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Po ulicah mesta Lenart se je na pustno soboto sprehodilo več kot 1200 maškar.

Skupnost občin zavrača predloge za spremembo zakona o financiranju občin

V

prostorih Socialno varstvenega zavoda Hrastovec je v petek, 29. januarja, potekala osma seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri
so županje in župani govorili o financiranju občin, o strategiji lokalne samouprave, ukinjanju krajevnih uradov v upravnih
enotah, Zakonu o športu, o slovenskih županih v primerjalni perspektivi, dotaknili
pa so se tudi nove prostorske zakonodaje
ter jamstev za odlagališča odpadkov.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije
(SOS) je na seji v Hrastovcu pri Lenartu
odločno zavrnilo predloge za spremembo
zakona o financiranju občin. Župani zahtevajo, da se pred vsakršnimi posegi v ta
zakon pripravi ustrezna strategija razvoja
lokalne samouprave in posledično zmanjša obremenitve občin.

"V tem trenutku ne vidimo nobene nuje
po spremembah zakona o financiranju
občin, saj ni problem v samem zakonu,
ampak v tem, da se ta zakon ne izpolnjuje.
Vlada namreč ni zagotovila 300 milijonov
evrov, kolikor je letošnja razlika do tistega,
kar bi v skladu z zakonom občine morale
dobiti za normalno delovanje, da bi imeli
ljudje primerljive pogoje za življenje vsepovsod po Sloveniji," je po seji poudaril
predsednik SOS in župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar.
Strinja se sicer, da bi bilo treba zakon
posodobiti, a v trenutnih okoliščinah s
"trenutnimi sogovorniki" se mu to ne zdi
mogoče, saj trenutni predlogi ministrstva
za javno upravo po njegovih ocenah ciljajo
le na nadaljnje nižanje sredstev za občine.

"Mi smo se pripravljeni pogovarjati, predvsem v smeri zniževanja obremenitev občin, a le na podlagi zelo jasnih izračunov
in argumentiranih stališč, ker se na tem
segmentu nikakor ne ujamemo. Vladna
stran namreč razlaga, da se z določenimi
ukrepi znižujejo stroški, mi pa ugotavljamo, da prinašajo dodatne obremenitve," je
povedal.
Strategija razvoja lokalne samouprave,
ki je trenutno v javni razpravi, po ocenah
članov predsedstva SOS ni pravi strateški
dokument, saj med drugim ne vsebuje
konkretnih predlogov sprememb in finančnih izračunov. "To, kar je pripravljeno kot strategija, ni strategija, ampak so
neki zasnutki strategije. Pot sistemskih
sprememb je dolga, če mislimo to resno,"
je povedal mariborski župan Andrej Fištravec.
Predstavniki SOS, ki združuje 177 občin, so se na današnjem srečanju tudi izrekli proti ukinjanju krajevnih uradov v
upravnih enotah. "To je še en ukrep nadaljnje centralizacije države pod krinko
nižanja stroškov. Če bi realno pogledali, ni
nobenega prihranka, so pa velikanske posledice za kakovost in dostopnost storitve
za občane. Temu je treba narediti konec,"
je povedal predsednik SOS Ivan Žagar.
Županje in župani so predstavili svoje
pomisleke glede predloga zakona o športu, kjer so na primer izpostavili problem
vzdrževanja športne infrastrukture, ki je
povsem na plečih občine.

Doc. dr. Simona Kukovič iz Centra za
da se z zakonskim predpisom omogoči
proučevanje upravno-političnih procesov
občinam usmerjanje in nadzor nad oglašein institucij pa jim je predstavila svojo razvalskimi objekti na zasebnih površinah, ki
nedopustno degradirajo slovenski prostor.
iskavo o slovenskih županih. V njej med
drugim ugotavlja,
da je številčnost in
majhnost občin v
Sloveniji evropsko
primerljiva in z vidika demokracije
odlična ureditev,
problem pa je v
tem, da imajo občine preveč odgovornosti in premalo pristojnosti, še
posebej kar zadeva
razpolaganje s finančnimi sredstvi.
"Problem je v mačehovskem odnosu države in tem,
da manjka srednji Nagovor lenarškega župana mag. Janeza Krambergerja
Foto: E. P.
steber," je dejala.
Kukovičeva je prav tako ugotovila, da se
v Sloveniji vedno več županov odloči za ponovno kandidaturo in vedno več jih je ponovno izvoljenih, kar v Evropi ni izjemen
primer. Na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji in Belgiji je na primer še več reelekcij,
zato ne vidi razlogov, zakaj bi slovenskim
županom omejevali to pravico.
V zvezi z novo prostorsko zakonodajo je
bil sprejet sklep, da se nasprotuje prenosu
nalog gradbene inšpekcije na občinsko inšpekcijo, obenem pa oblikovana zahteva,

Županje in župani pa so tudi poudarili pomembnost okrepitve vloge občin pri izdaji
gradbenih dovoljenj in izrazili nasprotovanje predlaganim rešitvam ureditve problematike nedovoljenih gradenj, saj so nepopolne in ohranjajo status quo, prav tako pa
zahtevajo predložitev novega predloga in
tudi rešitev za prihodnost.
J. V., E. P., STA
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Bo nekdanji Hotel Črni les začasna
izpostava Centra za tujce?
Lenarški občinski svet je načrt Ministrstva za notranje zadeve RS na
izredni seji zavrnil

O

bčane Lenarta in tudi sosednjih občin
je v sredo pretekli teden vznemirila
informacija, da namerava Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
v nekdanjem Hotelu Črni les vzpostaviti začasno izpostavo Centra za tujce iz Postojne, v
kateri bi bili ob potrebnih policijskih oziroma
prekrškovnih postopkih začasno nastanjeni
migranti, ki jih je Avstrija zavrnila, Slovenija
pa bo začela postopek njihove vrnitve v Hrvaško ali v njihove matične države.

Nekdanji Hotel Črni les 18. 2. 2016

Informacija je presenetila lenarško občinsko vodstvo, saj se je ponovila zgodba o neobveščenosti pristojnih v občini iz lanskega septembra, ko je bil v Črnem lesu vzpostavljen
začasni nastanitveni center za begunce, a pristojni v občini so zanj izvedeli šele iz medijev
oziroma od izvajalcev nameščanja, ko se je to
že pričelo. V sredo pretekli teden je informacija zaokrožila na spletu in v medijih, na oster
odziv župana mag. Janeza Krambergerja je
od pristojne policijske uprave, PU Maribor,
nato le prispelo kratko elektronsko pojasnilo
o namenu vzpostavitve začasne varovane nastanitve migrantov, torej centra zaprtega tipa.

Lenarški občinski svet na 1. izredni seji

zahteva, da pred vzpostavitvijo izpostave ali
druge oblike namestitvenega centra za tujce
upoštevajo stališče lokalne skupnosti.
V obrazložitvi sklepa so poudarili, da bivši
hotel gotovo ni primerna lokacija za zaprti tip
namestitve tujcev, saj zanj niso zagotovljeni
niti osnovni tehnični in drugi pogoji. Objekt
leži ob regionalni cesti, v neposredni bližini
avtoceste, ob športno-rekreacijskih površinah in jezeru. Poslanec DZ Franc Breznik
je v svoji razpravi orisal tudi širše in globlje
ozadje migrantske krize in
morebitnih varnostnih in
drugih posledic za Slovenijo.
Pred sprejetjem sklepa
sta prisotna generalni direktor direktorata za policijske zadeve na MNZ mag.
Lado Bradač in pomočnik
direktorja PU Maribor
Rafael Viltužnik pojasnila
nekatere podrobnosti in
odgovorila na v zelo strpni
razpravi postavljena vprašanja svetnikov.
Za uporabo objekta nekdanjega hotela ima MNZ
sklenjeno pogodbo. Center
bi bil zaprtega tipa, tehnično in fizično varovan, v
njem za kratek čas nameščeni migranti bi imeli omejeno gibanje. Stiki
z okolico tako ne bi bili možni. Vsi stroški bi
bili poravnani iz državnih sredstev, začasno
zaposlitev pri oskrbi pa bi lahko dobil tudi
kakšen domačin.
Svetniki so kljub ustni obrazložitvi predstavnikov MNZ in policije potrdili v obrazložitvi sklepa zapisano stališče, da zaradi
mnenja občanov, zaradi poteka dosedanjih
postopkov, odnosa pristojnih in neupoštevanja veljavne zakonodaje lokalna skupnost
lahko sprejme zgolj negativno stališče do takšne namere.
»Občanke in občani občine Lenart so s
prostovoljnim delom, prispevki in aktivnostmi ob
namestitvi beguncev v jesenskem obdobju, tudi z
delom v Šentilju, izkazali
strpnost in pripravljenost
pomagati migrantom in
beguncem, zato lokalna
skupnost aktualnih dogodkov, načina odločanja in
ravnanja pristojnih služb
ne more razumeti, jih ne
podpira, zato ji ni dopuščena drugačna odločitev kot
tista, ki je zapisana v predlogu sklepa," je med drugim zapisano v obrazložitvi
sklepa izredne seje lenarškega občinskega sveta.

Na takoj sklicani izredni seji lenarškega
občinskega sveta so
dan kasneje, v četrtek,
18. 2. 2016, ob veliki
medijski
pozornosti
soglasno sprejeli sklep,
da občinski svet občine
Lenart nasprotuje nameri za ustanovitev začasne izpostave Centra
za tujce v Črnem lesu
kot tudi drugim oblikam namestitve beguncev ali migrantov v tem
objektu. Občina Lenart
od vlade in ministrstev Poslanec Franc Breznik, Rafael Viltužnik – PU Maribor, mag. lado Bradač – MNZ in Srečko Artenjak – PP Lenart
O nadaljnjem dogajanju okrog nameravane vzpostavitve izpostave Centra za tujce v Črnem
lesu bomo poročali v prihodnji številki.
Edvard Pukšič
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Nekateri so skrajno nezadovoljni
Za Slovence velja, da smo večinoma nezadovoljni s svojo državo in sami s seboj.
Pogosto na stvari gledamo enostransko,
strankarsko in egoistično. Niso najbolj
nezadovoljni največji reveži, ki jih, žal,
ni malo, pač pa ljudje, ki niso vedno vzor
delavnosti, iniciativnosti in niso nosilci
napredka, ljudje, ki jim je kritiziranje nekakšno poslanstvo, ki pogosto spominja na
gostilniško kvantanje.
S tem seveda nočem reči, da ni obsojanja
vrednih negativnih pojavov, vendar kritiki
pogosto ne upoštevajo vseh argumentov,
ko obsojajo vse in vsakogar. Nekateri bi bili
pripravljeni Slovenijo kot državo kar prodati, na primer Avstriji, kjer da se cedita med
in mleko. S problemi se ubadajo vse države,
tudi Nemčija, nekatere z manjšimi, nekatere
pa tudi z večjimi kot Slovenija.
Seveda je vsega obsojanja vredna korupcija, nemožnost večjega zaposlovanja, zlasti
mladih, izobraženih ljudi, in revščina, ki
mnogim greni življenje. Nisem pa prepričan, da so vsi, ki jih statistika opredeljuje
kot revne, zares revni. Dobro bi bilo, da bi
tudi mediji revščino bolj objektivno obravnavali in, recimo, obiskali tudi tiste, ki imajo lastne hiše in dobre avtomobile, a se imajo kljub temu za reveže.
Zanimivo je prebrati analizo o zadovoljstvu oz. nezadovoljstvu upokojencev, za
katere nekateri trdijo, da so večinoma na
robu preživetja, torej naj bi bili ti skrajno
nezadovoljni s svojim življenjem. Sodeč po
rezultatih analize niso.
V reviji Vzajemnost objavljajo reprezentativno raziskavo 750 tisoč prebivalcev
Slovenije, starih več kot 50 let. Anketirance
so tudi vprašali, kako so zadovoljni s svojim dosedanjim življenjem. Dve tretjini

sta odgovorili, da so s svojim dosedanjim
življenjem zadovoljni, četrtina je na pol
zadovoljna, vsak štiriintrideseti je s svojim
dosedanjim življenjem nezadovoljen. Nihče
verjetno ni povsem zadovoljen z vsemi podrobnostmi, v celoti pa jih dve tretjini pravi:
zadovoljen sem.
Kako ljudje v resnici živijo in kaj si lahko
privoščijo, govorijo tudi podatki o posedovanju dobrin. Delo je pred koncem leta
2015 objavilo, da ima po podatkih za leto
2014 99 odstotkov gospodinjstev telefon,
97 odstotkov barvni televizor, 74 odstotkov
osebni računalnik, 98 odstotkov pralni stroj
in 82 odstotkov osebni avto.
Pomemben pokazatelj standarda prebivalstva je tudi potrošnja, ki se je lani v
primerjavi s predlanskim letom v gospodinjstvih povečala za 1,3 odstotka, za nakup
trajnih dobrin pa kar za 8,1 odstotka.
Seveda pa nas poleg velike nezaposlenosti, ki se zmanjšuje, pestita tudi že omenjena
korupcija in kar več kot 80 odstotkov zadolžitev države, ne glede na to, da so nekatere
države še bolj zadolžene. Seveda se tudi ne
moremo pohvaliti z normalnimi povprečnimi plačami. Nekateri so zelo kritični do
povečanega izseljevanja prebivalcev v tujino. Resnici na ljubo je bila majhna razlika
med odseljenimi in priseljenimi.
Najbolj pomembno ni, koliko ljudi se je
izselilo, ampak to, koliko dodatno izšolanih
se vrne iz tujine v domovino.
Kljub vsemu različne raziskave kažejo, da
je večina Slovencev na splošno zadovoljna s
svojim življenjem.
Zato bi veljalo v javnosti bolj realno ocenjevati stanje v državi, ki ni tako slabo, kot
se komu zdi, ampak se spet izboljšuje.
Tone Štefanec

V ukrepe aktivne politike zaposlovanja bodo vključili blizu 49.000 oseb

Pomagali bodo dolgotrajno brezposelnim

S

lovenska vlada je na seji sredi januarja
sklenila, da bo iz državnega proračuna
in iz sredstev Evropske unije namenila
za aktivno politiko zaposlovanja v Sloveniji v
letih 2016 in 2017 okoli 182,5 milijona evrov.
V programe aktivne politike zaposlovanja
bodo v tem času vključili blizu 49 tisoč oseb.
Samo letos bo za programe aktivne politike zaposlovanja vlada namenila nekaj več kot
sto milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več
kot lani.
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja bodo

letos in naslednje leto usmerjeni zlasti k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela. Vlada
želi v prvi vrsti zmanjšati število dolgotrajno
brezposelnih ter zvišati zaposlenost mladih,
starejših in nizko izobraženih.
Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja
bodo nekaj več kot 25 tisoč oseb vključili v
neposredno zaposlitev, preko 19 tisoč pa jih
bo ostalo zaposlenih še šest mesecev po izteku ukrepa, v katerega bodo vključeni.
T. K.

Drugo javno povabilo za izbor javnih del v letu 2016

Ponudbe lahko oddajajo tudi kmetijci,
kulturniki in izobraževalci

Z

avod Republike Slovenije za zaposlovanje je konec januarja objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih
del za leto 2016 v višini 11,4 milijona evrov.
O objavi prvega javnega povabila, ki je bilo
namenjeno zlasti izvajanju javnih del na področju socialnega varstva, smo v Ovtarjevih
novicah poročali že lani.
V programe javnih del, ki bodo izbrani na
drugem javnem povabilu, se bo lahko vključilo 2.200 dolgotrajno brezposelnih oseb.
Prednost bodo imeli dolgotrajno brezposelni, ki so več kot dve leti neprekinjeno
prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v
tem času niso bili vključeni v noben program
aktivne politike zaposlovanja. Izobrazbena

raven brezposelnih oseb na tokratnem povabilu ne bo igrala nobene vloge.
Ponudbe na drugo javno povabilo lahko
oddajo neprofitni delodajalci za izvajanje
javnih del na področju kmetijstva, vzgoje in
izobraževanje, okolja in prostora, kulture ter
na področju drugih programov javnih del.
Na drugo javno povabilo ni možno oddati
ponudb za izvajanje javnih del na področju
socialnega varstva.
Ponudbe na drugo javno povabilo je mogoče oddati od 1. februarja do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 7.oktobra
2016.
T. K.

Kršitelji delavskih pravic ne bodo mogli več ustanavljati novih podjetij

Nova podjetja bodo lahko ustanavljali
samo poštenjaki

V

Sloveniji ustanovitelj novega podjetja
ne more več postati posameznik, ki
je bil v vlogi ustanovitelja ali družbe-

nika podjetja ali samostojnega podjetnika v
zadnjih treh letih najmanj dvakrat kaznovan
s pravnomočno odločbo inšpekcije za delo
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ali finančne uprave zaradi prekrška v zvezi s
plačilom za delo ali v zvezi z zaposlovanjem
na črno. Povedano po domače: podjetnik ali
direktor podjetja (menedžer), ki je v zadnjih
treh letih dvakrat kršil pravice delavcev pri
izplačilu plač, ne more registrirati novega
podjetja. Tako določajo določbe zakona o
gospodarskih družbah, ki so se začele uporabljati 1. januarja letos.
Po novem morajo registrski organi (gre za
AJPES in registrska sodišča) ter notarji po
uradni dolžnosti preveriti, ali za ustanovitelje novih družb obstajajo tovrstne omejitve.
V preteklosti se je namreč velikokrat zgodilo, da posamezen podjetnik v enem svojem
podjetju delavcem več mesecev ni izplačal
plač, nato pa je ustanovil novo podjetje, v katerem je zaposlil nove delavce. Po novem je
tudi inšpektorat za delo pristojnim organom
omogočil vpogled v svoje podatke.
Namen omenjenih omejitev je med dru-

gim preprečevanje veriženja podjetij osebam,
ki huje kršijo pravice delavcev. Kršitve glede
plačila za delo so namreč vse od leta 2009
najpogosteje ugotovljene kršitve iz pristojnosti Inšpektorata Republike Slovenije za
delo, njihovo število pa praktično vsako leto
narašča. V letu 2015 so inšpektorji ugotovili
že več kot 3.700 kršitev glede plačila za delo.
Ali bo to, da je država menedžerjem, ki so
goljufali delavce, preprečila ustanavljanje novih podjetij, prispevalo k večjemu spoštovanju delavskih pravic, bo pokazal čas. Mnogi
menijo, da bi morala država proti kršiteljem
ukrepati veliko bolj odločno. Pošteni podjetniki, ki delavcem plačujejo, kar jim pripada,
pa bodo še vedno lahko ustanavljali nova
podjetja, če bodo le imeli dovolj dobrih poslovnih idej. Ravno podjetniki z dobrimi poslovnimi idejami pa so tisti, ki poganjajo voz
gospodarstva naprej.
T. K.

