirnem okolju in hkrati v bližini potrebne infrastrukture?
Potem vas vabimo
k predstavitvi!

NOVONASTAJAJOČE
NASELJE HIŠ BENEDIKT
KJE: Benedikt. Le 500 m do šole, vrtca, pošte, trgovine, bencinske
črpalke, 7 km do dovoza na avtocesto ter le 13 km do avstrijske meje.

OBJEKTIVNI PODATKI:
V novonastajajočem naselju hiš vam ponujamo zazidljiva zemljišča različnih velikosti
od 602m2-701m2. Zemljišča se nahajajo na
lepi razgledni točki s celodnevnim soncem.
Komunalna infrastruktura, katero je investitor zagotovil sam, je v fazi izgradnje, tako da
občina za posamezno stanovanjsko gradnjo
ne bo odmerjala komunalnega prispevka.
Na parceli vas tako čakajo vsi potrebni komunalni priključki, ki vam omogočajo takojšen pričetek gradnje.
Opremljenost zemljišča: Vodovod, elektrika, kanalizacija, optika, telefon, kabelska,
cesta, pločniki in javna rezsvetljava.
Asfaltna cesta bo, zaradi samega uničenja
med gradnjo, urejena v roku 24 mesecev.
Možnost izgradnje samostojne hiše na ključ
za znanega kupca.
Uredimo ugodno financiranje do 30 let.
CENA : 35 €/m2 + DDV

odnosti za prve
Ne zamudite posebne ug
v višini 5%!
tri kupce, in sicer popust
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Informacije: 041/429-400
Atrium nepremičnine d.o.o.
Primorska ulica 4, Maribor

PE Lenart, Partizanska 21
2230 Lenart v Slo. goricah
www.atrium-nep.si
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Športnik in športnica leta Slovenskih goric 2014

RAZPIS

V preteklem letu smo na pobudo uredništva Ovtarjevih novic v sodelovanju z
Radiem Slovenske gorice, SIP TV, Športno
zvezo Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak
po več letih ponovno oživili Izbor športnika
Slovenskih goric, ki smo ga razširili na celotno UE Lenart. Tudi v letu 2014 so nas naši
športniki in športnice navduševali tako v
posameznih kot v kolektivnih športih. Najuspešnejšim in tistim, perspektivnim, ki še
stopajo na pota članske konkurence, se želimo zahvaliti za dosežene rezultate in jim na
ta simboličen način vliti novo motivacijo za
nadaljnje delo.
Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
• Naj športnik leta 2014
• Naj športnica leta 2014
• Naj moška športna ekipa leta 2014
• Naj ženska športna ekipa leta 2014
• Naj perspektivni športnik ali moška
športna ekipa do 18 let
• Naj perspektivna športnica ali ženska
športna ekipa do 18 let
• Nagrada (Ovtarjevih novic) za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih
goricah

Predloge za posamezne kategorije lahko
pošljejo tako pristojne občine, posamezniki ali
klubi. Predlogi morajo obvezno vsebovati rezultate, ki jih je posameznik ali ekipa dosegla
v minulem koledarskem letu. Pogoj za sodelovanje v Športniku in športnici leta Slovenskih
goric je, da ima posameznik, posameznica
stalno prebivališče na območju UE Lenart oz.
ekipa sedež kluba na območju UE Lenart.
O končnem izboru bo na podlagi prejetih predlogov in posebnega pravilnika, ki bo
osnova za podelitev priznanj, odločala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov
uredništva Ovtarjevih novic, Radia Slovenske
gorice, SIP TV, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak.
Predloge za naj športnike bomo zbirali
do četrtka, 5. marca 2015. Vaše predloge z
obrazložitvijo lahko pošljete na elektronski
naslov ovtarjeve.novice@rasg.si ali na dejan.
kramberger@volicina.sport.si, lahko pa tudi
po pošti na naslov Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s pripisom izbor Športnika leta Slovenskih goric.