Prve kazni za poslovanje mimo davčnih blagajn

V prvem tednu februarja za 19.000 evrov glob

I

nšpektorji Finančne uprave Republike
Slovenije (FURS), ki so imetnikom davčnih blagajn januarja ljubeznivo svetovali,
kako ravnati z njimi in jih uporabljati, so na
začetku februarja malce obrnili ploščo. Že v
prvem tednu februarja so uslužbenci mobilnih oddelkov in inšpektorji FURS-a opravili
742 postopkov nadzora izvajanja Zakona o
davčnem potrjevanju računov.
Nadzore so opravili zlasti pri zavezancih,
ki so jim januarja izrekli opozorila in jim določili rok za odpravo napak ter za vključitev
v sistem davčnih blagajn. Ob pregledih so
inšpektorji ugotovili, da je velika večina zavezancev obveznosti izpolnila, pri 55 zavezancih pa so še vedno ugotovili nepravilnosti.
Inšpektorji so zato v 28 primerih začeli
prekrškovni postopek z namenom izreka globe. Skupno so kršiteljem iz vrst zavezancev

izrekli za 19.000 evrov kazni. Kaznovali pa so
tudi odgovorne osebe, ki bodo morale skupno plačati 5.200 evrov glob.
In katere so bile najbolj pogoste kršitve?
Inšpektorji FURS-a pravijo, da gre za neizdajo računa, za neujemanje poslanih podatkov
in podatkov na računu, za izdajanje nepotrjenih računov in za kršitve, povezane z uporabo vezanih knjig računov.
Skratka, v naslednjih dneh in tednih velja
biti previden, saj uslužbenci FURS-a intenzivno izvajajo nadzor nad izdajanjem in prejemanjem računov. Z globo 40 evrov lahko
kaznujejo tudi kupca, če ne zahteva in ne
vzame računa. Vsakdo, ki zapusti trgovino ali
lokal, mora imeti pri sebi račun za kupljeno
blago ali opravljeno storitev, če ga pred vhodom ustavi inšpektor.
T. K.

Brezpilotni mali helikopterji s kamerami povzročajo sive lase informacijski pooblaščenki

Delovanje dronov zakonsko še ni ustrezno
regulirano

O

b dnevu varstva osebnih podatkov je
informacijska pooblaščenka Mojca
Prelesnik organizirala okroglo mizo
na temo »Kakšno varnost zasebnosti potrebujemo v svetu novih dimenzij nadzora?«.
Na njej je z uglednimi gosti iz različnih institucij (iz Inštituta za kriminologijo, Inštituta
za korporativne varnostne študije, Inštituta
za razvoj brezpilotnih sistemov, policije in iz
drugih ustanov) razpravljala o vplivih brezpilotnikov oziroma dronov na varovanje zasebnosti.
Udeleženci okrogle mize so ugotovili, da
uporaba malih brezpilotnih helikopterjev
oziroma dronov, na katerih so nameščene
kamere za snemanje, ni ustrezno zakonsko
regulirana. Zato lahko nepazljiva ali neodgovorna uporaba dronov privede do kršenja
pravice do zasebnosti ljudi. Z droni je mogo-

če snemati ljudi na njihovih zasebnih parcelah, vrtovih, terasah, pa tudi v stanovanjskih
prostorih, kjer tega ne pričakujejo in imajo
pravico v njih uživati v popolni zasebnosti.
Zaradi neurejenosti zakonodaje na tem
področju lahko pride tudi do kaznivih dejanj
ter do posegov v temeljne človekove pravice. Po mnenju strokovnjakov lahko nesreče
z droni privedejo tudi do poškodb ljudi in
premoženja. Nekatere prireditve, na katerih
je zbranih veliko ljudi, snemajo z velikim številom dronov – če bi prišlo do trčenja med
njimi, bi lahko poškodovali ljudi. Pristojni so
tak primer v Sloveniji že zabeležili.
»Upajmo, da pristojnih k ukrepanju ne bo
prisilila šele kakšna huda nesreča. Verjamem
pa tudi, da za premik države ni potreben dogodek, ki se je zgodil lani na Japonskem, ko je
na strehi vladnega poslopja pristal dron, nosil

Droni s kamerami tudi v Slovenskih goricah
Tudi v osrednjih Slovenskih goricah imamo že nekaj izkušenj z droni, saj nekateri z njimi
snemajo občinske in druge prireditve ter posnetke objavljajo na spletu. Prav tako nekateri s
pomočjo dronov snemajo pokrajino in delajo promocijske posnetke, ki jih je nato mogoče
videti na svetovnem spletu. Ponosni smo lahko, da tudi tehnično bolj izobraženi ljudje iz
naših krajev sledijo najnovejšim trendom na tehnološkem področju. Doslej o kakšnih slabih
izkušnjah z droni v Slovenskih goricah ni bilo slišati – nasprotno, mnogi si z veseljem ogledujejo prireditve, posnete z droni, še zlasti, če se jih sami niso mogli udeležiti. Tudi nekateri
čudoviti posnetki Slovenskih goric z dronov ljudi doma in v tujini samo razveseljujejo in
vabijo v naše kraje.
Kljub tem pozitivnim izkušnjam so opozorila informacijske pooblaščenke na mestu.
Vprašanje dronov, ki bodo v čedalje večjem številu začeli letati nad našimi glavami in nas
snemati iz zraka tudi tam, kjer jih najmanj pričakujemo, je nujno zakonsko regulirati, drugače lahko kaj hitro pride do kršenja človekovih pravic in do konfliktov, da o nevarnosti nesreč
niti ne govorimo. Dokler pa to področje zakonsko ne bo ustrezno urejeno, kar je naloga
države, pa morajo tisti, ki imajo drone, z njimi delati in snemati tako, kot so to v Slovenskih
goricah počeli doslej – torej po svoji vesti. Če bodo delali še naprej tako kot doslej, bodo
mnoge razveselili in nikogar prizadeli v njegovi zasebnosti.
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pa je steklenico in napis 'Čas je za
zakonsko ureditev'«,« je ob koncu
okrogle mize dejala informacijska
pooblaščenka.
T.K.
Tako kot razvoj tehnologije nasploh
so tudi brezpilotni letalniki – droni, ki
lahko snemajo iz zraka, prinesli ljudem
veliko pozitivnega, pa tudi nekaj skrbi,
saj lahko posegajo v človekovo zasebnost in dostojanstvo.

Okrogla miza o vlogi dopisnikov in novinarjev lokalnih medijev

Novinarje naj vodita pogum in zavezanost
resnici

A

ktiv Društva novinarjev Slovenije na
nalnimi zahtevami stroke ter med njihovim
Ptuju je sredi februarja v znamenidnevnim življenjem. V času, ko so tako potem Muzik kafeju na Ptuju pripravil
litični kot oglaševalski pritiski na medije, še
okroglo mizo o vlogi dopisnikov s terena v
zlasti lokalne, veliki, so tako novinarji vsakodnevno na preizkušnji.
sodobnih medijih, na kateri so se zbrali novinarji iz domala vseh osrednjih slovenskih
Na okrogli mizi so veliko govorili tudi o slabem ekonomskem položaju novinarjev, zlasti
medijev ter lokalnih medijev na Štajerskem.
mlajših, ki jim lastniki medijev vse pogosteje
Na okrogli mizi niso manjkali niti predstavniki Ovtarjevih novic, ki postajajo vse bolj
kratijo pravice. Zato se je v marsikaterega od
bran in odmeven medij v osrednjih Slovennjih zakoreninil strah za svojo eksistenco, ki
skih goricah.
hromi njihovo odpornost proti vsem vrstam
Na okrogli mizi, ki jo je vodil dopisnik Rapritiskov. Pravi odgovor na vse pritiske pa sta
dia Slovenija Danijel Poslek, so uvodoma o
državljanski pogum in zavezanost resnici,
problemih novinarjev, ki poročajo s terena,
brez česar si kakovostnega novinarskega dela
spregovorili predsednica
Društva novinarjev Slovenije in novinarka Večera
Petra Lesjak Tušek, dopisnik dela Franc Milošič,
upokojena dopisnica Radia
Slovenija Nevenka Dobljekar, novinarka POP TV
Jana Ujčič, urednik Primorskih novic Antiša Korljan in novinarka Štajerskega tednika s Ptuja Mojca
Zemljarič.
Lesjak Tuškova je poudarila, da je dobro pokrivanje lokalnih zgodb, ki ljudi
zanimajo bolj kot dnevno-politične teme, lahko velika konkurenčna prednost
okrogle mize so bili enotnega mnenja, da delo dopisnikov s
medijev, česar se v vseh Udeleženci
terena in novinarjev v lokalnih medijih ni lahko.
medijih ne zavedajo. »Ljudje so od nekdaj v medijih
rajši spremljali lokalne informacije, saj se življenje odvija na lokalnem
ni mogoče predstavljati.
terenu,« je dejala. Po njenem mnenju je delo
Okrogla miza je med drugim pokazala
lokalnih novinarjev odgovorno, saj je vpetudi, da na Štajerskem pogumnih, kritičnih
tost v lokalno okolje po eni strani prednost,
in mlajših novinarjev ne manjka, zato so tako
po drugi pa tudi slabost, tako z vidika mov osrednjih slovenskih kot v lokalnih medijih
rebitnih pritiskov kot tudi medsebojne podogajanja na Štajerskem na politični, gospovezanosti z okoljem. Zato morajo novinarji
darski in politični sceni najširši javnosti kakovostno in ažurno predstavljena.
lokalnih medijev oziroma dopisniki krmariti
med interesi javnosti oziroma med profesioT. K.
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6. kolegij županov občin osrednjih
Slovenskih goric

V

Sveti Trojici so se v ponedeljek, 15.
februarja, v Gostilni na griču na 6. rednem kolegiju sestali župani občin na
območju upravne enote Lenart. V ospredju
tokratne razprave županov 6 slovenskogoriških občin so bili delovanje Razvojne agencije Slovenske gorice, financiranje programov
športa in finančna podpora za delovanje Kulturnega društvu MOL oziroma slovenskogoriškega pihalnega orkestra.
Razvojna agencija Slovenske gorice, ki je
bila ustanovljena konec leta 2007 z namenom
razvijati in pospeševati gospodarski razvoj

na širšem slovenskogoriškem območju, tačas
zaključuje projekte pretekle finančne perspektive, medtem ko novih še ni na vidiku.
S tem pa se je razvojna agencija, ki se v veliki
meri financira prav iz projektov, znašla v nezavidljivem položaju. Gostitelj kolegija v Sv.
Trojici, trojiški župan Darko Fras, je v izjavi
za javnost po seji, ki je sicer potekala za zaprtimi vrati, povedal, da gre po informacijah
direktorice RASG Tanje Vintar za trenutni
zastoj pri zagonu novih projektov. Agencija
je bila močno angažirana pri zaključevanju
dosedanjih projektov, nekateri še potekajo,
projektov iz nove finančne perspektive pa še
ni oziroma še niso potrjeni in nov finančni
tok še ne teče. Župani pričakujejo potrditev
prijavljenih programov sredi leta, začetek njihovega izvajanja pa najprej jeseni. Finančni
učinki teh projektov bodo opazni šele čez leto

ali več. Zaradi tega je bila beseda o potrebnih
finančnih in organizacijskih ukrepih. Razvojna agencija bo sicer močno angažirana pri
operativnem delu razširjene Lokalne akcijske
skupine Ovtar Slovenskih goric, ki po novem
zajema 10 občin z nad 40 tisoč prebivalci.
To dejstvo terja organizacijsko in kadrovsko
okrepitev oz. nov model financiranja. Tudi
Območno razvojno partnerstvo (OPR), ki je
še širše, s svojim programom razvojni agenciji prinaša nove obveznosti, zato bodo z vsemi
vključenimi občinami potrebni dogovori o
prihodnji organizaciji in financiranju RASG.
Župani slovenskogoriških občin so na kolegiju v
okviru obravnave Pravilnika o postopku in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa na območju
Slovenskih goric govorili
tudi o poenotenju pravilnikov in financiranju športa.
Seznanili so se s tehnično
podporo pri sestavljanju
programov, ki jo ponujajo
različni ponudniki. Sicer
je med občinami nekaj razhajanj glede iskanja ključev
za sofinanciranje skupnih
projektov. Nov Zakon o
športu, ki je v pripravi, je
sicer po ugotovitvah na kolegiju deležen precejšnjih pripomb.
Župani so podprli poziv za dodatno financiranje pihalnega orkestra MOL, ki je angažiran na območju vseh občin. Ta nima sistemskega vira za delovanje, skozi poenotenje
postopkov in vsebinskih kriterijev pa bodo
skušali zagotoviti zadostno finančno osnovo
za nadaljnje delovanje. Za osnovno delovanje bi bilo potrebno zagotoviti okrog 12 tisoč
evrov letno, za inštrumente in vzdrževanje
opreme pa še posebej. Končna rešitev sicer
še ni oblikovana; ena od možnosti je sofinanciranje šestih občin po ključu – številu prebivalcev. Slišati je bilo številko 80 centov po
prebivalcu. Seveda pa bi bile za takšno rešitev
potrebne spremembe prihodnjih proračunov
in potrditev občinskih svetov.
E. Pukšič

Občina Benedikt

V naselju B-15 raste že sedma hiša

V

občini Benedikt v teh dneh izvajajo
naloge in aktivnosti v skladu s svojimi
načrti ter opravljajo tekoče posle. Kot
pravi župan občine Benedikt Milan Gumzar,
na občini vse teče tako, kot mora.
V občini je vse pripravljeno za nadaljevanje investicije v izgradnjo nizko-energetskega
vrtca. V teku je drugi javni razpis za izbiro
izvajalca del. »Desetega
februarja je posebna komisija, ki jo po predpisih
imenuje župan, odprla ponudbe. Na razpis je svoje
ponudbe poslalo sedem
ponudnikov. Člani komisije bodo vse ponudbe
podrobno pregledali in
proučili ter izbrali najbolj
primernega ponudnika,«
pravi Gumzar.
Predmet javnega naročila je »Izgradnjo vrtca Benedikt – dokončanje GOI del
(gre za gradbena dela, obrtniška dela in električne ter
strojne inštalacije) ter dobava in montaža opreme,
pri kateri je treba upoštevati tudi okolijski vidik«. Sestavni del razpisa je
tudi dokončanje ureditve okolja in notranja
oprema in oprema razdelilne kuhinje.
Izbrani izvajalec del bo lahko začel z deli
takoj po sklenitvi pogodbe, dela pa bo moral
dokončati v petih mesecih po podpisu po-
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godbe.
V zvezi s Termami Benedikt se v zadnjem
času ni veliko premaknilo. Kot je znano, so
zemljišča za terme skupaj z gradbenim dovoljenjem in polovico vrtine v lasti nekdanjega
investitorja podjetja CM Celje v stečaju. To
podjetje, ki je bilo v preteklosti eno naših
največjih gradbenih podjetij, je imelo v lasti ogromno nepremičnega
in premičnega premoženja
povsod po Sloveniji. Zato je
stečajni postopek, ki ga vodi
stečajna upraviteljica Milena Sisinger, zelo zahteven. V
zadnjem poročilu o poteku
stečajnega postopka, ki ga je
Sisingerjeva konec januarja
letos poslala sodišču, med
drugim piše: »Že v preteklih
obdobjih poročanja smo v
stečajnem postopku pričeli
tudi s pospešeno prodajo
zemljišč, ki so v lasti stečajnega dolžnika. V preteklih
obdobjih poročanja je bilo
namreč edino prodajano
zemljišče v občini Benedikt. Predmetno zemljišče
je namenjeno gradnji termalnega objekta in
ima za to tudi veljavno gradbeno dovoljenje.
Zemljišče se je prodajalo že na treh javnih
dražbah, vendar za nakup ni bilo nobenega
interesa. Zaradi bližnjega poteka gradbenega
dovoljenja za izgradnjo Term v občini Bene-

dikt je bil v obdobju poročanja (od 1. 10. 2015
odvisno od lastnikov.
do 31. 12. 2015) objavljen poziv ločitvenemu
V političnih krogih v Benediktu pa so v
upniku Probanki, d. d., za prevzem premozadnjem času največ razpravljali o predlogu
ženja. Upnik Probanka je namreč vztrajal na
Strategije razvoja lokalen samouprave v Sloveniji, ki ga je dala v javno obravnavo vlada.
prodajni ceni, ki je bila za morebitne interesente nesprejemljiva. Do konca obdobja poGumzar je zelo kritičen do njega. S svojimi
ročanja sodišče o zadevi še ni odločilo.«
pripombami so župani seznanili tudi predseČe se bo sodišče odločilo
za znižanje cene, bodo začeli
zemljišča za Terme Benedikt
prodajati za nižjo ceno, kar bo
morebiti pritegnilo kakšnega
domačega ali tujega investitorja.
V novi soseski B–15 v Benediktu, ki raste na ravnici pod
cerkvijo Svetih Treh Kraljev v
bližini središča kraja, pa raste
že sedma hiša. Sosesko, v kateri je 40 parcel, velikih od 630
do 900 kvadratnih metrov, je
komunalno opremilo podjetje
Juven, ki sedaj prodaja parcele,
zainteresiranim kupcem pa na
njej postavi še hišo. V sklopu
nove soseske, ki za naše razme- Izvajalec, ki bo izbran na javnem razpisu, bo moral vrtec do
re zares presenetljivo hitro ra- konca zgraditi in opremiti ter urediti okolje v petih mesecih od
podpisa pogodbe.
ste, bodo v prihodnosti zgradili
še pet manjših stanovanjskih
dnika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ko
objektov s po dvanajstimi stanovanji.
jih je povabil na razgovor na Brdo pri KraOb Vinogradniški poti in Mariborski cesti pa bo v Benediktu zrasla še ena soseska
nju. »Če bi takšno strategijo razvoja lokalne
in sicer na 2,6 hektarih zemljišč, ki so v lasti
samouprave, kot je sedaj napisana, uresničili
družine Zrnec. V pripravi je že osnutek pov praksi, bi se občine na podeželju prenehadrobnega prostorskega načrta za to območje
le razvijati, saj je strategija napisana na kožo
(poleg stanovanjskih parcel bodo v soseski
velikim urbanim središčem,« pravi Gumzar.
tudi ceste ter parcele za javno infrastruktuT. K.
ro). Kako in kaj bo z zemljišči naprej, pa je