FUTSAL - 1. SFL
Benedikt odvzel skalp vodilnemu Dobobvcu

Za največje presenečenja 14. kroga 1. SFL
so poskrbeli nogometaši Benedikta, ki so
pred domačimi gledalci ugnali trenutno vodilno moštvo 1. slovenske futsal lige, ekipo
Dobovca Pivovarno Kozel. Varovanci Darka
Križmana so povedli v 7. minuti z zadetkom Roka Buzetija in na odmor odšli z zadetkom prednosti. V nadaljevanju so gostje
prek Matjaža Vojska izenačili v 23. minuti. A
so domači pokazali dovolj želje po zmagi in
odločnosti ter prek Alena Damiša ponovno
povedli v 28. minuti. Kljub naletu gostov jim
domačega vratarja Tjaža Lovrenčiča (reprezentančnega vratarja do 21 let) do konca tek-

me ni več uspelo premagati. Zmago Benedikta je potrdil veteran v ekipi Danilo Kurnik in
z zadetkom v zadnji minuti postavil končni
izid 3:1. Benedičani so Kozlom tako prizadejali šele drugi poraz v letošnjem prvenstvu
in tako vnovčili 3 pomembne točke v boju za
obstanek med prvoligaši.
Vrstni red po 14. krogu: 1. Dobovec Pivovarna Kozel (34 točk), 2. FC Litija (30), 3.
KMN Oplast Kobarid (29), 4. RE/MAX Maribor (25), 5. KMN Puntar (21), 6. Potočje
projektiranje Sevnica (19), 7. ŠD Extrem (18),
8. KMN Bronx Škofije (9), 9. KMN Benedikt
(9), 10. KMN Velike Lašče (5).

ŽKMN Slovenske gorice 3. v 2. JAKO futsal super pokalu za ženske
Z zaključnim turnirjem t. i. razširjene avstrijske futsal lige za ženske, ki je 31. 1. 2015
potekal v Avstrijskem Fohnsdorfu, se je končal 2. JAKO futsal super pokal za ženske. V
boju za najvišja mesta sta bila v igri še dva
slovenska kluba, ŽNK Celje in ŽKMN Slovenske gorice. Slednje so bile na zaključnem
turnirju 7., kar je bilo dovolj, da so ubranile
odlično 3. mesto v končnem seštevku petih
turnirjev. Celjanke so bile v končnem seštevku tik za petami Slovenskim goricam in
tekmovanje zaključile na 4. mestu. Zmaga je
odšla branilkam naslova, igralkam SKV Altenmarkt, ki so po izvajanju kazenskih strelov
ugnale 2. uvrščeno ekipo FC Kömmel (LUV
Graz). Na skupno petih turnirjih, od katerih
so štirje potekali v Avstriji in eden v Slove-

niji, v Voličini se je med seboj pomerilo 18
različnih ženskih nogometnih ekip iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Z doseženim končnim 3. mestom so igralke Slovenskih goric
po zmagah na turnirjih v avstrijskem Murau
in Scheiflingu (decembra 2014) zaokrožile
uspešno gostovanje na mednarodnih turnirjih pri naših severnih sosedih. Velika zasluga za ta uspeh gre tudi igralkam najboljšega
slovenskega ženskega nogometnega kluba –
ŽNK Pomurje, ki so na posameznih turnirjih
pripomogle k visokim uvrstitvam Slovenskih
goric. Osvojeno 3. mesto bo tej mladi ekipi
dobra popotnica in motivacija za delo naprej
in nadaljevanje slovenskega državnega futsal
prvenstva za ženske.

ODBOJKA - 2. DOL – vzhod
Benedičanke v napetem obračunu do točke proti vodilnim Zrečankam

V derbiju 12. kroga 2. DOL – vzhod med
odbojkaricami Benedikta in odbojkaricami
Swatycomet Zreče so bili gledalci na tribuni
ŠD Benedikt priča dobri in izjemno napeti predstavi obeh ekip. Tekmo so sicer bolje
pričele favorizirane gostje iz Zreč, ki v letošnji sezoni v 2. DOL – vzhod še ne poznajo
poraza. Prva dva niza (18:25, 16:25) sta tako
suvereno pripadla Zrečankam in ko je že vse
kazalo, da bodo gostje tudi to tekmo tako
kot večino drugih v ligi, dobile z rezultatom
3:0, so borbene Benedičanke v 3. in 4. (25:18,
25:15) nizu pokazale nov obraz in z dobro
igro popolnoma zasenčile gostujočo ekipo
ter tako pripravile pravi preobrat. Tako je o
zmagovalcu odločal zadnji 5. niz, ki je bil le
za tiste z najbolj trdnimi živci v dvorani. Po

izenačenju na 15:15, sta se ekipi nato še nekajkrat rezultatsko poravnali. Žal pa je mladi
ekipi Benedikta zmanjkalo tudi nekaj športne
sreče, tako so 20:22 v zadnjem nizu slavile
Zrečanke in domov odnesle zmago. Benediktu pa je ostala velika točka v srečanju z vodilno ekipo. V 13. krogu so igralke Benedikta
brez težav slavile v Murski Soboti proti ŽOK
Sobota. Žal pa v zadnjem 14. krogu klonile v
podaljšani igri proti ŽOK Mozirje (2:3).
Vrstni red po 14. krogih: 1. Swatycomet
Zreče (40 točk), 2. ŽOK Ptuj (34), 3. Benedikt (28), 4. Prevalje (25), 5. Mozirje (22), 6.
ŽOK Mislinja (19), 7. Nova KBM Branik II
(18), 8. Kajuh Šoštanj (11), 9. Celje (5), 10.
ŽOK Sobota (2).

Šolanje psov v Lenartu

Kinološko društvo Ptuj organizira vpise šolanja psov vseh pasem od starosti štiri mesece
naprej. Vpisi bodo potekali na Hipodromu Lenart
v soboto, 21. 2. 2015, od 15. do 16. ure in v soboto, 28. 2. 2015, od 15. do 16. ure

Državno prvenstvo v futsalu za ženske

Igralke Slovenskih goric ugnale tudi državne prvakinje in se iz Celja vrnile s polnim
izkupičkom
V tekmah 12. in 13. kroga državnega prvenstva za ženske, ki so minulo soboto (21.
2. 2015) potekale v Celju, so nogometaši-

»nepremagljive« in favorizirane Celjanke,
sicer aktualne državne prvakinje. Borbena
in odgovorna igra je igralkam v pinki dresu
po zadetkih Tine Paliska in Nike
Bratovič ob polčasu prinesla prednost 2:0. V začetku drugega dela so
Celjanke po silovitem naletu sicer
znižale prek Sergeje Kos, a so igralke Slovenskih goric v dve minutah
zadele kar trikrat. Zadele so: Vivien
Meško, Rebeka Šnofl in Tina Paliska. Celjanke so sicer v nadaljevanju poskusile tudi z igro s 5. igralko
v polju in znižale na 5:3, a je vse
dvome o zmagovalcu v predzadnji
minuti srečanja razblinila kapetanka Valentina Tuš.
V drugi tekmi proti igralkam
Extrem Sodražice so SlovenskoIgralke Slovenskih goric z zmago nad državnimi prvakinjami
goričanke po izenačenem polčasu
odločno v končnico prvenstva
(1:1) v drugem delu kljub igri z
zgolj petimi igralkami zabile še štirikrat in tekmo mirno pripeljale do
ce ŽKMN Slovenske gorice v dveh tekmah
konca z rezultatom 5:1 in tako zabeležile že 9.
unovčile dve zmagi. Tokrat so »padle« tudi
prvenstvo zmago.

ŽNK Cerkvenjak z zmago nad Extremom blizu 3. mesta
S polovičnim izkupičkom odhajajo iz Celja igralke Cerkvenjaka, a so z njim najbrž
zelo zadovoljne. Predvsem zaradi zmage nad
Extremom z rezultatom 4:2 (1:1), ki jim prinaša nove 3 točke in skupaj 5 točk prednosti pred igralkami Sodražice. Drugo tekmo
proti Celju so igralke Cerkvenjaka izgubile z
rezultatom 12:2, a so si igralke Cerkvenjaka
pod vodstvom Željka Žmavca z zmago nad
Extremom najverjetneje zagotovile 3. mesto
po rednem delu tekmovanju, ki se zaključi
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s turnirjem prihodnjo nedeljo (8. 3. 2015) v
Sodražici. V polfinalnih obračunih nas tako
najverjetneje čaka Slovenskogoriški derbi
med igralkami ŽKMN Slovenske gorice in
ŽNK Cerkvenjak. Prva tekma v Juršincih bo
14. ali 15. marca, povratna v Voličini pa teden
dni kasneje.
Trenutni vrstni red po 13.-ih krogih: 1.
ŽNK Celje (36 točk), 2. ŽKMN Slovenske
gorice (28), 3. ŽNK Cerkvenjak (9), 4. ŠD
Extrem Sodražica.
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
4. memorialni turnir Dušana Mauriča
V športni dvorani Benedikt je 7. 2. 2015
potekal že četrti tradicionalni spominski nogometni turnir v spomin na 2010. leta preminulega igralca Dušana Mauriča iz Benedikta. Kljub pustemu in mrzlemu sobotnemu
popoldnevu se je zbralo osem ekip iz bližnje
in daljnje okolice. Prvo mesto si je priboril
KMN Benedikt in tako tudi osvojil prehodni