Ob slovenskem kulturnem prazniku

Skupna pot in širitev kulture v Benediktu

S

odobnost prinaša spremembe tudi v
obliki praznovanja kulturnega praznika.
Klasičnih proslav skorajda ni več, vedno
več je prostora za izražanje predanih kulturnikov in umetnikov z različnih področij. V
občini Benedikt smo v Društvu Musica Levares že tretje leto povabili k sodelovanju vsa
kulturna društva in letos so se odzvali prav
vsi: KED Vrelec, KD
Benedikt, KGD Benedictus in GTD Klapovüh Benedikt. Bogato
sodelovanje OŠ, Občine Benedikt in vseh
kulturnih društev v
občini je soustvarilo
kulturno prireditev, v
katero nas je miselno
izjemno spretno popeljal teolog in kulturni
ustvarjalec na mnogih
področjih, slavnostni
govornik gospod Marko Leva. Uvod v program so mogočno izvedli člani Godbe Musice
Levares, oglasila se je
državna himna zbora vseh nastopajočih.
Letos se je običajna zasedba godbe povečala
še z Eliso Potrč in Silvestrom Šnoflom. Vsa
društva so izvedla kvalitetne točke, čutila
se je povezanost med ljudmi in pripadnost
kulturi. Nastopila sta tudi mlada pianista
Luka Tavželj in Mihel Mai Leva ter učenci
OŠ Benedikt. Letos smo za občane Benedikta pripravili glasbeno dragocenost: v izvedbi
operne solistke Nine Dominko smo spoznali
Prešernovo delo Nezakonska mati, ki ga je
uglasbil Josip Michl, klavirsko korepeticijo je
izvajala Ninina mama. Ninin prelep in mogočen glas smo lahko že velikokrat slišali v
Benediktu, to pot smo bili mnogi ganjeni do
solz ob močnem sporočilu samospeva: »Al' te
je treba bilo al' ne, vedno bom srčno ljubila
te …«. Nina je rojena v družini šestih otrok,
morda tudi od tukaj izvira njena vrhunska in
doživeta interpretacija umetniških del. Prireditev smo zaključili s skupno pesmijo Kje so
tiste stezice, ob podelitvi zahval organizatorja, ki je povabil prisotne k vzpostavljanju prehodnih stezic, usmerjenih k ljubezni. Z besedami je v spretni in čuteče-strokovni obliki
povezala prireditev voditeljica programa, go-

spa Saša Lovrenčič, ki je zvesta povezovalka
prireditev v okviru našega društva. V sklopu
praznovanja smo v društvu pripravili še dve
odprti prireditvi. Prva so bile glasbene urice
za otroke in starše, kjer ob zgodbici, improvizaciji, gibanju in petju doživimo poseben
pomen in uporabnost glasbe. Takšne glasbe,
s katero je tudi vzgoja lažja, povezanost v

družini večja ter sčasoma odseva na vsa področja, tudi na šolski uspeh, predvsem pa na
notranje zadovoljstvo. Drug dogodek je bila
predstavitev izkustvenih glasbenih terapij,
kjer smo si ogledali posnetke iz prakse, kako
zdravljenje z glasbo pomaga pri cerebralni paralizi, demenci in anksioznih stanjih.
Okoli 20 udeležencev srečanja je bilo nemalo
presenečenih nad uspešnostjo in širino tovr-
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stnega pristopa do mnogih stisk ljudi, ki ga
izvajamo v našem društvu v sklopu Inštituta
za zdravljenje in razvoj z glasbo.
Kulturo širimo v mislih, preden izgovorimo besedo. Naj velja, kakor smo zapisali na
zahvale sodelujočim: »Naše poti so različne,
včasih si jih olepšamo, včasih obtežimo. Če

so bile nekoč lepe, jih ponovno vzpostavimo,
če so nam danes lepe, jih ohranimo vedno
takšne. Najlepša pot z ljubeznijo vodi do ljubezni …«.
Za Društvo Musica Levares: Majda Fras
Leva, foto: Igor Barton

Občina Cerkvenjak

Občine so gonilna sila razvoja na lokalni ravni

T

ako kot v večini občin v Sloveniji so
tudi v občini Cerkvenjak v političnih
krogih ob koncu lanskega in na začetku letošnjega leta razpravljali o predlogu
strategije razvoja lokalne samouprave, ki ga je
dala v javno razpravo vlada. Avtorji strategije
so precej kritičnih pripomb zapisali na račun majhnih občin, češ da
so neracionalne in da bi se
morale začeti prostovoljno
združevati.
»Naše izkušnje so drugačne,« pravi župan občine
Cerkvenjak Marjan Žmavc.
»V našem primeru je bila
občina gonilna sila razvoja
na lokalni ravni. Seveda je
Marjan Žmavc: Občinam je
treba dati več pristojnosti in
jim zagotoviti lastne in avtonomne vire financiranja.

potrebno občinam dati več
pristojnosti, ki si jih sedaj
lasti država, in več avtonomije, še zlasti pa jim je treba
zagotoviti lastne in neodvisne vire financiranja.«
Ko govori o nalogah, ki bi jih zakonodajalec lahko oziroma moral prenesti iz državne
ravni na občinsko, Žmavc omenja urejanje
prostora, izdajanje gradbenih dovoljenj, izdajanje različnih dokumentov in potrdil in
podobno. Kot pravi župan, je nesmiselno, da
morajo v teh časih, ko je informatika izjemno
razvita, občani zaradi enega samega potrdila
potovati v večja urbana središča. Marsikatero
potrdilo ali dokument bi lahko tudi v sodelovanju z upravno enoto občanom fizično izdali na občini. Na ta način bi skrajšali poti in
občanom olajšali dostop do nekaterih upravnih storitev, saj bi namesto ljudi od vrat do
vrat potovali dokumenti v elektronski obliki
od pisarne do pisarne.«
Po Žmavčevih besedah pa poskuša država
marsikdaj občinam odstopiti kakšno neprijetno nalogo, denimo nadzor nad gradnjo
manj zahtevnih objektov in podobno. Kot
pravi, občine takšnih »kislih jabolk« ne potrebujejo, saj ima država za to, da zagrizejo
vanje, inšpekcijske službe. Lokalna samouprava pa mora ostati servis za občane in to
prijazen. Nikakor pa ni mogoče in dopustno
spreminjati organov lokalne samouprave v
represivne organe, saj je to v nasprotju s temeljno idejo o lokalni samoupravi.
Kot pravi Žmavc, so pri obravnavi predloga strategije razvoja lokalne samouprave
trčili tudi na vprašanje regij, ki jih v Sloveniji še vedno nimamo. V preteklosti je vsako
nekoliko večje mesto želelo imeti svojo regijo
in postati regijsko središče. Zato do dogovora

o ustanovitvi razumnega števila regij nikakor
ni moglo priti. »Kot zgodovinar in geograf
zagovarjam stališče, da bi morali pri oblikovanju regij upoštevati pokrajine, ki so se skozi našo zgodovino že oblikovale in obstajajo
v zavesti in navadah ljudi. Tako bi morali
oblikovati kot regije Štajersko, Prekmurje,
Koroško, Gorenjsko in tako
naprej,« pravi Žmavc.
Ko govori o malih občinah, pa Žmavc namesto o
nujnosti njihovega združevanja govori o potrebi po
njihovem sodelovanju tam,
kjer je to potrebno, racionalno in mogoče. Dejansko
takšno sodelovanje med občinami na območju upravne
enote Lenart in širše obstaja
že danes. V Lokalni akcijski
skupini (LAS) je že deset
občin iz območja osrednjih
Slovenskih goric. Poleg
šestih občin na območju
upravne enote Lenart gre
še za občine Šentilj, Pesnica, Sveti Andraž in Duplek.
Omenjene občine sodelujejo pri reševanju
različnih skupnih razvojnih vprašanj na področju zdravstva, socialnega varstva, kulture,
turizma in še bi lahko naštevali.
Kot pravi Žmavc, so Cerkvenjačanke in
Cerkvenjačani v zadnjih letih spoznali prednost samostojne občine. Katere so prednosti
majhnih občin? »Ljudje se med seboj poznajo; občina predstavlja zaokroženo geografsko
območje, na katerem ljudje dejansko skupaj
delajo in živijo ter poznajo vso problematiko
tega območja; v majhnih občinah je odzivnost ljudi pri reševanju problemov veliko hitrejša in večja, saj gre za reševanje problemov,
ki jih vsakodnevno občutijo; občina in njeni
funkcionarji so bližje ljudem; nosilci funkcij
so v neposrednem stiku z velikim številom
občanov in še marsikakšno prednost male
občine bi se dalo našteti,« poudarja Žmavc.
»Bistveno pa je, da se ljudje bolj identificirajo
z občino in so bolj vpeti v njeno delovanje.«
Kot pravi Žmavc, so župani svoje pripombe na posvetu v Mariboru že prenesli nekaterim ministrom in predstavnikom vlade.
Župane vseh slovenskih občin pa je sklical
na posvet tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Tudi njemu so povedali, kar
jim leži na duši, in zdi se, da jim je pozorno prisluhnil. Vsekakor se v Sloveniji čedalje bolj krepi prepričanje, da majhne občine
niso cokle, temveč motor razvoja na lokalni
ravni. Samo upamo lahko, da bodo poslanci
v državnem zboru ob razpravi o predlagani
strategiji razvoja lokalne samouprave vanjo
vgradili tudi spoznanja iz občin.
T. K.

Občina Lenart

Občina Lenart v projektih čezmejnega
sodelovanja
Občina Lenart je v projekte vključila tudi gradnjo komunalne
infrastrukture

O

bčina Lenart se je skupaj s projektnimi partnerji prijavila na javni razpis
za projekte čezmejnega sodelovanja
z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Gre za
projekte Interreg, ki jih sofinancira Evropska
unija, Evropski sklad za regionalni razvoj.
Prijava na razpise čezmejnega sodelovanja je
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možna le, če v projektu sodeluje več partnerjev z obeh strani meje.
V občini Lenart je največ potreb na področju komunalne infrastrukture, vendar je potrebno poudariti, da gre pri teh oblikah sodelovanja za tako imenovanje mehke projekte,
katerih glavna vsebina so turizem, ohranja-

Želijo nabaviti tudi 10 električnih koles. V
nje, promocija naravne in kulturne dediščine.
Občini Apače pričakujejo sofinanciranje 150
Kljub razpisnim pogojem, ki dajejo prednost
metrov kolesarske poti od Apač do Črncev in
drugim vsebinam, je Občina Lenart v vsak
nabavo 5 električnih koles. Občina Sv. Anprojekt vključila tudi investicije s področja
draž pa želi s sredstvi iz tega projekta kupiti
komunalne infrastrukture
kolo za 12 oseb v obliki šanka in 5 električnih
Pri projektih čezmejnega sodelovanja z
koles.
Madžarsko poleg Občine Lenart sodelujejo
Prijave na javni razpis projektov čezmejše Občine Apače, Sveta Ana, Sveti Andraž,
nega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko je
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije- Območna enota Maribor, Univerza
bilo potrebno oddati sredi februarja.
v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko,
Projekti čezmejnega sodelovanja s Hrvaško so še v pripravi, ker se rok za oddajo
računalništvo in informatiko, madžarski
prijav izteče sredi meseca marca. Občina
projektni partnerji so Občina Monošter,
Lenart se bo na projekt prijavila skupaj s
Občina Öriszentpeter, Kulturno in turistično društvo Andovci iz Porabja. Skupna
partnerji: Občinama Sv. Ana, Sveti Andraž,
vrednost projekta za vse projektne partnerZavodom za varstvo kulturne dediščine
je znaša 936.174 EUR.
Slovenije – Območna enota Maribor, Univerzo v Mariboru, Fakulteto za elektrotehKot glavno investicijo je Občina Lenart v
niko, računalništvo in informatiko in hrvata projekt vključila gradnjo pločnika od regionalne ceste Lenart–Maribor do gradu Hraškimi občinami Vinica, Klenovik in Donja
stovec.
Voća ter Turističko zajednico Varaždinske
Občina Sv. Andraž je v projekt čezmejnežupanije - Konzervatorski odjel u Varaždiga sodelovanja z Madžarsko prijavila obnovo
nu. Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 1.000.000 EUR. Vsebina projektov
kužnega znamenja na Selah, obnovo Pavličeve in Antonekove kapele, ureditev krožne
sodelovanja s Hrvaško je osredotočena na
pohodne poti med objekti kulturne dediščioživljanje tradicije in podeželja.
ne in ureditev parkirišča. V Občini Sv. Ana
Občina Lenart bo tudi v ta projekt vključila ureditev infrastrukture v Zavrhu, gradnjo
v pričakujejo sofinanciranje ureditve evangeličanskega pokopališča v Zg. Ščavnici, uredipločnika v dolžini 390 metrov z ureditvijo
tev dovoza in parkirišča pri tem pokopališču.
javne razsvetljave. Pričakujejo pa tudi sredstva za ureditev notranjosti kulturnega doma
Občina Apače pa se nadeja sofinanciranja
v Zavrhu in Maistrove spominske zbirke.
sakralno–etnološkega muzeja.
Glede na usmeritve projekta bo občina Sv.
V čezmejnem projektu z Avstrijo sodelujejo Občine Lenart, Sveta Ana, Sveti
Andraž prijavila obnovo Hrgove domačije,
Andraž in Apače, avstrijska partnerja sta
Občina sv. Ana pa ureditev podstrešnih prostorov v Grafonževi domačiji.
Občina St. Anna am Aigen in Regionalni
Vse občine in drugi partnerji upajo, da
management Südoststeiermark. Skupna
vrednost projekta za vse
partnerje znaša 1.095.951
EUR.
Glavna vsebina projektov čezmejnega sodelovanja z Avstrijo je razvoj
turizma v povezavi s kulturno dediščino, kulinariko
in vinarstvom. Če bo prijava na javni razpis uspešna,
Občina Lenart načrtuje
gradnjo kolesarske poti,
ki bo vodila od Polene v
smeri čistilne naprave pri
Globovnici z navezavo na
Ulico heroja Lacka, proti Usklajevanje vsebine čezmejnega projekta sodelovanja s Hrvaško v
centru Lenarta, v dolžini februarju
800 metrov. Ker je projekt
ekološko usmerjen, bi postavili tudi polnilnico za električna kolesa in
bodo prijave uspešne in da bodo projekti sofinancirani. Kakšna so merila, ki jih pri vrekupili 10 električnih koles.
dnotenju in ocenjevanju projektov upoštevaObčina Sv. Ana v okviru tega projekta
jo komisije, pa je seveda druga zgodba.
predvideva v občinski stavbi ureditev kletnega prostora z opremo za polnjenje penine.
D. O.