pokal. Tekmovanje je od samega pričetka pa
vse do konca potekalo v prijateljskem vzdušju. Še pred pričetkom turnirja so člani KMN
Benedikt in KMN Ihova na grobu pokojnega
prijatelja Dušana prižgali svečko v spomin
na njegovo nogometno udejstvovanje. Vsega
tega pa zagotovo ne bi bilo, če v KMN Benedikt ne bi obstajala ekipa, na čelu s predsednikom Andrejem Šijancem
in tesnim sodelavcem Damijanom Rajšpom ter še nekaterimi
sodelavci, ki s srčnostjo prireja
turnir. Pokojnikovi domači za
to požrtvovalnost ne moremo
narediti kaj drugega kot izreči
veliko zahvalo za vse storjeno z
željo, da bi se še naprej skupno
spominjali vašega in našega
Dušana.
Vsem skupaj, od nogometnih ekip pa do organizatorjev
turnirja in gledalcem, izrekamo
globoko hvaležnost.
Družina Maurič iz Benedikta

Smeh je pol zdravja
Neotesanec

»Kaj bo za večerjo?« je vprašal mož, ko
se je pozno zvečer vrnil iz službe.
»Mogoče jaz,« je izzivalno odvrnila žena.
»Ne me dražiti, saj veš, da ne smem nič
mastnega,« se je razburil mož.

Pekel in nebesa

»Mami, sosedov Peter me je zaprosil za
roko. Vendar pa on ne verjame ne v pekel
in ne v nebesa,« je hčerka dejala mami.
»Nič ne de, ti ga kar vzemi. Mu bova že
midve pokazali, da nebesa in pekel obstajata,« je odvrnila Petrova bodoča tašča.

Pripravlja T. K.

Prava zima

»Ata, po televiziji Moskva so ravnokar
rekli, da je temperatura pri nas -55 stopinj
Celzija. Moj termometer pa kaže -45
stopinj,« je v Sibiriji sinko rekel očetu.
»Veš, sinko, oni merijo temperaturo
zunaj, ne v stanovanju.«

Ločitev

»Ločil se bom,« je Peter dejal svojemu
prijatelju.
»Zakaj pa?«
»Žena že tri mesece ne govori z mano.«
»Peter, premisli, tako zlate žene zlepa ne
boš več našel.«

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Obvestilo

»Peter, zakaj pa si danes tako dobre volje?« je pred dnevi šivilja Marica povprašala
rezkarja Petra.
»Seveda sem vesel. V časopisu sem prebral, da nove pokojninske reforme ne bo
pred letom 2020,« je odvrnil Peter.
»Zakaj pa si zaradi tega vesel,« je postal
radoveden mizar Tone.
»Ali si pozabil, da ob vsaki pokojninski
reformi vlada dvigne upokojitveno starost,«
se je razburil Peter. »Če bi sistem pokojninsko invalidskega zavarovanja reformirali še
letos, bi verjetno moral delati do 67. in ne
samo do 65. leta starosti.«
»Pazi, da se ne boš veselil prehitro,« se je
v pogovor ponovno vključila Marica.
»Kako to misliš? Ali meniš, da bo vlada
pokojninski sistem reformirala pred letom
2020,« je povprašal Peter.
»Ne, pokojninske reforme v kratkem še
ne bo,« je dejala Marica. »Kljub temu pa
boš še vesel, če boš lahko delal do 67. ali do
70. leta.«
»Zakaj?« sta presenečeno povprašala Peter in Tone.
»Z Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije so sporočili, da bodo
vsem, ki bodo letos dopolnili 58 let, na dom
poslali obvestilo o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine. Tistim,
ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti in do dopolnitve 65 let starosti ne bodo
izpolnili pogojev za pridobitev pravice do

Tampon

»Kako si kaj?«
»Počutim se kot tampon.«
»Kako to misliš?«
»Sem na enem od najlepših mest na svetu,
vendar v ne najboljšem obdobju.«

Statistika

»Ata, statistični podatki kažejo, da je
vsak tretji človek malo nor. Kako naj si to
razlagam,« je sinko vprašal očeta.
»Ja, sinko, to pa je takole: če pogledaš
levo in desno in sta oba soseda videti v
redu, se moraš zamisliti nad sabo ….«

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

predčasne pokojnine oziroma starostne
pokojnine, pa bo zavod poslal obvestilo o
dopolnjeni pokojninski dobi,« je pojasnila
Marica. »Ko bosta zvedela, kakšno pokojnino bosta imela po upokojitvi, vaju noben
hudič ne bo več spravil iz službe v penzijo.
Delala bosta do 70. leta ali pa še čez, če bosta le imela še dovolj moči in energije.«
»Naši politiki pa so zares prebrisani,« se
je Tone popraskal za ušesom. »Namesto
pokojninske reforme nam bodo poslali informacijo o tem, kakšno pokojnino lahko
pričakujemo. Učinek pa bo za državo enak
ali pa še boljši, kot če bi naredili reformo.
Velika večina starejših delavcev ne bo hotela v pokoj, saj s pokojnino ne bi mogli več
normalno živeti, ker se na novo odmerjene
pokojnine iz leta v leto znižujejo.«
»Hm, stvar je zapletena. Kdor s 65 leti ne
bo šel v pokoj, ker bi imel prenizko pokojnino, bo imel pri 67 letih še nižjo pokojnino, ker se nek vražji količnik iz leta v leto
znižuje,« je dejala Marica. »Tisti, ki nimamo visokih plač in ne moremo pričakovati
dostojnih pokojnin, bomo očitno morali
delati do svojega zadnjega diha.«
»V tej šlamastiki zares ne vem, kaj bi naredil,« se je prijel za glavo Peter.
»Najbolje je, da našim politikom, ki so
odgovorni za takšen pokojninski sistem,
pošljemo obvestilo, kaj lahko od nas pričakujejo na naslednjih volitvah,« je odločno
dejala Marica.

Soba

»Moja soba je najgrša v naši hiši,« se je
žena pritožila možu.
»Dobro, potem bom pa z nje odnesel vsa
ogledala.«

Dušica

»Kaj bi rada,« je mož prestrašeno vprašal
Smrt, ko je potrkala na vrata.
»Prišla sem po tvojo dušo,« je odvrnila
Smrt.
»Dušica moja predraga, hitro pridi, nekdo
te išče ….,« je mož zaklical ženi.

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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NE NAZADNJE

Predstavitev OVTARJEVE PONUDBE
na Velikonočnem sejmu in na
sejmu Naturo v Gornji Radgoni

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

6. posvet lokalnih akcijskih skupin (LAS)
celotne Slovenije v Trebnjem
V Trebnjem na Dolenjskem je med 22.
in 23. januarjem 2015 potekalo pomembno
dvodnevno delovno srečanje LAS iz celotne

Slovenije. Na srečanju oz. posvetu, ki ga je
organiziralo Društvo za razvoj slovenskega
podeželja, se nas je zbralo več kot 90 predstavnikov LAS, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT), Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (ARSKTRP), predstavnikov mreže
LEADER iz sosednje Hrvaške ter zainteresirane javnosti (predstavniki občin, NVO …).
Na posvetu je sodelovalo tudi naše Društvo
za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih
goric«, ki sva se ga udeležili skupaj s predsednikom Andrejem Kocbekom.
Glavni namen posveta je bila skupna proučitev predloga Uredbe o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem
obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu:
CLLD) in določa izvajanje lokalnega razvoja
v programskem obdobju 2014–2020 v skladu
s Partnerskim sporazumom med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020,
Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim
programom Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo (več na spletni povezavi Mreže za
podeželje: http://www.program-podezelja.si/
sl/vsebina-programa/mreza-za-podezelje).
V dopoldanskem delu prvega dne so predstavniki ministrstev odgovarjali na ključne od
155 prejetih pripomb LAS na predlog Uredbe
CLLD. Pojasnili so nekatera stališča in spre-