Užitek ob reki
Projekt, ki povezuje Slovenske gorice in
Štajerski Vulkanland

U

žitek ob reki poživlja čute, povezuje
Mure, organizacijo WWF, organiziral BIG
ljudi in dve deželi na dveh bregovih
JUMP – veliki skok v reko. Prireditev, ki poteka po vsej Evropi, opozarja na vrednost
reke Mure.
čiste vode in čistih rek in je kot zabavni doProjekt Užitek ob reki (nemško Genuss am
godek pritegnila veliko mladih.
Fluss) povezuje več kot 160 ponudnikove iz
K projektu so pristopile občine s številnimi
avstrijskega Štajerskega Vulkanlanda in Slovenskih goric. Blagovna znamka Užitek ob
lokalnimi ponudniki: Lenart, Benedikt, Šenreki odlikuje kakovostno ponudbo, ponudnike in produkte,
regionalno kulinariko, vinotoče,
dopolnilne dejavnosti, gostilne,
ponudbo domačih pridelkov, vinogradnikov in številne lokalne
prireditve.
Prebivalcem na obeh straneh
meje in reke Mure ponujamo
doživetje vseh čutov, užitek in
kakovost: termalno vodo, neokrnjeno naravo, izvrstno kulinariko, vrhunska vina, kolesarske
in pohodniške poti, kulturo teh
izjemnih regij.
Mura, zelena reka, združuje
in vabi k sodelovanju. Užitek
ob reki je v letih 2014 in 2015
v sodelovanju z Mednarodnim Z delovnega srečanja vodstva čezmejnega projekta 26. januarja v
komitejem za zaščito reke Cmureku
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tilj, Sv. Trojica in Cerkvenjak. V tem mesecu
sta odločitev o sodelovanju sprejeli tudi občini Sveta Ana in Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, kjer lahko okusimo domače dobrote
v neokrnjeni naravi. Na avstrijski strani pa so
članice občine Bad Radkersburg, Halbenrain,
Mureck, Deutsch Goritz, Murfeld, St. Veit in

AKTUALNO IZ OBČIN
der Südsteiermark in Klöch, prav tako z raznovrstnimi vrhunskimi ponudniki.
Avstrijski in slovenski partnerji razvijamo,
spodbujamo dopolnilne dejavnosti, direktno
prodajo, zanimive lokalne produkte in marketinške ukrepe.
Več informacij na www.genussamfluss.at

Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku v Lenartu

P

roslava ob slovenskem
kulturnem
prazniku, ki je bila
v Domu kulture Lenart v
petek, 5. februarja 2016,
je zazvenela in izzvenela
v pozitivnem vzdušju, z
bogatim in raznovrstnim
kulturnim programom, ki
so ga vrhunsko izvedli: Il
divji, učenci in profesorji
Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart: 4., 5. in
6. razred baleta (mentorica Manca Raušl),
Lara Trojner in Mojca Simonič (mentorica
Slavica Kurbus), štiriročno na klavirju, klarinetist Žak Grajfoner Petrič (mentor Zdravko
Zimič), ob klavirski spremljavi Zale Čuček
Rojs, harmonikarja Domen in Ben Šnajder
ter njun mentor Kristijan Brus, Mladinski
pevski zbor OŠ Lenart, pod vodstvom Marine Zimič in ob klavirski spremljavi Slavice
Kurbus, Prešernovega Povodnega moža sta
interpretirali učenki OŠ Lenart Hana Vauda Lorenčič in Doroteja Kolarič (mentorici
Tadeja Kurnik Hadžiselimovič in Andreja
Kramberger), iz Muzikluba so nastopili Kiara
Katan, Žiga Kodrič in Miha Mihelič, Kettejeve in Gregorčičeve pesmi je recitirala Katarina Leš iz Voličine, z glasbenim nastopom sta
razveselila Neža in Robert Ožinger.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil slikar Konrad Krajnc, lastnik in vodja lenarške
galerije, v kateri že več kot 20 let prireja likovne razstave, vzgaja mlade ustvarjalce, ki jim
svet likovne umetnosti odpira in jih usmerja
tudi na likovnem ex-temporu na otoku Krku
že od leta 1993.
Brezčasnost, strpnost, spravljivost Prešerna in njegovih pesmi je bilo vodilo govora
Konrada Krajnca, ki je povedal:
Spoštovani, tisti, ki me poznate, veste, da
nisem človek besede in peresa, ampak človek
barv in čopiča. Morda bi Franceta Prešerna
bolje narisal kakor napisal. Vendar sem vabilo,
naj ob slovenskem kulturnem prazniku povem
nekaj besed o kulturi in pomenu našega največjega pesnika, po katerem nosi naš praznik
ime, z veseljem sprejel.
Nimajo vsi narodi na seznamu državnih
praznikov kulturnega praznika. Slovenci ga
imamo še iz časa narodnoosvobodilnega boja,
saj so odposlanci v Črnomlju to sklenili že konec leta 1944; odlok sta podpisala Boris Kidrič
in Josip Vidmar.
Danes se veliko govori o usodni razcepljenosti slovenskega naroda v tistih časih. In čeprav
je Prešeren 100 let pred tem vzkliknil v Krstu
pri Savici: »Slovenec že mori Slovenca, brata,
kako strašna slepota je človeka.«
In partizanska stran je imela tudi legendarno Prešernovo brigado. Seveda se ne kaže

ustavljati predvsem ob teh zgodovinskih dogodkih, toda povedati želim, da je tudi drugi
pol Slovencev v istem času slavil Prešerna, ga
deklamiral na domobranskih proslavah … To
pa pomeni, da je bil Prešeren že takrat onkraj
delitev, ideoloških razlik, več kot bojujoči se voditelji … in tako združevalni element.
Slovenci doma smo praznovali svoj kulturni
praznik, po Prešernu poimenovali šole, ulice,
založbo, kulturne nagrade itd. Slovenci v emigraciji, ki niso priznavali naše jugoslovanske
države in praznikov, pa so vseeno povsod po
svetu 8. februarja pripravljali proslave, kakor
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mi, v njegovo čast.
Ja, od njegove smrti je
minilo 167 let, menjale so
se države, cesarji, kralji,
predsedniki, za mnoge ne
vemo več. Menjavale so
se prestolnice Dunaj, Beograd, Berlin ali Rim in spet
Beograd, a Prešeren je ostal
na istem mestu … na vrhu
slovenske poezije, v srcih
vseh Slovencev in himni,
sedaj končno v samostojni
državi Sloveniji.
Ja, Prešeren je slovenska zvezda severnica,
po kateri se lahko zmerom orientiramo, z zavestjo, da smo kulturni narod, enak z vsemi
kulturnimi narodi Evrope. Prav je, da se tako
vsako leto zberemo, si povemo in pokažemo,
kaj smo ustvarili na področju kulture.
Prešeren je bil Gorenjec, vendar je že takrat
povezoval vse Slovence. V Zdravljici pravi:
»Bog živi vas Slovenke«; pravi, naj bo »prost
Slovencev dom« …
Medtem ko imajo drugi narodi v svojih himnah navadno patetično domoljubne besede,
nekateri omenjajo celo vojaško moč, pa naša
Zdravljica, iz katere smo vzeli verz za himno,
govori o vinu, srcu, prijateljstvu, dekletih, govori o edinosti, sreči, spravi, v izbrani kitici pa
o vseh narodih, soncu, sosedu na meji … Kar
je za Evropo Oda radosti, je za Slovence Zdravljica. Včasih bi politiki radi spreminjali tako
himno ali pa prestavljali datum kulturnega
praznika … Vendar je Zdravljica daleč pred
politiko.
Od Prešernovih časov, ko smo se Slovenci
v glavnem šolali v nemščini, se klanjali habsburškemu cesarju, ko še nismo sanjali države,
komaj državni preporod, se je seveda marsikaj
spremenilo. Smo suvereni narod, del evropske
zveze samostojnih držav.
Včasih pozabimo, da nas je Prešeren opozoril, da ni prav, da »le petica da ime sloveče in
da človek le toliko velja, kar plača«.
Človek je s svojimi sanjami, sanjarijami,
ljubeznijo, hrepenenjem, žalostjo in veseljem,
peklom in nebom v sebi … še veliko več kot
kapital ...
To nam je dopovedoval pesnik. In včasih
moramo biti vendar malo bolj ponosni nase in
svojo kulturo. Imamo svojo kulturo, ki je veliko
vredna. Tudi mi, tu v Slovenskih goricah ...
Imamo hišo v Trojici, kjer so bivali Kraigher, Brnčič in Ivan Cankar, ki je tu napisal
svojo zadnjo in najbolj literarno dramo Lepo
Vido. Imamo Kraigherjev roman in dramo o
Lenartu, Ilauinigovo povest o Hrastovcu, v
Jurovskem Dolu šolo, ki se imenuje po pisatelju romana o Maistru in slikarju, in dom
uveljavljene pisateljice mlade generacije. Imamo Maistrov Zavrh, imamo v Lenartu pomembno knjižnico z mnogimi prireditvami,
bogato glasbeno življenje,
prenovljen kulturni dom
in, če ne zamerite, imamo
tudi svojo likovno galerijo.
Tu mnogo mladih pričenja
svojo ustvarjalno likovno
pot. Imamo društva, ki so
prepoznavna v domačem
in širšem prostoru, in tako
naprej.
Zato mi dovolite, da vam
na koncu čestitam za slovenski kulturni praznik, da
še bolj strnemo vrste in naredimo Lenart za kulturno
prestolnico Slovenskih goric
in da ne pozabimo, da nismo imeli ne države
ne svoje valute ne svoje politike, ko smo že imeli slovensko kulturo, ki jo je Prešeren postavil z
ramo ob rami evropski kulturi že pred skoraj
dvesto leti.
Hvala in čez eno leto ob tej priložnosti spet
na svidenje …
Za danes pa morda po Prešernovo:
»nazadnje še, prijatli,
kozarce zase dvignimo,
ki smo zato se zbratli,
ker dobro v srcu mislimo …«
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Organizator prireditve je bila Občina Lenart. Župan, mag. Janez Kramberger, se zahvaljuje vsem nastopajočim in sodelujočim
na proslavi, ki so pripravili lep kulturni pro-

gram in s prepletom glasbe, plesa ter govorjene besede namenili pozitivno sporočilo ob
prazniku slovenske kulture.
D. O., foto: Žiga Strmšek

25. Pustovanje v Lenartu

N

a 25. lenarškem pustovanju smo videli več kot 1200 fašankov, vsakovrstnih lorf, ksihtov in frisov. Gledalcev, ki so na povorko prišli »natur«, brez lorf,
je bilo veliko kot že dolgo ne, več tisoč.
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.
Posebej velja pohvaliti Osnovno šolo Lenart, saj so se vsi učenci, učitelji in drugi
zaposleni maskirali v zajčke, muce, Smrkce,
barvice, lego kocke, smeške, Spuži kvadratnike … Iz Vrtca Lenart so se povorke udeležili skoraj vsi otroci s starši in vzgojiteljicami,
ki so se našemili v ovce, kamenčke, kuharje,
gozdne čarovnike, gusarje, Pike Nogavičke in
Snežinke.
Pihalna godba Mol
in lenarške mažoretke,
ki so bile na čelu povorke, so se preoblekli
v zaspance, v povorki
so bili tudi miškolini,
Backi Joni, vesela štrigla, originalno vozilo,
kurenti, orači … Veselo
dogajanje je »strokovno komentiral« Samo
Tuš – Korl.
Hvala
maškaram

O B JAVA
Javni razpis za vpis predšolskih otrok za vrtec
v Lenartu za šolsko leto 2016/2017
Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da
lahko za šolsko leto 2016/17 vpišejo svoje otroke od 7. 3. 2016 do 22. 3. 2016, 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!

Občina Sveta Ana

Prva seja anovskega občinskega sveta

V

februarju je bila prva letošnja seja
občinskega sveta občine Sveta Ana, v
ospredju katere je bilo sprejetje sklepov o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt CB Matching
Tradition, sklep o potrditvi investicijskega
programa za projekt: CB Matching Tradition,
sklep o potrditvi dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za projekt Pobeg iz
zgodovine v prihodnost – po poti strpnosti,
sklep o potrditvi investicijskega programa

za projekt Pobeg iz zgodovine v prihodnost
– po poti strpnosti. Naj pojasnim, da gre
za projekte, ki bodo bistveno pripomogli k
nadgradnji turizma v občini, saj je bilo moč
razbrati, da gre za daljnosežne projekte, ki
bodo bistveno pripomogli k razvoju občine,
širili njeno prepoznavnost izven nacionalnih
meja, saj so projekti zavezani k sodelovanju s
sosednjima Avstrijo in Hrvaško.
Suzana Rejak Breznik

Občina Sveta Ana v mednarodnih projektih

O
za sodelovanje, zamisli, delo in trud, ki so
ga vložili v pripravo
originalnih mask. Lenarški fašank je uspel,
živi, se razvija, saj je
maškar vsako leto več,
so domiselne, povorka
privabi veliko obiskovalcev.
Organizator
pustovanja,
Občina
Lenart, zagotavlja, da
se vidimo tudi na 26.
pustni povorki.
D. O., foto: Žiga
Strmšek

Sobotna pustna povorka in vrtec Lenart

Ž

e precej let zapored se zaposleni vrtca
Lenart trudimo, da se pustne povorke, ki jo organizira Občina Lenart,
udeležujemo v čim večjem številu. Spremlja
nas namreč želja, da
ohranjamo in obujamo
tradicijo, katere delček
predstavlja prav vsak
izmed nas.
Iskrena zahvala, da
nam to vse bolj uspeva, pa gre tudi staršem
otrok vrtca Lenart, ki
se radi odzovejo povabilu vzgojiteljic, da
skupaj z otroki ustvarijo izvirne skupinske
maske. Otroci, starši
(tudi stari starši) in
vzgojiteljice smo tako
letos predstavljali zajetno število mask, saj
nas je bilo kar 644. Sodelovalo je vseh 17 oddelkov, kar potrjuje dobro odzivnost staršev
in željo po sodelovanju. Če slednje spremlja
še zabava s kančkom pustne nagajivosti, zadovoljstvo vseh ne izostane.
Predvsem pa v vrtcu verjamemo, da s sodelovanjem ohranjamo poleg tradicije tudi
stike in druženja s pridihom enkratnosti.

ŠT. 2 | 26. FEBRUAR 2016

Kako čudovito se je enkrat v letu spremeniti
v nekoga drugega in izživeti svoje sanje, vedo
otroci prav dobro, ko postanejo Spidermani,
vitezi, princeske, Else ipd. Če se temu pridru-

žijo še odrasli, pa lahko to postane privilegij
čudovitih spominov, ki poleg tega, da razveseljuje, tudi združuje.
S klikom na link: http://vrteclenart.splet.
arnes.si/, si lahko ogledate utrinke iz povorke.
Za vrtec Helena K.

bčina
Sveta
Ana se je skupno z drugimi
projektnimi partnerji
prijavila na javni razpis za projekte čezmejnega sodelovanja z
Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško, ki potekajo v
okviru projektov Interreg in jih sofinancira
Evropska unija, Evropski sklad za regionalni
razvoj.
Občina Sveta Ana
na čelu z županom
Silvom Slačkom je bila
zelo aktivna tako pri
iskanju partnerjev kot Usklajevanje vsebine čezmejnega projekta sodelovanja s Hrvaško v februarju v Centru Slovenskih goric
v programskem snovanju. Obširneje so
projekti in partnerji s
projektih in njenih programskih načrtih v
svojimi cilji predstavljeni v okviru zapisa o
njihovem okviru bomo podrobneje poročali
sodelovanju občine Lenart v omenjenih projektih na strani 5.
v eni prihodnjih številk Ovtarjevih novic.
O sodelovanju Svete Ane v mednarodnih
Edvard Pukšič, odg. urednik

Slovenski kulturni praznik na Sveti Ani

V

Kulturno-turističnem centru Sveta
Ana je bila 5. 2. 2016 ob 17. uri proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. V sodelovanju s KD Sveta Ana jo je organizirala OŠ Sveta Ana. V skoraj polni dvorani
smo bili priča kulturnemu dogodku, ki ga je
po koncu proslave še prijetno začinila otvoritev razstave likovnih del učencev OŠ Sveta
Ana v občinski avli. Program sta povezovala Katja
in Tilen, učenca 8. razreda.
Kot je v navadi, so proslavo
pričeli s slovensko himno
člani Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora Sveta
Ana. V nadaljevanju, še v
uvodnem delu proslave, je
zbrane v dvorani nagovorila Breda Slavinec, vodja
JSKD, območne izpostave
Lenart.
Program je ob spretnem
povezovanju učencev moderatorjev slikovito v pesmi, glasbi in besedi poudaril pomen slovenskih
simbolov, ki nas predstavljajo navzven kot
narod, državo skozi zgodovino in sedanjost.
Odo radosti so zaigrali četrtošolci s tolkali in
ksilofoni, poznano pesem »Slovenec sem« je

zapel Mladinski pevski zbor šole, Lara Trojner in Mojca Simonič pa sta si razdeli pianino
in v eno zaigrali venček slovenskih ljudskih
pesmi. Otroški pevski zbor se je predstavil
s pesmicama »DO RE MI« in »Ena mačja«,
prav tako čudovito pa je po dvorani zavenela
»Lipa zelenela je« v izvedbi Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora Sveta Ana, ki je svojo

vlogo na proslavi zaključil s pesmijo »Prelepa
si, bela Ljubljana«.
Po končani proslavi smo se vsi, tako nastopajoči kot gledalci, prestavili v občinsko avlo,
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Metke Beber, likovne pedagoginje, ravnatelj OŠ Sveta Ana Boris Mlakar pa je vsem
učencem, ki so razstavljali, podelil priznanja.
Po prijetnem druženju ob prigrizku smo se
počasi razgubili, za nami pa je ostal prijeten
kulturni dogodek, ki nam bo še dolgo ostal v
spominu.
Zapisal: Boris Mlakar

kjer je župan občine
Sveta Ana Silvo Slaček
odprl razstavo likovnih
del učencev OŠ Sveta
Ana z naslovom »Na
krilih domišljije« pod
vodstvom mentorice

Obisk predstavnikov ČZS na Sv. Ani

P

rvega v februarju so nas na Sv. Ani obiskali visoki predstavniki Čebelarske
zveze Slovenije (ČZS) pod vodstvom
predsednika ČZS Boštjana Noča. Obisk je
spadal v okvir akcije ČZS, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. S predsednikom
Jožetom Kolaričem na čelu smo člani ČD
Sveta Ana skupaj z županom Silvom Slačkom, ravnateljem OŠ Sveta Ana Borisom
Mlakarjem ter otroki čebelarskega krožka Sv.
Ana pod vodstvom Ivanke Lorenčič sprejeli
goste na odprti tržnici Sv. Ane. Med udeleženci sta bila tudi dva člana DBE Rožengrunt
(dislocirana
bivalna
enota SVZ Hrastovec).
Za sprejem je izvedel
glasbeno točko Andrej
Polič, nato smo se zbrali v občinski avli.
Uvodni govor je pripadel predsedniku našega društva. Po krajši
predstavitvi zgodovine
društva je besedo prevzel župan, ki je med
drugim izpostavil pomen prostovoljnih društev na Sv. Ani. Ravnatelj OŠ je poudaril
dobro sodelovanje med

šolo in ČD Sv. Ana. Na koncu so svoje čebelarske izkušnje predstavile še predstavnice
čebelarskega krožka OŠ Sv. Ana.
Besedo gostov je prevzel Boštjan Noč. Na
kratko nam je povzel glavne razloge, zakaj si
ČZS prizadeva, da 20. maj postane svetovni
dan čebel. Eden izmed razlogov je naš čebelar
Anton Janša, ki je bil rojen 20. maja (1734–
1773).
Končanemu uradnem delu je sledilo kratko druženje ob pijači in sladicah.
Andrej Zemljič

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Pripravljajo rebalans občinskega proračuna

V

občini Sveta Trojica v teh dneh pripravljajo zaključni račun občine za
leto 2015 in rebalans proračuna za
leto 2016. Po besedah direktorja občinske
uprave Srečka A. Padovnika bodo z rebalansom proračuna opredelili najpomembnejše
investicije v letu 2016. Zelo verjetno je, da bo
letos največja in najbolj pomembna investicija v celovito ureditev prometa in modernizacijo ceste z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave skozi Gočovo in Spodnjo Senarsko.
V teh dneh je tradicionalna veduta Svete
Trojica spremenjena, saj ima veličastna cerkev,
po kateri se kraj imenuje, zaradi prenove samo
dva namesto treh zvonikov.