membe ter se zavezali poiskati odgovore na
vsa odprta vprašanja, ki smo jih predstavniki LAS dodatno oblikovali še v popoldnevu.
Predlog Uredbe CLLD je
bil predan v usklajevanje
s socialnimi partnerji, iz
katerih se financira izvajanje ukrepa CLLD. Predvidoma v mesecu marcu
pa naj bi po medresorskih
usklajevanjih bila potrjena
s strani Vlade RS. Izpostavljenih je bilo kar nekaj
sprememb, med katerim
je za naše delovanje najbolj aktualna sprememba
upravljanja LAS, ki gre v
smeri preoblikovanja javno-zasebnega partnerstva
z imenovanjem vodilnega
partnerja.
Drugi dan posveta smo
se v delu po skupinah
osredotočili na vsebine
projektov sodelovanja, ki bodo lahko vključevale območja več LAS-ov v prihodnjih
letih. Največ interesa je bilo izkazanega vsebinam lokalne samooskrbe kot skupnega
projekta, turizma (s primerom Razvoj mreže
razpršenih hotelov na podeželju) in kulturne
dediščine (s primerom Mreža centrov tradicionalnih znanj). V razpravi in oblikovanju
čezmejnega sodelovanja so se nam pridružili
tudi predstavniki hrvaške LEADER mreže,
ki so predstavili zanimive aktivnosti vzpostavljanja etične banke, kjer je mreža LAS
eden od ustanoviteljev in iz katerega se bo
oblikoval prvi fond za socialno podjetništvo
pri njih.
Gostitelji so predstavili tudi nekatere
uspešne razvojne projekte območja. Primer
ne samo dobre temveč tudi uspešne zgodbe
občine Šentrupert, ki jo je predstavil župan
Rupert Gole s strategijo zelenega razvoja
območja do leta 2025 nam je dala vpogled
v že izvedene projekte z Deželo kozolcev in
projekte v izvajanju z vzpostavitvijo podjetja
lesnega predelovalnega centra in podjetja za
hidroponsko pridelavo zelenjave na 4 ha površin.
Delovno srečanje je bilo predvsem koristno zaradi izmenjave izkušenj pri pripravi
Lokalne razvojne strategije 2014–2020 in
oblikovanju predlogov projektov sodelovanja
ter ogledov primerov dobre prakse na Dolenjskem.
Zapisali: dr. Milojka Fekonja in Renata
Vajngerl

Prijazno Vas vabimo k sodelovanju na tradicionalnem VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo
potekal na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Sejem, na katerem se lahko predstavite in nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:
--petek, 27. 3. 2015, od 11. do 16. ure,
--sobota, 28. 3. 2015, od 9. do 13. ure,
--petek, 3. 4. 2015, od 11. do 16. ure.
Prosimo, da stojnico pravočasno rezervirate na telefonski številki 059 128 773, 051 660 865
ali na elektronskem naslovu info@lasovtar.si. Število stojnic je omejeno!
Spoštovani ponudniki,
Prav tako lepo povabljeni k sodelovanju na sejmu Naturo, ki bo potekal od 17. do 19. aprila
2015 v Gornji Radgoni. To je ponovno odlična priložnost, da se pod okriljem Društva za
razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« predstavi kakovostna Ovtarjeva ponudba iz
Slovenskih goric.
Sejem NATURO, 3. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi, bo povezoval ponudnike trajnostno usmerjenega turizma in ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa v
naravi. Predstavili se bodo različni turistični ponudniki, ki bodo obiskovalcem ponudili informacije in ideje za pohodniški ali kolesarski potep, lahkoten sprehod, taborjenje …
Prosimo, da nam vašo odločitev o sodelovanju na sejmu sporočite najkasneje do petka, 6.
marca 2015, na info@lasovtar.si ali 059 128 773.

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti
Priprave Agatinih skrivnosti 2015 so v polnem teku, zato vam v tej in naslednjih številkah Ovtarjevih novic predstavljamo igralce,
režiserja, scenarista, avtorico literarne predloge in tehnično osebje. Prvi par, grofica Margareta Herberstein, Anica Mlinarič, in grajski
oskrbnik, Mihael Trenak, Jožef Križan, sta
svoje videnje in izkušnje sklenila takole:
V vlogi grofice Margarete Herberstein se izvrstno znajdete. Kakšen je občutek, ko oblečete
kostum? Ali vam pomaga, da se poistovetite z
vašim likom?
Anica: »Hvala za kompliment. Vsekakor je
kostum najboljši pripomoček za poistovetenje z likom, ki ga predstavljaš. Še posebej, če
je kostum narejen po meri, samo zate, potem
veš, da se moraš maksimalno potruditi, ker
je tudi oseba, ki je kostum zasnovala (Nina),
sešila do potankosti (Metka), vanj vložila ves
svoj trud. Počutiš se veličastno.«
S kostumi ste tudi potovali po različnih krajih
v Slovenskih goricah. Kako ste se s krinolino
znašli v avtu?
Anica: »Hahaha, bilo je zelo zanimivo … Predvsem smešno, ker vsi ti metri blaga, kosti … ni
bilo udobno, vendar je šlo … Povprašajte sopotnika oziroma šoferja … Hahahaha …«