V občini Sveta Trojica so nameravali že
pred časom modernizirati cestna odseka
skozi Gočovo in Spodnjo Senarsko, zato so
leta 2008 pripravili tudi ustrezno dokumentacijo. Po presoji strokovnjakov z ministrstva
za infrastrukturo pa ta dokumentacija ni več
primerna, zato bodo morali v občini Sveta
Trojica pripraviti novo. Nato bodo z ministr-
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stvom podpisali sporazum, po katerem naj bi
ministrstvo financiralo modernizacijo ceste,
občina Sveta Trojica pa izgradnjo pločnika,
javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.
Če bo šlo vse po načrtih, bodo v občini Sveta Trojica v letih 2016 in 2017 rešili problem
prometa skozi Gočovo in Spodnjo Senarsko,
kar bo povečalo tudi prometno varnost tamkajšnjih prebivalcev.
Na občini Sveta trojica po besedah Padovnika ta čas prav tako pripravljajo projektno
dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) za gradnjo komunalne
infrastrukture v novem naselju Trojica-jug.
V tem naselju bo zraslo 60 individualnih
stanovanjskih hiš. Parcele bo komunalno
opremila občina, ki bo za ta namenila okoli
200 tisoč evrov. Gradbene parcele v novem
naselju Trojica-jug so v zasebni lasti, občina
pa je lastnica parcel, na katerih bodo zgradili
ceste. Zato, da za bodoče investitorje nakup
komunalno opremljene parcele ne bi bil predrag, so na občini Sveta Trojica znižali komunalni prispevek za priklop na komunalno
infrastrukturo (za posamezno parcelo naj bi
znašal od 3 do 4 tisoč evrov). Upajo, da bodo
lastniki parcel to upoštevali, ko bodo sami
oblikovali cene za prodajo svojih parcel. Če
bodo svoje parcel kupcem ponudili po primernih in konkurenčnih cenah, se bodo tisti,
ki iščejo parcelo za gradnjo hiše, hitro odzvali, število prebivalcev občine Sveta Trojica pa
se bo zaradi doseljevanja začelo povečevati.
Eden od lastnikov večjega števila parcel se
je že povezal s podjetjem SH Global. Smart &
Healthy »Global Hause« gradi sodobne nizkoenergijske hiše na ključ. Na svojih spletnih
straneh podjetje ponuja pod naslovom »Akcija Trojica jug Global« nizkoenergijske hiše
na ključ za 999 evrov za kvadratni meter in
9,5 odstotni davek na dodano vrednost. Najcenejšo enostanovanjsko hiše SH Global po-

nuja kupcem za 124.990 evrov. Poleg tega jim
ponuja hipotekarni kredit na 30 let.
Novo naselje Trojica-jug so začeli načrtovati že pred leti, vendar je načrtovalce prehitela gospodarska in finančna kriza. Ko bo
minila, saj nobena kriza ne traja večno, pa
bodo parcele oziroma hiše na položnem južnem pobočju Svete Trojice za kupce izredno
zanimive, saj gre za izjemno lokacijo. Naselje
Trojica-jug bo nekoliko dvignjeno nad dolino
ob reki Penici, tako da bodo iz hiš čudoviti
razgledi. Hkrati pa bo v neposredni bližini
priključka na avtocesto, po kateri ni daleč do
Maribora, Gornje Radgone in Murske Sobote. Blizu je tudi od Svete Trojice do Ptuja.
Raziskave, pa ne samo pri nas, temveč tudi v
bolj razvitih državah, pa kažejo, da se ljudje
želijo iz mest preseliti v njihovo okolico, ker
je življenje v naravi bolj prijetno in predvsem
bolj zdravo.
V tem pogledu bo imelo naselje Trojica-jug
še eno prednost – v neposredni bližini občina Sveta Trojica načrtuje ureditev športno-rekreacijskega parka oziroma kompleksa ob
južnem bregu Trojiškega jezera. Prostorski
dokumenti za to so že pripravljeni, pri pripravi izvedbenih dokumentov pa bodo na
občini upoštevali tudi želje investitorja, zato
jih ne morejo pripraviti, dokler investitor ni
znan. V kriznih časih je namreč tudi investitorja za športno-rekreacijski park težko najti,
še zlasti, ker so v Sloveniji propadla skoraj vsa
večja gradbena podjetja, v kreditnem krču pa
so tudi številne banke, ki so včasih investitorje spodbujale k gradnji takšnih objektov.
Lokacija in naravne danosti ob Trojiškem
jezeru pa so takšne, da se bo investitor prej
kot slej zagotovo našel, saj se na to lokacijo, ki
jo je občina skrbno uredila, že sedaj prihajajo
sproščat številni rekreativci in drugi obiskovalci od blizu in daleč.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Župan Peter Škrlec na strokovnem posvetu
županov Podravske regije pred obiskom
vlade RS v Podravju

V

četrtek, 28. 1. 2016, je v prostorih
Aerodroma Maribor potekal strokovni posvet županov Podravske regije
s predstavniki ministrstev vlade Republike
Slovenije, ki ga je organiziral kabinet vlade
RS pred vladnim obiskom v Podravju v sredo, 9. marca 2016.
Posveta se je udeležil tudi župan Občine Sv.
Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec. Škrlec
ocenjuje posvet pozitivno, saj so imeli župani priložnost izraziti vladnim predstavnikom
največje težave, s katerimi se soočajo v občinah in ki zavirajo njihov razvoj. Škrlec je ob
tem izpostavil: »V času mojega županovanja
je bila to namreč ena izmed redkih priložnosti, da smo imeli župani oz. predstavniki
lokalnih skupnosti na drugi strani primernega sogovornika s strani vade. Predstavniki
vladnega kabineta in ministrstev so bili tako
končno pripravljeni prisluhniti našim predlogom in pripombam.« Nadeja se, da bo
vlada prisluhnila vsaj delu njihovih predlogov in na ta način olajšala delovanje občin
in s tem posledično prispevala k hitrejšemu
razvoju le-teh. Škrlec je na posvetu kot eno
največjih težav pri delovanju lokalnih skupnosti izpostavil problem, da je občinam naloženo preveč zakonsko določenih transferjev (izdatki za socialo, šolstvo). Po njegovem
mnenju bi namreč financiranje teh sektorjev
morala prevzeti za njih pristojna ministrstva.
Občine pa bi morale skrbeti predvsem za
investicije in razvoj lokalnih skupnosti. Žal

pa občinam prav zaradi zakonsko določenih
izdatkov zmanjka sredstev za investicije v komunalno infrastrukturo.
Naš sogovornik je na omenjenem posvetu
prav tako kot veliko težavo, ki zavira razvoj
Slovenije, izpostavil centralizacijo države. Na
račun bogatenja naše prestolnice se namreč
zavira razvoj preostalih delov Slovenije, še
najbolj slovenskega podeželja.
Na posvetu so župani izpostavili tudi težavo v tem, da še vedno ni razpisov iz finančne perspektive za obdobje 2015-2020. Tako
se občine ne morejo prijavljati na razpise, s
katerimi bi pridobili sredstva za potrebne investicije v svojih sredinah. Prvi razpisi naj bi
bili izdani šele konec 2016.
V pogovoru za naš časopis je Peter Škrlec
tako izrazil upanje, da bo posvet obrodil tudi
prve sadove tovrstnega sodelovanja med na
eni strani predstavniki lokalnih skupnosti
in na drugi strani predstavniki ministrstev
in vlade RS. Ob tem pa je kritično poudaril,
da ga pogosto preveva občutek, da so župani
v očeh vlade RS pogosto videni kot tisti, ki
vedno tarnajo in nekaj zahtevajo, predstavniki vlade pa se na drugi strani otepajo očitkov in branijo pred pripombami in željami
županov. »Moje mnenje je, da bi morali vsi
skupaj za dobrobit naših državljanov strniti
glave in uskladiti interese in potrebe ljudi z
zmožnostmi državnega proračuna,« poudarja Peter Škrlec.

Župani slovenskih občin na konferenci »Slovenija 2030«, ki jo je pripravil kabinet predsednika RS Boruta Pahorja
Predsednik RS Borut Pahor je na Brdu pri
Kranju sklical srečanje županov iz celotne
Slovenije na konferenci z naslovom »Slovenija 2030«. Na konferenci, katere se je udeležil tudi župan Občine Sv. Jurij v Slov. gor
Peter Škrlec, je bilo največ govora o finančni

perspektivi in razvoju Slovenije do leta 2030.
Prav tako pa je na konferenci tekla beseda o
vlogi in pomembnosti lokalne samouprave za
gospodarski razvoj države in razvoj lokalnih
skupnosti.
Dejan Kramberger
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Sprejem jurovskih novorojencev

T

radicionalni županov sprejem novorojencev v občini Sv. Jurij v Slov. gor. se
je letos odvil 27. januarja. Župan Peter
Škrlec je tega dne v prostorih OŠ J. Hudalesa
v Jurovskem Dolu sprejel najmlajše občane,

vzdušje so poskrbeli otroci vrtca OŠ J. Hudalesa v Jurovskem Dolu, ki so svojim mlajšim
prijateljem zapeli nekaj pesmic. Krajšemu
županovemu nagovoru, v katerem je čestital
staršem in otrokom zaželel uspešno življenj-

ki skrbijo za izvajanje kvalitetnih kulturnih
prireditev v kraju. Poudaril je, da s svojimi
nastopi na različnih revijah in srečanjih, ki
jih organizira Javni sklad R Slovenije za kulturne dejavnosti, na kulturnih prireditvah po
Sloveniji in v tujini, promovirajo tudi občino
Sv. Jurij v Slovenskih goricah.

Po prireditvi je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev skupne razstave članov likovne
skupine KD Ivan Cankar Jurovski Dol.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

Odslej tudi v jurovski
občini potomka
najstarejše trte

D
rojene v letu 2015. Sprejema se je v spremstvu svojih staršev udeležilo 22 novorojenčkov. Sicer se je v preteklem letu v občini rodilo
27 otrok, kar je rekordno število, odkar občina stopa po samostojni poti. Od 27 otrok
se je rodilo 13 deklic in 14 dečkov. Za veselo

sko pot, sta sledila še spominsko fotografiranje in razdelitev simboličnih daril. V preteklem letu so starši novorojencev od občine
prejeli finančno nagrado, ki jo občina vsako
leto zagotovi v proračunu za vse novorojence.
Dejan Kramberger

anes (26. 2. 2016) bo na Lentu v
Mariboru, kjer domuje najstarejša
vinska trta na svetu, potekala že 37.
tradicionalna rez. Ob tej priložnosti bo cepič
450-letne modre kavčine s strani mestne občine Maribor simbolično prejela tudi občina
Sv. Jurij v Slov. goricah. Potomko najstarejše
trte na svetu bo občina v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. goricah
posadila na obnovljenem trgu v Jurovskem
Dolu. Le-ta skupaj s cerkvijo in obnovljenim
kulturnim domom predstavlja središče, na
katerem se tekom leta odvijejo tudi vse večje
občinske prireditve.
D. K.

Jurovska proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku

V

petek, 5. 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:
učenci Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol z deklamacijami, mladinskim pevskim zborom in folklorno skupino Šleka
pac; učenci Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, Podružnična šola Lenart: flavtistki Anja Krautič in Vesna Ornik ob klavirski
spremljavi Metke Caf ter harmonikar Gašper
Waldhütter; Lana Lavrenčič iz Jurovskega
Dola in Žan Petek iz Benedikta, učenca prilagojenega programa vzgoje in izobraževanja
na OŠ Lenart s plesno točko; Amadeja Lavrenčič, solistka na klavirju, in Jurovski oktet.
Slavnostni govornik na prireditvi je bil
folklornik, glasbenik, tekstopisec, novinar
in Večerov urednik Dušan Waldhütter, ki je
postavil v ospredje pomen
naše materinščine, kulture in
strpnosti ter očitno pomanjkanje narodne zavesti. V
svojih besedah se je navezal
tudi na izjavo Iva Boskarola,
da Slovenci lažje oproščamo
lopovščino kot pa uspeh, ki
je postala letošnji Bob leta.
Osvetlil je njeno problematično ozadje kot enega od
izzivov, pred katerim smo
kot majhen narod na veliki
preizkušnji. Z dvajsetletnim
stažem v glasbenih vodah in
kot večkrat nagrajeni tekstopisec v narodnozabavni glasbi se
je govornik spomnil tudi Slavka Avsenika. »Temu velikanu
slovenske
narodnozabavne
glasbe sicer po smrti končno priznavamo vse zasluge,
kljub temu pa so bili Avseniki
desetletja dolgo bolj cenjeni
povsod drugje po Evropi kot
doma. Zakaj? Tudi našo narodno nošo v Sloveniji srečamo
samo takrat, ko jo oblečejo
folkorniki,« je kot dolgoletni
član AFS KUD Študent iz Maribora opozoril Waldhütter,
»za razliko od denimo Avstrijcev, ki jo ponosno nosijo tudi Nagrajenci
ob vseh praznikih. In koliko
od nas na hišo ob kulturnem dnevu izobesi
državno zastavo?« je retorično spraševal ter
opozoril tudi na našo majhnost in težave povezane z njo.
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»Med 211 občinami je naša po prebivalcih na 181. mestu, mala torej. Naša Slovenija, v kateri nas je dobra dva milijona, je po
številu prebivalcev med 198-imi državami
142-a, precej mala, bi lahko rekli. Pogledamo
še Evropo? V njej trenutno živi 742 milijonov prebivalcev, kar se morda zdi veliko, a
ker samo za Afriko napovedujejo, da bo do
konca tega stoletja v njej živelo že 5 milijard
ljudi, nas to hitro postavi na realna tla. Toliko
o tem, če se kdo sprašuje, od kod se jemljejo vsi ti migranti in ali jih bo kmalu končno
zmanjkalo, da se naše življenje vrne v stare
tire. Kakorkoli obrnemo – precej mali smo
in še manjši bomo; saj kot je znano, Slovenci
izumiramo. Leta 2050 naj bi nas bilo že manj
kot dva milijona, petdeset let kasneje milijon
in 700 tisoč. Bi nas moralo tudi to skrbeti?« je
razmišljal Dušan Waldhütter. Spomnil je na
izjavo predsednika Boruta Pahorja, da je Slovenija majhna država, a je lahko zelo velika
domovina, zato pa postavil
aktualno vprašanje, ali smo
je dandanes v dejanjih in
mislih dejansko vredni tudi
njeni državljani.
Na prireditvi so bila podeljena priznanja kulturnega
društva za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti Simoni
Črnčec, Metki Caf, Ivanu Fanedlu in Mitji Perku.
Župan občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah Peter

Obvestilo o objavljenih
JAVNIH RAZPISIH
Razpis 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. 2016 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki
se bodo podelila na osrednji občinski proslavi ob 10. 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.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Dokumentacijo pa je mogoče dobiti
tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo predlogov je ponedeljek, 14. 3. 2016, do 14. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Gregor Nudl, predsednik

Razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 19. 2. 2016 objavila javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. V najem se oddaja stanovanje št. 8 na naslovu Jurovski
Dol 7, 2223 Jurovski Dol, z ID znakom 529-247-8, ki se nahaja v 2. nadstropju (mansardi)
večstanovanjske stavbe.
V skladu z 90. čl. SZ-1 bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljena na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah vsak dan v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do 21. 3. 2016.
Za dodatne informacije in vprašanja lahko pokličete: 02/729 52 53 ali pišeta na: jasna.
senekovic@obcinajurij.si.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,
Peter Škrlec, župan

Škrlec je prebral nekaj verzov pesmi Toneta
Kuntnerja, čestital prejemnikom priznanj
kulturnega društva in se zahvalil vsem ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem v občini,
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Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2016 od
27. do 29. maja 2016

T

akoj po novem letu so stekle priprave
za organizacijo že šestega sejma po vrsti – Kos 2016 na Poleni v Lenartu.
V tem času si vedno vzamemo nekaj časa
za posvete in razmislek o tem, kaj bi kazalo
dodati, popraviti, izboljšati in podobno. Sestanki na te teme se že vrstijo in do konca
marca mora biti sejem organizacijsko popolnoma izoblikovan. Veseli smo seveda dejstva,
da se je sejem v teh petih letih zelo dobro

Tako je bilo na lanskem sejmu.

»prijel«, in potrudili se bomo, da bo vsako
leto še boljši.
Veseli smo, da se je izoblikoval krog ljudi
in organizacij/med katere spadajo tudi Ovtarjeve novice/, ki so pripravljeni na različne

načine sodelovati in pomagati.
Prebujanje slovenskega gospodarstva nas
navdaja z optimizmom, saj računamo, da se
bo za nastop na našem sejmu odločilo še več
razstavljavcev. Vsa leta do sedaj pogrešamo
večje zanimanje podjetij iz neposredne okolice, predvsem pa tudi ponudnikov dopolnilnih dejavnost, katerim s posebno ugodno
ponudbo nudimo možnost za predstavitev.
Lanskoletna razstava krav je dala idejo, da
bi se vsako leto predstavili
v eni iz vej živinoreje / rejci svinj, rejci kuncev, rejci
drobnice in podobno/. Te
kontakte že navezujemo,
mislimo namreč, da bi
sprožilo dodaten interes za
obisk sejma.
Za novosti v ponudbi
na sejmu smo seveda popolnoma odprti in vabimo
vse, ki imajo idejo, kaj bi še
lahko prikazali na sejmu,
da nas kontaktirajo.
V naslednji številki Ovtarjevih novic vas bomo
lahko že obširneje in podrobno informirali, kako
bo naš sejem v maju izgledal, na vas pa je, da
ga zadnji vikend v maju obiščete. Vaš obisk je
za nas največja nagrada.
Zapisal: F. Lovrenčič

Že enajsti Saubermacherjev zajtrk za župane

T

radicionalnega dogodka se je to leto
udeležilo osem predstavnikov občin,
kjer Saubermacher deluje kot koncesionar.
Enajsti zajtrk za župane zapovrstjo je letos
konec januarja potekal v Gostilni na griču v
Sveti Trojici. Kljub nekoliko okrnjeni zasedbi

je dogodek potekal v prijetnem in sproščenem vzdušju. Vse zbrane je pred pričetkom
zajtrka pozdravil in nagovoril direktor podjetja Saubermacher Slovenija, Rudolf Horvat.
Družba Saubermacher je v letu 2015 skupno zbrala 18.975.429 kg vseh odpadkov.
Od tega 6.543.100 kg mešanih komunalnih
odpadkov, 1.958.439 kg
papirja, 2.972.580 kg mešane embalaže, 4.042.790
kg bioloških odpadkov,
1.343.791 kg stekla, ostalo
pa so kosovni, nevarni in
drugi odpadki. Zbranim
je bil predstavljen projekt
Zero Waste, načrtovane
aktivnosti v letu 2016, s poudarkom na začetku obratovanja Centra za ravnanje
z nevarnimi odpadki v Kidričevem.
K. G.