Po znanje na podeželje
Vabilo na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti
V marcu vabljeni na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti mreže Učnih kmetij z
območja osrednjih Slovenskih goric:
Delavnica

Kmetija, kraj izvajanja delavnice

Dan

Čas

Izdelava naravnega
deodoranta in
balzama za ustnice

Marija Čuček,
Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

5. marec 2015

16.00-18.00

Izdelava pisank

Frančiška Šafarič – Beba,
Center Slovenskih goric,
Trg osvoboditve 9, Lenart

24. marec 2015

17.00-19.00

Obvezne predhodne prijave udeležencev sprejemamo na sedežu LAS (tel. 059 128 773, GSM
051 660 865). Prijave so potrebne zaradi zagotovitve količine potrebnega materiala za delavnice
in organizacije prostora. Prispevek za materialne stroške znaša 5 EUR/udeleženca.
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Kakšen imate odnos do režiserjevega dela?
Skrbno sledite njegovim napotkom ali raje kaj
odigrate »po svoje«?
Anica: »Vse spoštovanje. Režiser je tisti, ki
si zamisli potek dogodka, in če ti pravilno svetuje, s teboj vadi in ti daje napotke, kako in
kaj, odigraš, kot je treba! Je pa hudo, če si prepuščen sam sebi in si kot igralec sam zamisliš
(kar je tudi možno), kako in na kakšen način
bi vlogo oziroma lik odigral. Režiser se mora

prav tako poglobiti v vsako vlogo, saj smo tudi
ljudje različni in vsakemu ne gre vse na hitro.
Rada bi se zahvalila našemu režiserju, Andreju Vršiču, za vso požrtvovalnost in trud, ki ga
je imel z menoj.«
Jožek: »Po pravici povedano mi na začetku
vaj režiserjev pristop ni bil blizu, vendar sem
kaj kmalu spoznal, da ima vsak del njegovega
delovnega procesa svoj smisel in namen. Vsakemu igralcu pusti dovolj manevrskega prostora, da lahko v vlogi izkoristi svoj igralski
potencial.«
Ali lahko izpostavite kakšno komično situacijo,
ki se je zgodila na vajah in bi zanimala bralce?
Anica: »Bilo jih je kar nekaj … Na vajah
smo tudi malce poredni in si privoščimo kaj
sladkega. Naša »kuharska mama« in garderoberka (Zdenka Šulin) nam je spekla čokoladne palačinke. Miro (Friderik) me je s čokolado pomazal po obrazu, jaz pa njega. Imela sva
vsak svoj »make-up« … hehe.«
Jožek: »Najbolj mi je ostal v spominu dogodek, ko smo se vračali s promocije Agatinih
skrivnosti iz Europarka in smo se na skrivaj,
kljub strogim prepovedim kostumografke
Nine, da ne bi umazali kostumov, ustavili na
sladoledu. Mimoidoči so se ustavljali in nas
fotografirali, kot da smo prave filmske zvezde.
Ob vrnitvi v Lenart
pa smo preostali del
ekipe prepričljivo nalagali, da smo imeli
»gumi defekt«.«
Jožek Križan, ste edini igralec, ki na odru
lahko izrazi svoje
gurmanske občutke
ob sveže pečenemu
piščancu. Ali ste tudi
drugače gurman?
Jožek: »Rad dobro
jem, zato sem bil zelo
vesel, da sem lahko
tudi v tej igri kot edini
igralec na veliko jedel
in drugim delal skomine, saj smo po urah
in urah vaj itak bili vsi
lačni. Le jaz sem imel
to srečo, da sem lahko
šel domov s polnim
želodcem.«
Na odru smo videli mnogo osvajanja grofice Margarete. Vloga vam je očitno pisana na
kožo. Kaj pa zasebno?
Jožek: »Hahahaha! Bil sem počaščen, da
sem lahko osvajal grofico in ona mene. Sijajno
je osvajati grofico, oblečeno v kostum in brez
njega (na vajah, kakopak), hahaha!
KD Delavec Lenart
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