Študentski klub Slovenskih goric in
aktivnosti v januarju ter februarju

V

našem klubu smo v leto 2016 stopili z novimi člani upravnega odbora,
novimi člani, polnimi novih idej in
zagona za nadaljnje delo.
Naša dijaška sekcija je 15. 1. priredila sedaj že tradicionalni bowling, ki se je odvijal v
Bowling centru Lenart. Člani so lahko igrali
brezplačno, simpatizerji pa so plačali izposojo čevljev. Zbralo se nas je veliko, vzdušje pa
je bilo odlično.
Kljub napornemu zimskemu izpitnemu
obdobju smo našli čas za druženje in rekreacijo ter se na pustno soboto, 6. 2., odpravili na
enodnevno smučanje v
Obertauern. Gre za smučarsko središče na salzburškem področju, ki ima
več kot 100 km prog in 26
sodobnih žičniških naprav. Naši člani so lahko
uživali v lepem sončnem
vremenu in razgledih na
pobeljene vršace ter se
domov vrnili z utrujenimi mišicami in dobrimi
vtisi.
Čez dva tedna smo organizirali nov projekt, ki je bil namenjen našim članicam. V
prostorih Centra Slovenskih goric je potekala delavnica ličenja pod vodstvom vizažistke
Martine Švab. Dekleta so se najprej seznanila
s teorijo ličenja, nato pa je sledil prikaz ličenja na modelu, ki so ga dekleta kasneje preizkusila na sebi. Vsaka udeleženka je s seboj
prinesla čopiče in ličila, ki jih uporabljajo pri
vsakodnevnem ličenju, vizažistka pa jim je
svetovala o ustreznosti le-teh.
Naš naslednji večji projekt je tridnevno
smučanje, ki se bo letos odvijalo na Kopah.
Prav na današnji dan, 26. 2., se tja odpravljamo v velikem številu, da si naberemo energije in moči za letni semester. Več o samem

dogodku bomo zapisali v naslednji številki
Ovtarjevih novic.
Vsem našim članom še vedno ponujamo
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, 6 € v Termah
3000, kopanje po ceni 8 € v Termah Ptuj in
brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart. V
zimskem času članom nudimo cenejše karte
za smučišče Mariborsko Pohorje ter Roglo in
Krvavec. Ponujamo cenejše mesečne karte za

obisk plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe,
ki jih organizira Plesna dimenzija v Lenartu.
Vsem našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje igranja na
različne instrumente in učenje solo petja v
Muziklubu in 15 % popust na vse storitve v
Wellness centru Saviva. Vse dodatne informacije lahko najdete na naši Facebook strani
(Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG) in
na naši spletni strani: www.sksg.org. Vabimo
vas tudi, da nas obiščete v času uradnih ur, ki
potekajo ob sredah od 17. do 20. in sobotah
od 10. do 13. ure v naših prostorih na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu.
Anja Majcenič

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Izobraževanje odraslih v polnem teku
V mesecu februarju nadaljujemo z
delom Študijski krožek Vrt in zelišča,
kjer smo do sedaj izvedli prikaz rezi
sadnega drevja in jagodičevja. V imenu
celotne skupine se zahvaljujemo gostoljubnosti gospe Kristine Šalamun, ki
nam je prijazno »posodila« svoj sadni
vrt.

Rez sadnega drevja

Svoje znanje bomo v prihodnje nadgrajevali tudi na temo eteričnih olj – njihova uporaba za osebno nego, terapevtske namene, uporaba v gospodinjstvu
ter uporaba pri rastlinah in živalih.
Termini predavanj: petek, 26. 2. in 18.
3. 2016, ob 9. uri v Centru Slovenskih
Predavanje Eterična olja
goric, Mala dvorana, Trg osvoboditve 9,
Lenart.
Pridružite se nam! Več informacij na tel. št. 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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DOGODKI IN DOGAJANJA

UNESCOV nacionalni projekt Praznični
mozaik: pust

V

soboto, 6. 2. 2016, smo v OŠ in vrtcu Sveta Trojica uspešno zaključili
letošnji šolski UNESCOV nacionalni projekt Praznični mozaik: pust, s katerim
smo želeli poudariti pomen ohranjanja nesnovne kulturne dediščine in
krepiti pozitiven odnos do le-te.
Z delom smo pričeli že meseca septembra 2015, ko smo izvedli prvi del projekta. V torek,
29. 9. 2015, smo ustanovili otroški likovni ex tempore,
ki smo ga poimenovali
Ex tempore Rajka Slapernika, na šoli pa smo
takrat gostili učence in
mentorje OŠ Antona
Trstenjaka Negova, OŠ
bratov Polančičev, OŠ
Janka Padežnika in OŠ
Leona Štuklja. Likovni
motiv ex tempora je bil
beneška maska, učenci pa so pod vodstvom
mentoric Metke Beber
in Marije Rojko ustvarjali z glino. V prijetnem

druženju ni manjkalo ustvarjalnosti. Nastali
so lepi in zanimivi reliefi iz gline, ki smo jih
razstavili v Knjižnici Lenart in v Razstavno
protokolarnem centru sv. Martina v Sveti
Trojici, v mesecu februarju pa jih bomo razstavili tudi na vseh osnovnih
šolah, ki so sodelovale na našem ex temporu.
Medtem ko smo v prvem
delu projekta potovali preko
naših meja, smo v drugem delu
ostali na domačih tleh. V vseh

razredih smo izdelali skupinske maske
na temo Živalsko kraljestvo OŠ in vrtca Sveta Trojica, k sodelovanju pa smo
povabili tudi starše, dedke, babice, brate, sestre. Vsak razred je izbral živalski lik in izdelal kostume. Na pustno
soboto je sledila le še poslikava obrazov, oblačenje kostumov in sprehod
v povorki, ki ni bila v veselje le vsem
sodelujočim, ampak tudi vsem, ki so si
povorko ogledali.
Metka Beber, vodja projekta, in
Marjana Lep, UNESCO koordinatorica
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Ustanavljanje Ekomuzeja les Benedikt

N

a pobudo projektnes cerkvenimi objekti, staga partnerja Zgorim vrtcem, pokopališčem
dovinskega društva
in gozdom za pokopališčem
Atlantida raj slave je Občina
(arheološki terenski spomenik – noriško panonske
Benedikt začela pripravljati
gomile). V naselje bo preprojekt o ustanovitvi Ekomuzeja les Benedikt. Predsestavljen Čolnikov kozolec in
dnik društva Anton Mlasko
stara cimprača (lesena kmečka hiša) ter cimprana replije v letu 2015 organiziral reševanje in prestavljanje Čolka stare gostilne. Muzeju na
nikovega kranjskega kozolca
prostem bo dodana mlaka,
iz leta 1862, ki je pomemben
zasajen bo tradicionalen vrt
spomenik slovenske tehniške
s sadovnjakom in trtami na
in etnološke dediščine.
brajdah. Urejena bo okolica
Velik kozolec je še edini
potoka Drvanja s predlogom
materialni spomin na znaza zavarovanje potoka kot
menitega naprednega vinonaravne vrednote. Opredegradnika, sadjarja in naroljene bodo nove zelene povrČolnikov kozolec pred demontažo,
dnega buditelja Dominika 2. 9. 2015, spada med največje v
šine namenjene za rekreacijo
Čolnika (1830–1893), ki se Sloveniji in meri v dolžino 30 m, v s parkom gozdnih rastlin.
je v svojem času zelo trudil širino 10 m in v višino skoraj 15 m.
Dejavnosti
gozdarstva,
tudi za napredek Slovenskih
tesarstva in gradnje z lesom
goric.
bodo predstavljene z muzejsko razstavo ter s pomočjo zgodb in žive
Besedo ekomuzej so prvi definirali francozi in Rene Rivard je zapisal:
dediščine na mnogih prireditvah (ohranjanje
ekomuzej = prostor+dediščina+spomin+
starih znanj in obrti, šege in navade, ljudska
prebivalci. Peter Davis iz univerze Newcastel
kultura povezana z lesom in drugimi gozdnimi rastlinami, ponudba preprostih tradiciopa je ekomuzej nadgradil v: pokrajina – lokacija – teritorij – spomin – narava – tradicija
nalnih in ekoloških jedi na inovativen način
– dediščina – skupnost. Ekomuzej ni stavba,
…).
ampak vsebuje in povezuje vse značilnosti
Ekomuzej les Benedikt je namenjen sodelovanju vseh občanov, vseh njihovih društev
prostora (narava, kultura, stavbarstvo, arheologija, spomin in nesnovna dediščina, prein podjetij pri ohranjanju naravne, kulturne
bivalstvo).
in žive dediščine ter pri upravljanju, raziskovanju, interpretiranju in trženju dediščine
Namen Ekomuzeja les Benedikt je ohranjanje naravne, kulturne in žive dediščine
občine Benedikt.
gozdarstva, tesarstva in gradnje z lesom v
Vsebina ekomuzeja je predvsem proces
Slovenskih goricah. Skupaj z ekomuzejem bo
njegovega ustanavljanja, da se čim več občanov zave svoje dediščine, ki jo ohranjajo
deloval tudi interpretacijski center dediščine
in živijo, in sami odločijo, kaj so v njihovem
(upravljanje, raziskovanje, interpretiranje in
kraju najpomembnejše zgodbe, naravne in
trženje vse dediščine občine Benedikt). S sodelovanjem, povezovanjem in novimi projekkulturne znamenitosti. Člani Zgodovinskega
ti želijo ekomuzej dediščine gozdarstva, tedruštva Atlantida raj slave so za začetek tega
sarstva in gradnje z lesom postopno razširiti
procesa pripravili prvi zgodovinski koledar
na vse Slovenske gorice in na sosednje regije.
za leto 2016, ki je posvečen delovanju Dominika Čolnika in njegovemu kozolcu. PredstaNastalo bo več novih turističnih produktov
vljene pa so tudi najpomembnejše zgodovinin delovnih mest.
ske znamenitosti Občine Benedikt.
Stari del Benedikta bo opredeljen kot
»muzejski prostor z muzejem na prostem«
Besedilo in fotografija: Janez Ferlinc

Občni zbor članov Kluba Starodobnik

Č

lani Kluba Starodobnik Slovenske gorice smo se zbrali proti koncu januarja
2016 na rednem letnem občnem zboru, ki smo ga tokrat organizirali na kmetiji
Weingerl – Vinotoč pri Betki v Zg. Verjanah
v občini Sv. Trojica.
Po potrditvi dnevnega reda in izvolitvi organov občnega zbora smo najprej prisluhnili
poročilu predsednika Franca
Lasbaherja o opravljenem delu
v preteklem letu. Izpostavil je
pomen članstva v klubu zaradi veljavnosti certifikata, saj je
veljavnost le-tega pogojena z
uveljavljanjem bonitet, ki jih
imajo starodobna vozila. Terminsko je omenil določene
aktivnosti kluba. Pričeli smo z
občnim zborom 2015. Nato je
sledilo izobraževanje tehničnih
komisarjev. Bili smo na srečanja dveh zvez, ki jih imamo
v Sloveniji, in to Zveze SVS –
Starodobna vozila Slovenije in
SVAMZ – Slovenska veteranska
avto-moto zveza. Udeležili smo se razstave na
sejmu v Gornji Radgoni, srečanja klubov in
ogledov sejmov rezervnih delov in starodobnih vozil. Bili smo na srečanju društev kmetijske tehnike z ocenjevanjem. Organizirali
smo strokovno ekskurzijo na Madžarsko in
družabno srečanje članov Kluba Starodobnik. Leto smo končali s klubskim sestankom,
kjer smo razdelili koledarje ter si zaželeli
srečno v novem letu.
Blagajnik Rudi Bunderla je podal finančno
poročilo, ki pa je bilo veliko krajše, predvsem
pa spodbudno, saj skrbno gospodarimo s
sredstvi, ki jih imamo.
V razpravi so vsi sodelujoči izpostavili
uspešnost dela, predvsem pa zahvalo in pri-
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znanje predsedniku kluba ter celotni njegovi
družini, ki je trdno vpeta v delo kluba. Sam
pa je v razpravi predvsem izpostavil posameznike, ki s svojim delom in angažiranostjo
pripomorejo k odličnosti kluba.
Plan dela za tekoče leto je podoben dosedanjim aktivnostim kluba. Predvsem bomo
skrbeli za dobre prijateljske medsebojne

odnose v klubu. Skrbeli bomo za izdajo in
vzdrževanje certifikatov za naša starodobna
vozila. Organizirali bomo izlet, strokovno
ekskurzijo in društveno srečanje. Podan je bil
predlog, da v okviru možnosti organiziramo
srečanje lastnikov stabilnih motorjev. Upravni odbor je zadolžen, da do prvega srečanja
pripravi urnik omenjenih aktivnosti. Posebej
je bil obravnavan in potrjen predlog, da v tem
letu pristopimo k izdelavi lastnega prapora.
Na koncu sta Feliks in Betka, lastnika vinotoča in tudi člana Kluba starodobnik, pripravila presenečenje za vse, tako da smo ostali še
precej časa skupaj v prijetnem klepetu.
F. Krivec
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Lado Bizovičar v predstavi Fotr tudi v Lenartu
Postati oče ni posebej zapleteno, se pa zaplete takoj za tem. Sveže pečeni oče prihaja z
besedo na dan. Ni ati, ni oči, ni ata in ni tata ... pač pa fotr.
Lado Bizovičar bo Fotr v soboto, 9. aprila 2016, ob 19.30 uri v Domu kulture Lenart.
Lado Bizovičar se je na odrskih deskah odrezal že
v predstavah 5moških.com in Ženske&moški.com. V
produkciji Špas teatra in Nataše Barbare Gračner, ki se
je kot režiserka proslavila z uspešnico Jamski človek,
sta se izkazala kot izvrsten tandem; monokomedijo
FOTR, islandskega avtorja Bjarnija Haukurja Thorssona, sta predelala, ji vdahnila svežino lastnih izkušenj
ter zabavnih anekdot prijateljev in znancev in jo popestrila z družinskim filmčkom, v katerem se v vlogi
Ladove žene odlično znajde Katarina Čas. Nastala je
duhovita izpoved o objemih in poljubih, majhnih in
velikih odločitvah, testu nosečnosti z modrim rezultatom, ginekologu, požrešni ženi, velikem trebuhu,
neopisljivem rojstvu ter neobhodnih spremembah, ki
sledijo - neprespanih nočeh, utrujenosti, umazanih
plenicah, dragih igračah in mulcu, ki si ga je kljub vsemu želel.
Za vse fotre in mame, bodoče, aktualne in ostale ...

ri obiskovalci, so hvaležni, da jih vsako leto
mladi muzikanti Klapovühi razveselijo s to
lepo glasbeno-humoristično prireditvijo. Ob
tem zapisu moramo pohvaliti starša »Klapovühov« Vesno in Ivana Merčnika, ki sta
vzgojila te nadarjene glasbenike in še sedaj
pomagata pri organizaciji njihovih koncertov-nastopov.
Na 11. Klapovühovem pustnem koncertu
so nastopili: Fantje s Praprotna, Mara in ljudske pevke, Ansambel Žvižg, Extra kvintet,
Dani Gregorc-imitator Elvisa Presleya, Anita Kralj, Matevž Šavora, kurenti iz Trnovske

Vrtec Benedikt na otroški pustni povorki

Č

as pustnih dogodkov in norčij je
mimo. Da bi skupaj s koranti odganjali zimo in se prepustili pustnim šegam

Večer smeha na Sveti Ani

Ž

e tretji večer smeha, ki ga je pripravila dramska sekcija KD Sveta Ana,
je v dveh večerih dodobra nasmejal
okoli 500 ljudi. Na pustni petek so se do-

vasi, flavtistke – učenke Maje Merčnik, orkester harmonikašev – učenci Jerneja Merčnika, katere je sedaj prevzel Marko Mikiš (zaradi Jernejeve službe), 4 sestre Hudournik, ki
so zapele poročne pesmi skupaj s Klapovühi.
Za smeh na odru pa so poskrbeli: Tadej
Merčnik kot glavni povezovalec koncerta,
Franci Skrbinšek, ki se je kasneje preobrazil v
blondinko Frančesko, ter babica Zefika (Marija Kaučič) in dedek Jergec (Franc Ruhitel),
ki sta kar na odru naredila novega Klapovüha
(zajca iz čiste ovčje volne).
Ludvik Kramberger

in vmesne glasbene vložke so poskrbeli kar
domačini na harmonikah in tubi; Dominik,
Matija in Simon, za posebno »žgečkljiv« ples
pa so poskrbeli folkloristi. Ob koncu pa so

in navadam, smo obiskali otroško pustno povorko na Ptuju. Našemili smo se v črne kose
ter se predstavili na povorki po starih mestnih ulicah Ptuja. Zaključili smo z rajanjem
v karnevalski dvorani,
kjer smo se veselili ob
glasbi in animacijah
skupaj z drugimi maškarami različnih vrtcev. V Benedikt smo
se vrnili polni dobrih
vtisov in doživetij.
Doroteja Šlebinger,
vzgojiteljica

Led je bil dovolj
debel

O
mačinom pridružili še
ustvarjalci komedije iz
Selc in iz Selnice ob Dravi, na pustno nedeljo pa
so se ponovitve uspeli
udeležiti komedijanti iz
Selc, Selničani pa so bili,
žal, prezasedeni, a kljub
temu so bili gledalci, ki
so nasmejani zapuščali prenatrpani kulturni
dom, izjemno zadovoljni,
tako, kot se ob času pusta
spodobi. V preddverju
so goste pozdravljali »cigani«, za odličen uvod

bili vsi navzoči pogoščeni
še s krofom in s pijačo. Za
prireditev take narave je
potrebno veliko angažiranosti, dobre volje, nesebičnosti in medsebojne
pomoči, če takšne stvari
sovpadejo, potem prireditev, kot je ta, odlično
uspe. Zahvala gre organizatorjem in vsem sodelujočim, ki so odlično združili moči in iz prireditve
potegnili najboljše.
Suzana Rejak Breznik

11. Pustni koncert Klapovühov v Benediktu

B

enedikt, ki je središče občine Benedikt,
se ponaša z lepo in prostorno športno
dvorano, ki sedaj služi športnim in kulturnim prireditvam. Vse so dobro obiskane.
Med najbolj obiskanimi pa sta tradicionalni
prireditvi Anitin Miklavžev koncert in Pustni koncert Klapovühov. Tokrat smo obiskali

Klapovühi na pustnem koncertu v Benediktu
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letošnji 11. Klapovühov pustni koncert, ki je
potekal 6. februarja 2016, kjer smo doživljali
veselo razpoloženje nastopajočih in hvaležnih
poslušalcev koncerta. Polna dvorana je razveselila organizatorje, Ansambel Klapovühi,
ki se vsako leto trudijo, da razveselijo svoje
oboževalce. V dvorani so tako njihov nastop
in nastope gostov spremljali mladi in tudi starejši. Za
vsakega je bilo kaj zanimivega. Tu in tam pa so s petjem k čudovitemu vzdušju
v dvorani pripomogli tudi
obiskovalci. Višek dvoranskega petja sta ob skupnem
nastopu ustvarila ansambla
Fantje s Praprotna in Klapovühi, ki so družno zapeli
in zaigrali slovito Slakovo
melodijo »V dolini tihi
je vasica mala«. Skoraj ni
bilo obiskovalca, ki ne bi s
svojim glasom pritegnil tej
vsem znani melodiji in pesmi. Kot so nam ob koncu
koncerta povedali nekate-

krog 20. 1. 2016 je na bilo severni
strani Trojiškega jezera videti zanimive kroge, ki so na prvi pogled
spominjali na olimpijske. Šlo je za iznajdljivost Gorazda Fajfarja in njegovih dveh
sinov iz Sv. Trojice v Slov. gor. Takšne priložnosti so redke zaradi milih zim. Bili pa
so časi, ko se je na manjšem ribniku v tem
severnem delu jezera blizu kapele lomilo led za hladilnice Golobove in Rojkove
mesnice.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Nujna sanacijska dela na iztoku Komarnika

K

omarnik, ki leži približno 2 km zahodno od Lenarta, je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja preurejen
v akumulacijo za zadrževanje visokih voda.
Na zahodni strani je obdan z visokovodnim
nasipom, na vzhodni pa je poraščen. Na
vzhodni strani prehaja močvirska vegetacija
z značilnimi združbami gozdnega roba v nižinski hrastovo–belogabrov gozd z bogatim
zeliščnim pasom. Nižje ležeči del Črnega lesa
pa je naravovarstveno izjemno pomemben
tako z botaničnega in zoološkega kot tudi s
krajinskega vidika. Komarnik z okoliškim
Črnim lesom je zato naravna vrednota državnega pomena.
Po regulaciji reke Pesnice in melioracijah
v Pesniški dolini je postalo jezero Komarnik
z okolico zadnje zatočišče in pomembno bivališče mnogih ogroženih vodnih rastlinskih
vrst. Pisana paleta vodnih in močvirskih bivališč pogojuje zelo bogato živalstvo vodnih
nevretenčarjev (vodnih in močvirskih hroščev, kačjih pastirjev). Vodna površina ima
tudi drugotno funkcijo – ribogojitveno, ki pa
ni intenzivna, zato je Komarnik med vsemi
akumulacijami v Pesniški dolini pravi biotski
biser.
Z gozdom Črnega lesa in Hrastovnjeka je
Komarnik pomembno bivališče dvoživk, ki
se zgodaj spomladi prebudijo iz zimskega
mirovanja in se pričnejo seliti v vodna okolja.
Nadvse pestra je favna ptic, saj predstavlja jezero Komarnik eno pomembnejših gnezdišč
vodnih ptic v severovzhodni Sloveniji. V vodnem sistemu pa je prisotna vidra.

Vse našteto kaže na to, da je Komarnik
izjemno ranljivo območje, kjer so mnoge
ogrožene rastline in živali v Pesniški dolini
našle svoje zadnje zatočišče. Zaradi poškodb
na vodni infrastrukturi na izlivnem objektu,
poškodovanega meniha in cevi, je ob boljšem
zagotavljanju poplavne varnosti, tudi s stališča ohranjanja narave, bilo potrebno pristopiti k sanaciji na izlivu. V primeru nadaljnje
erozije nasipa bi namreč lahko nastala nepopravljiva škoda. Letošnji vremenski pogoji
so pravšnji, da se potrebna sanacija izvede v
času, ko narava večinoma počiva in je vpliv
posega najmanjši možen.
Direkcija RS za vode je v okviru rednih
vzdrževalnih del skupaj s koncesionarjem
VGP Drava Ptuj v sodelovanju z Zavodom
RS za varstvo narave in Zvezo ribiških družin
Maribor, ki na jezeru opravlja ribogojitveno
dejavnost, pripravila ustrezno rešitev. O delih je bila obveščena tudi občina Lenart, ki na
Komarniku vzorno skrbi za sprehajalno učno
pot.
Z izvedbo del je predvidena rekonstrukcija sistema za izpuščanje in regulacijo višine
vode. Stari menih bo odstranjen, novi pa bo
z ustreznimi temelji vkopan v brežino. Za
razbremenitev melioracijskega jarka bosta iz
meniha izvedena dva iztoka – prvi v melioracijski jarek, drugi pa v staro strugo Partinjščaka, katerega struga je do izliva v Pesnico sedaj
pogosto suha, saj preko zapornice Komarnika vanj odteka voda le pri zares veliki količini
padavin in visokem vodostaju. Partinjščak se
je zaradi tega v sušnih mesecih prekomerno
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Z NARAVO
zarastel z grmovjem, zato je
predvideno tudi
čiščenje in sanacija podslapja in
dela struge potoka Partinjščak
dolvodno
od
izlivnega praga.
Izkopani material bo odložen
na zračni strani
nasipa, ki bo ponovno zatravljen.
Manj je zamuljen melioracijski
jarek in izlovna
jama za ribe, zato
je predvideno le
čiščenje izlovne V takšnem stanju je bil »menih«.

Odkopani del nasipa z izlovno jamo

jame ter popravilo stene izpusta vanjo.
Obravnavani ukrepi bodo omogočali kontrolirano praznjenje akumulacije in s tem
vzdrževanje vodne gladine, izboljšali stabilnost nasipa ter ugodno vplivali na problem
poplavljanja zemljišč dolvodno ob meliora-

Nastaja nov ...

cijskem jarku.
Dela bodo predvidoma
potekala do konca meseca marca, akumulacija pa
se bo lahko pričela polniti
takoj, ko bodo dela na menihu končana. Do končanja
del je gibanje sprehajalcev
in obiskovalcev Komarnika
na gradbišču zaradi njihove
varnosti omejeno.
Z dobrim sodelovanjem
strokovnih služb, izvajalca,
občine Lenart bomo zagotovili, da bodo obiskovalci
lahko že to pomlad ponovno
uživali v vsej lepoti narave na
sprehajalno interpretacijski
učni poti Komarnik.
Avtorji: Martin Vernik, Zmago Kokol,
Rok Ferme, Mateja Klaneček
Foto: dokumentarna fotografija
(občina Lenart, zanjo Zmago Kokol)

Podpora lokalnemu okolju z znanjem

P

red 11-imi leti (2005) je bil ustanovljen Inštitut za promocijo varstva
okolja z namenom, da razvija znanja,
potrebna lokalni skupnosti. Namreč pogosto so problemi na ravni občin taki, da jih
ni možno rešiti samo z izkušnjami, novi
izzivi pa zahtevajo inovativne pristope,
mednarodno povezovanje in povsem nova
znanja, ki v preteklosti niso bila potrebna.
Na spletni strani www.ipvo.si je predstavljena dejavnost Inštituta za promocijo varstva okolja, ki ima uradni sedež v Mariboru,
poslovno enoto pa v občini Poljčane. Poleg
projektnega delovanja in izvajanja izobraževanja na terenu na Učnem poligonu za samooskrbo v Dolah je glavna aktivnost Inštituta
usmerjena v pripravo knjig, monografij, priročnikov in gradiv, ki so neposredna podpora
tako načrtovalcem projektov na ravni občin
in statističnih regij kakor tudi na nacionalni
ravni.
Številna gradiva so uporabna v vsakdanji
praski, to je pri delu z zemljo, vodo, rastlinami in seveda v samooskrbi nasploh. Knjige spodbujajo k razmišljanju in zavedanju
o pomenu sodelovanja z naravo, odvisnosti
od narave in aktivirajo posameznika, da
želi tudi sam postati aktivni del družbe.
Avtorica knjig je prof. ddr. Ana Vovk Korže, ki je zaposlena na Filozofski fakulteti v
Mariboru in je vodja Mednarodnega centra
za ekoremediacije. Finančno je knjige podprl
Inštitut za promocijo varstva okolja in poskrbel za njihovo izdajo (in prodajo).
Kratka predstavitev knjig
1 knjiga: Naučimo se postati samooskrbni je priročnik,
ki je rezultat istoimenskega projekta,
ki ga je sofinanciralo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano. Prsti so
temelj samooskrbe,
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zato je v priročniku predstavljena metodologija za analizo prsti predvsem za potrebe vrtičanja. Predstavljeni so tudi različni tipi gred,
uporaba rastlin, ki imajo posebne funkcije,
ter pridelava in shranjevanje semen.
2. Knjiga: Metodologija raziskovanja
prsti prinaša nova spoznanja o prsteh kot
naravnem viru. Poudarek je na različnih
tehnikah raziskovanja prsti. Uporabljene so
slikovne in modelne predstavitve. Novost je
v ločitvi terenskih metod od laboratorijskih.
3. Knjiga: Programi praktičnega izobraževanja so rezultat številnih aktivnosti na
področju prsti. Vsak, ki želi, se lahko nauči
spoznati prsti na terenu, jih analizirati, jih
varovati z naravnimi sredstvi ter skrbeti za
njihovo rodovitnost.
4. Knjiga: Samooskrba v praksi je vodnik po Učnem poligonu za samooskrbo
Dole.
Obiskovalcu
nudi
podatkovno
podporo ter orise samooskrbnih ureditev,
ki so prenosljivi na
druga območja. Velik
poudarek je na prsteh
kot temelju za samooskrbo.
5. Knjiga: Učni poligon za samooskrbo
Dole združuje permakulturo in ekoremediacije kot pristopa sonaravne rabe tal. Na
konkretnem območju so prikazane prsti kot
osnova za vzpostavitev gred. Kljub temu da
prevladujejo psevdogleji, ki veljajo za zahtevne prsti, so na
učnem poligonu na
njih številne ureditve, ki podpirajo samooskrbo.
6. Knjiga: Ekoremediacije vodnih
ekosistemov V tej
knjigi so predstavljene mnoge možnosti, ki jih lahko

sami uporabimo za izboljšanje vode v vodotokih in v stoječih vodnih ekosistemih.
S ciljem, da predstavljeni ekoremediacijski
ukrepi ne zahtevajo visokih stroškov, so na
enostaven način predstavljeni ukrepi, ki bi
jih lahko uporabila vsaka lokalna skupnost.
7. Knjiga: Ekoremediacije in podnebne
spremembe je knjiga, ki je nastala kot odziv
na nujnost prilagajanja spremenjeni razporeditvi padavin. Predvsem kmetijska raba
nujno potrebuje prilagoditve, pa seveda tudi
upravljanje z vodotoki, bivanje in promet.
Skratka, ekoremediacije se kažejo kot sistemska pomoč za prilagoditve.
8. Knjiga: Ekoremediacija kopenskih
ekosistemov - kopenski ekosistemi opravljajo pomembne ekosistemske funkcije, zato
jih moramo poznati, da jih lahko uspešno
preventivno varujemo in, kjer je potrebno,
tudi saniramo. V pomoč so nam številne fitoremediacijske rastline, ki opravljajo vlogo
transformacije onesnažil v prsti, njihove akumulacije in absorbcije.
9. Knjiga: Naravni čistilni sistemi prikazujejo večfunkcijsko
vlogo prsti, ki ima
pomemben doprinos
k čiščenju vode. Prsti so naravni filter,
ki z zadrževanjem,
precejanjem in fizikalno-kemijskimi
procesi omogočajo

čiščenje vode, pri tem pa imajo pomembno
vlogo tudi rastline.
10. Knjiga: Ekosistemski pogled na prsti
je knjiga, kjer geografi spoznajo prsti kot del
pokrajine, zato so v ospredju predvsem ekosistemske funkcije prsti, kmetijska funkcija
(pridelovalna) je samo ena izmed vseh. Poglobljeno spoznavanje nastanka prsti omogoča razumevanje lastnosti prsti in krepi zavedanje o občutljivosti prsti.
11. Knjiga: Prepoznavnost Slovenije z
učnimi regijami prinaša nova spoznanja o
Sloveniji kot učilnici
v naravi. Mnoga območja so opremljena
z učnimi, pohodnimi, kolesarskimi in
drugimi tematskimi
potmi, z informacijskimi centri, učnimi
poligoni in zadnje
leto z učnimi vrtovi.
Vse to so območja,
kjer si lahko pridobijo vse generacije dodatna znanja in izkušnje.
Knjige so predstavljene na spletni strani
http://www.ipvo.si/literatura/ekoremediacija-kopenskih-ekosistemov in jih je možno
kupiti ali preko spletne strani (košarica) ali
pa preko e-naročila na anavovk@gmail.com
ali telefon 051 622 766 (plačilo po povzetju).
Prof. ddr. Ana Vovk Korže in Franc Fras

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je praviloma
20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so
možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo
30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki.
Izbor fotografij opravi uredništvo.
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 25. marca 2016!

Uredništvo

OKOLJU PRIJAZNE
MALE BIOLOŠKE
ČISTILNE NAPRAVE
Podjetje R-GROUP d.o.o. se je specializiralo kot projektant/proizvajalec lastnih bioloških čistilnih naprav
(namenjenih 4-im ali večim, tudi do 2000 osebam) za čiščenje komunalnih odpadnih vod. Mala biološka čistilna
naprava je namenja za čiščenje odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v
gospodinjstvu, poslovnih zgradbah in gostinskih lokalih. Odpadna voda priteka v mehanski del biološke čistilne
naprave, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v
biološko stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v
ponikalnico ali v odprte vode.
V zadnjih letih smo prodali več kot 700 bioloških
čistilnih naprav različnih velikosti. V letu 2012 smo
zaključili uradno testiranje delovanja MČN velikosti 5
PE do 50 PE pod pogoji kot jih predpisuje slovenski
standard za male čistilne naprave SIST EN 125663:2005+A1:2009 in od pooblaščenega inštituta (TÜV)
prejeli Izjavo o skladnosti - tako se lahko kot prvi
pohvalimo s popolnoma slovenskim proizvodom
certificirane kakovosti.

PREDNOSTI MALE BIOLOŠKE ČISTILNE
NAPRAVE
slovenski proizvod
hitra in enostavna montaža (majhna teža)
dolga življenjska doba
enostavno vzdrževanje
visoka učinkovitost čiščenja
odlično razmerje cena/kakovost
garancija na posodo 30 let,
na elektro opremo 1 leto

R-GROUP d.o.o.
Hrušica 72c
SI-4276 Hrušica
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Zbiranje odpadkov v zbirnem centru v
Sp. Porčiču pri Lenartu
V okviru izvajanja gospodarske javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov
na območju občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj zagotavljamo zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov tudi v
zbirnem centru v Sp. Porčiču pri Lenartu,
ki je v sklopu Centra za ravnanje z odpadki naše družbe. Zbiranje zagotavljamo
vsak delovni dan med 7. in 15. uro ter ob
sobotah med 7. in 12. uro.
Stranka, ki dostavi odpadke v zbirni center,
se mora zaustaviti pred zapornico na vhodu v
zbirni center in se oglasiti pri osebju v sprejemni pisarni ter sporočiti svoje podatke in podatke o vrstah ter količinah dostavljenih odpadkov. Glede na vrsto odpadka sprejemno
osebje ugotovi, ali gre za odpadke, za katere
je prevzem brezplačen, ali pa gre za plačljivi
prevzem odpadkov.

Zbirni center

Vrste odpadkov, ki jih
prevzemamo v zbirnem
centru

Brezplačni prevzem za gospodinjstva z območja občin bivše
občine Lenart in občine Šentilj:
-- papir, steklo, plastika,
kovine,
-- jedilno olje in maščobe,
-- izrabljene gume (do 50
kg),
-- električna in elektronska
oprema (TV, računalniki,
bela tehnika …),
-- kosovni odpadki,
-- akumulatorji in baterije,
-- pesticidi,
-- prazna embalaža barv in
lakov ter drugih premazov,
-- neonska svetila,
-- motorna olja.

Če gre za večje količine, ki so bile dostavljene npr. z avtoprikolico ali tovornim
vozilom, se prevozno sredstvo usmeri na
veliko mostno tehnico, opravi se prvo tehtanje, stranko se ob navzočnosti osebe zbirnega centra usmeri k zbirnemu centru, kjer
se opravi odlaganje odpadkov v namenske
kontejnerje. V nadaljevanju sledi še drugo

tehtanje prevoznega sredstva, po katerem
dobi stranka tehtalni list, s katerim gre do
sprejemne pisarne na obračun odpadkov. V
primeru, da gre za plačljivi prevzem odpadkov, lahko stranka stroške plača z gotovino
ali preko položnice, ki jo prejme naknadno,
skupaj z računom.
V primeru, da gre za dostavo manjših
količin, npr. v osebnem avtomobilu, pa se
stranko takoj usmeri k zbirnemu centru,
kjer se opravi tehtanje na manjši tehtnici,
odlaganje odpadkov v namenske kontejnerje, prevzem tehtalnega lista ter napotitev
stranke k sprejemnemu osebju za obračun.

Plačljiv prevzem odpadkov za gospodinjstva z območja občin bivše občine Lenart in občine Šentilj:
Mešani komunalni odpadki
Odpadki, primerni za kompostiranje
Zeleni rez (veje, grmičevje …)
Mešani gradbeni odpadki
Gradbeni odpadki, pomešani z
MKO*
Les (gajbice, palete, okna brez stekla)
Onesnažena folija
Azbestna in bitumenska kritina
Oblačila, tekstil
Organski kuhinjski odpadki
Živila s pretečenim rokom (v
embalaži)
Izrabljene gume (nad 50 kg)
Barve, laki in drugi premazi
Čistila

Cena za prevzem
(EUR/kg, brez DDV)
0,1815
0,0660
0,0847
0,0350
0,1265

* MKO = mešani komunalni odpadki

Slovenske knjižne police so bogatejše za
novo knjigo izpod peresa plodovitega lovskega pisca, kronista, urednika in seveda
lovca Franca Černigoja s pomenljivim naslovom Po sledu za besedo. Po svoje precej
neobičajen, a zato simbolično toliko močnejši naslov za knjigo, ki nam prinaša zanimivo lovsko leposlovje s krajšimi in daljšimi zgodbami (novelami ali črticami) in ki
jo bogatijo ilustracije slovenskega slikarja
in lovca Jurija Mikuletiča. Spremni besedi
h knjigi, ki sta namesto na običajnih prvih
straneh objavljeni na koncu, sta napisala
Lojze Skvarča in Bojan Avbar, lektor je bil
avtor Franc Černigoj sam, saj je po poklicu slavist, oblikovalec pa Igor Pičulin.
Kot odgovorni urednik se pod knjigo podpisuje Boris Leskovic, ki si je v zadnjem

0,1034
0,8500
0,7500

Trdota vode
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39. knjiga iz zbirke Zlatorogova knjižnica – Lovska zveza
Slovenije, Ljubljana 2015, 291 str.

0,0506
0,1815
0,2200
0,1760
0,1700
0,1925

Za več informacij nas lahko pokličete na 02/620 23
00 in 02/620 23 01 ali pišete na pisarna@saubermacher.si.

V pitni vodi so
raztopljene različne snovi, saj je
voda odlično topilo. Količina in
vrsta raztopljenih snovi je odvisna predvsem
od področja, od
koder voda izvira, in od kemične sestave podlage, preko katere voda teče.
Več je snovi, kot jih voda na poti raztopi,
bolj trda je. Trdota vode je naravna lastnost
vode, ki jo povzročajo raztopljene mineralne snovi (predvsem kalcijev in magnezijev
hidrogenkarbonat ter kalcijev sulfat).

stila raztopijo. V kolikor pride iz vodovodnega omrežja v interno instalacijo pesek,
se ta ob prisotnosti čistilnega sredstva ne
bo raztopil. V tem primeru nas je potrebno
obvestiti, da ugotovimo vzrok in izvedemo
potrebne ukrepe za zmanjšanje prisotnosti
peska.
Sicer pa nabiranje vodnega kamna na
površinah, na primer, v kopalnici, predstavlja malenkostno težavo v primerjavi z
nabiranjem vodnega kamna na grelnih površinah in stenah vodovodnih cevi. Najbolj
naraven način za odstranjevanje vodnega
kamna je mešanica visoko koncentriranega
kisa in sode bikarbone.
Mariborski vodovod

Franc Černigoj: Po sledu za besedo

Sprejemna pisarna

Vrste odpadka

NOVO BRANJE

Trdota vode je sestavljena iz začasne in
trajne trdote. Začasno trdoto vode lahko
odstranimo s segrevanjem vode, ko izhlapeva CO2, netopni karbonati pa se pri segrevanju pri 60°C izločajo kot vodni kamen
na stenah posod. Trajne trdote se s segrevanjem ne da odpraviti.
Primer zelo mehke vode je destilirana
voda, ki ne vsebuje mineralov, ki bi tvorili
usedline, zato se vodni kamen ne pojavlja.
Med mehke vode pa spada na primer deževnica.
Voda v sistemu Mariborskega vodovoda
je srednje trda do trda. Višjo trdoto kot ima
voda, več vodnega kamna se iz nje izloči.
V primeru, da gre za vodni kamen v interni instalaciji, se delci ob prisotnosti či-

desetletju in pol pridobil izjemne izkušnje
tudi na področju urejanja knjižnih publikacij in je kot odgovorni urednik Lovca s
strokovnim znanjem veliko pripomogel k
vsebinski korektnosti vseh izdanih knjig v
tej zbirki. Knjigo je v visoki nakladi 22.500
izvodov (kar je za zdajšnje razmere v slovenskem založništvu impozantna številka)
izdala Lovska zveza Slovenije, natisnila pa
mariborska tiskarna Ma-tisk, d. o. o.
Franc Černigoj v slovenskem lovskem
pripovedništvu ni novo ime, saj smo izpod
njegovega peresa dobili že mnogo izvrstnih lovskih pripovedi, ki imajo eno veliko skupno sporočilo: samo v naravi nam je
dano polno doživljanje lova ... Za Černigojevo prozo (in tudi za izvrstno poezijo, ki
jo kar nekam preveč skriva) je značilno prvinsko izpovedovanje navezanosti človeka
na naravo, na njene tisočletne darove in
strašno maščevalnost, ko je človekovo poseganje v njena nedrja pregloboko. Černigoj pa ni zgolj pripovedovalec, pač pa tudi
velik zbiratelj vsega, kar ljudje še poznajo
in kar vedo povedati, da se je zgodilo. Ne
samo lovcem in ne samo na lovu, pač pa v

čisto vsakdanjem življenju, ki je že od vekomaj povezano tudi z lovom in lovskimi
doživetji. Njegova posebna odlika je lep,
tekoč jezik, obogaten s primesmi narečja,
za katerega sam pravi, da je to »edini materin jezik vsakega posameznika«. V besedilih je zato pustil veliko narečnih primesi in
prvin in jih s tem le še literarno, predvsem
pa sporočilno obogatil. In na koncu knjige
nam je nekatere izraze celo pojasnil, da jih
lahko vsi razumemo.
Njegove pripovedi so zelo enostavne, a
življenjsko resnične, da jih težko razumemo, če ne preberemo vsega, kar nam pisatelj Franc Černigoj ponuja v najnovejši
knjigi Po sledu za besedo. In res moramo
iti po sledu, postopoma, po korakih, previdno, stavek za stavkom, zgodbo za zgodbo.
Le tako bomo lahko razumeli njihov začetek in še bolje doumeli njihov konec. In se
bomo brez zadržka prepričali, da Černigoj vedno in povsod postavlja v ospredje
naravo, to našo nenadkriljivo učiteljico
življenja. Avtor se zaveda, tako kot je zapisal v spremni besedi Lojze Skvarča, da
mu je le v njej dano polno doživljati lov, in
»spoštljivo pokaže na najmanjšega ptička,
na komaj opazen cvet drobcene rože, ki jo
tudi poimenuje, kot bi ju nagovoril. Preko
svoje Gore nam skuša prikazati vsaj delček skrivnosti, ki jih skrivajo temne, daleč in globoko na idrijsko stran padajoče
prepadne grape s svojimi potočki na dnu.
Pa navzdol v deželo, na svetlo Primorsko,
na Vrhe, vse tja nas popelje tudi na lov in
tam najde pripovedovalce, lovce, da nam
pomagajo razkazati te kraje in življenje v
njih, danes in tudi njega dni«.
Černigoj je s knjigo še enkrat dokazal
svoje mojstrstvo literarnega dojemanja narave in lova, predvsem pa veliko spoštovanje do vsega živega. In hvaležnost ljudem,
ki so mu odstirali tančice skrivnosti o takšnih in drugačnih doživetjih. Redkokdo
bi te pripovedi tako slikovito strnil v povedi in približal bralcu. Zato se ob tem lahko strinjamo s tistimi, ki menijo, da najnovejše delo ni samo Černigojeva knjiga,
pač pa knjiga številnih pripovedovalcev, ki
so v njej pustili trajne sledi. Med njimi so
žal tudi mnogi, ki so že odšli v večno zavetje matere narave, a so pustili življenjsko
sled za zanamce in tako ohranili kanček
modrosti in nauka za zgodovino. V tem
je dodana vrednost Černigojeve knjige,
za katero trdno verjamem, da bodo bralci
radi posegali po njej in ne bo obležala zgolj
na naših knjižnih policah. Upam tudi, da
to ni zadnje Černigojevo delo in da bo s
takšno vnemo kot doslej zbiral pripovedi
in jih hranil v zabeležkah do izida novih
sledi ... Čisto za konec – Černigoj je tudi
poet, o tem ni dvoma, in njegova pesem
Kot jagnje te nesem ..., objavljena v knjigi,
je še en globok odsev avtorjevega doživljanja lova in izraz hvaležnosti materi naravi.
Dr. Marjan Toš
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OVTARJEVE NOVICE

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN/OSEBNOSTI

Šoa – spomin, predvsem pa (večni) opomin

K

onec januarja se je ves svet znova spomnil žrtev holokavsta, tega gnusnega
genocidnega dejanja med drugo svetovno vojno. Zločin brez primere, dejanje,
vredno večne obsodbe in hkrati večnega
spominjanja, da se nikoli več ne ponovi. To
spominjanje nima samo simbolnega pomena
in se ne bi smelo dogajati le enkrat na leto.
Pogumni moramo biti, da se spominjamo,
proučujemo in poučujemo o holokavstu. Ne
glede na to, kako neprijetni so ti spomini.
Samo poučeni in moralno odgovorni posamezniki namreč lahko preprečijo, da bi se
holokavst ponovil.
Preganjanje ljudi je zmeraj in povsod nesprejemljivo, delovanje proti temu pa je začetek upanja. In vsako upanje živi, dokler
se ljudje spominjamo. In če se spominjamo,
tudi ne pozabimo. Spominjati se holokavsta
zahteva pogum: odkrito se soočiti s prikazom
tega zla brez milosti, trpeti zaradi neutolažljive žalosti otrok in staršev, občutiti praznino
in izgubo, brati nedoumljiva pričevanja o izprijenem in zlobnem človeškem umu, zavleči
se v senco dvoma, ki jo poskuša holokavst
vreči na moralo vseh ljudi in narodov. Da
bi izgubljena življenja milijonov imela trajno vrednost, se moramo spominjati in ostati budni. Takrat lahko pepel in neoznačeni
grobovi teh žrtev postanejo posvečena tla, iz
katerih bodo rasli človeško upanje, strpnost
in moralna hrabrost.
Do konca oktobra 1944
je bil holokavst v Sloveniji izpeljan tako, da je
bilo uničenih skupno
86,6 slovenskih Judov.
V kulturnem in zgodovinskem smislu sta
bili trajno uničeni obe
prekmurski in goriška
skupnost. Konec je bil
tudi z Judi v Ljubljani,
Mariboru in Trstu.
Judovska skupnost
na Slovenskem si po
tej tragediji vse do danes ni opomogla in
je postala najmanjša
tovrstna skupnost v Evropi. Preživele žrtve
holokavsta (izmed slovenskih Judov jih je
bilo po vojni le nekaj deset, danes pa jih lahko preštejemo na prste ene roke) zaznamuje
vseživljenjska travma, zaradi katere mnogi
o svoji izkušnji sploh nikoli niso bili pripravljeni govoriti. Travma preživelih holokavsta
je specifična zato, ker izkušnje razosebljenja,
preganjanja in brutalnega morjenja ljudi zgolj

zato, ker je posamezniku pripisana biološka
in kulturna drugačnost, niso vezane na nikakršno zavestno delovanje, osebno krivdo ali
odgovornost, zaradi česar so preživeli podvrženi še posebej brutalni izkušnji totalnega
razčlovečenja in njenim trajnim osebnim in
transgeneracijskim posledicam. Ko govorimo o usodah Judov in Slovencev med drugo
svetovno vojno, moramo paziti, da jih vendarle ne spravljamo na isti imenovalec. Če je
bila usoda Slovencev v prvi vrsti odvisna od
njihovega odnosa do okupatorja ali partizanskega gibanja (ali celo njegovih nasprotnikov
iz tako imenovanega protikomunističnega
tabora), je bilo judovsko prebivalstvo po vsej
nemški Evropi slej ko prej vedno in brezpogojno obsojeno na smrt.
Relativiziranje krivde med drugo svetovno
vojno je vse bolj pogosto in tudi v slovenskih
razmerah vodi v relativiziranje fašizma in
nacizma, s tem pa tudi holokavsta. In posledično pritrjuje javnemu diskurzu zanikanja
holokavsta kot posledice naraščajočega antisemitizma v Evropi. In to je v zdajšnjih političnih in družbenih razmerah ter napetostih
zelo nevarno. Mnogi pripominjajo, da zdajšnje evropske podobe migrantov ob bodeči
žici simbolno gledano niso daleč od ohranjenih tirnic v največjo tovarno smrti Auschwitz–Birkenau na Poljskem.
Se res nismo ničesar naučili? Ali pa se eno-

stavno nočemo spomniti, do kam nas lahko
pripelje sovraštvo do drugačnosti. Naj bo torej spomin na holokavst ali šoo, kot poimenujemo ta zločin v znanstveni terminologiji,
predvsem opomin, da bomo v času nakopičenih kriz zmogli razumno premagovati vse
sodobne oblike nestrpnosti.
Dr. Marjan Toš

ščine sta prispevali svoj delež tudi narava in
kultura rodne Prlekije. Trstenjak je bil Prlek,
rad je imel domačo pokrajino in spoštoval je
njene ljudi. Ni ga bilo sram domače besede in
rad je govoril preprosto, a jasno in sporočilno
bogato. Tisti, ki smo delili srečo, pogovarjati
se z njim, smo to neizmerno cenili. Pogovor z
njim je bil nikoli dokončana zgodba. Prleška
pokrajina z vsemi čari je že malemu Tuneku
v Rodmošcih dala mnogo. Prleško okolje je
bilo v času njegove mladosti do marsikoga
kruto, to velja še zlasti za viničarje in želarje, ki so se težko prebijali skozi življenje. Te
stiske je spoznaval in tako skupaj s sovrstniki
vsrkaval vase stoletno tradicijo domače pokrajine. To so bili začetki oblikovanja njegove
zavesti in osebnosti, ki so mu že od malega
oblikovali zelo trdne temelje za celostni pogled na človeka – samostojnega z osebno pobudo in veliko odgovornostjo, človeka, ki zna
sobivati z ljudmi in naravo. In ki to sobivanje
tudi ceni in spoštuje.
Še ena pomembna lastnost je odlikovala
velikega prleškega rojaka in akademika dr.
Antona Trstenjaka – namreč vera v ljudi, v
moč skupnosti. Pogosto je rad govoril: »Vkup
držimo.« To ni bilo govorjenje na pamet. V
spominu mu je ostajala očetova navezanost
na časopis Sloga. Ta je dokaj hitro propadel,

Dr. Jožef Smej ob 94. jubileju

I

zredno zanimiv sogovornik, hitrih, prodornih misli, poliglot, učitelj, častni
občan Bogojine oz. Moravskih Toplic,
Murske Sobote, Svete Ane in Maribora,
prejemnik najvišjega državnega priznanja
Madžarske – madžarskega zlatega križa za
zasluge, zaradi pomembnih prevodov romanov iz madžarščine v slovenščino, saj Madžari nimajo sorodnega jezika tod okoli …
in še veliko bi se dalo pisati o njem. Letos,
15. februarja, je praznoval častitljivih 94 let.
Mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej se
je rodil 15. februarja 1922 v Bogojini, v družini so bili trije otroci. Bogoslovje je končal v
Sombotelu in bil 8. decembra 1944 posvečen
v duhovnika. Štiri leta po posvečenju je deloval kot kaplan v Dokležovju, Dobrovniku
in Turnišču. Nato je bil do 1969. leta kaplan,
kasneje župnik in pozneje dekan v Murski
Soboti. Leta 1969 se je na željo takratnega
škofa dr. Maksimiljana Držečnika preselil v
Maribor, kjer je opravljal službo stolnega ka-

Ob 110-letnici rojstva akademika Antona Trstenjaka

Prlek, ki je verjel v ljudi in v moč
skupnosti: »Vkup držimo«

A

nton Trstenjak se je rodil 8. januarja
1906 v vasi Rodmošci pri Gornji Radgoni. Njegov oče je bil ugleden mali
kmet Janez Trstenjak. Anton je očeta nadvse
spoštoval, bil je namreč poštenjak, celo razsodnik v prepirih med kmeti. Njegova mati
Marija je bila skrbna in trdoživa. Sin Anton
jo je imel neizmerno rad, občudoval je njeno neusahljivo dobro voljo, veselje in radost.
Trstenjakova mama je rada tudi prepevala.
Anton se je rodil kot tretji otrok v družini Trstenjakovih v Rodmošcih, toda pred tem so
že trije otroci umrli. Bil je edini moški potomec in je odraščal med štirimi sestrami. Že
kot otrok je bil zelo radoveden in si je želel,
da bi odšel v tuje dežele. Zgodaj je ugotovil,
»da za kmeta ne bo«.
Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Negovi, je odšel leta 1918 v gimnazijo v Maribor,
kjer je leta 1926 z odliko maturiral. Odločil
se je za duhovniški poklic in začel študij v
mariborskem bogoslovju (1926/1927). Zaradi nadarjenosti ga je škof hotel poslati na
študij v Rim, kamor pa ni mogel zaradi negativnega zdravniškega spričevala. Škof mu je
zato priskrbel študijsko mesto v Innsbrucku
(1927 do 1931) in na tamkajšnji univerzi je
Trstenjak v rekordnem času opravil študij z
doktoratom iz filozofije (1929) in teologije

ŠT. 2 | 26. FEBRUAR 2016

(1933). Leta 1931 je bil posvečen v duhovnika. Svoje poklicno delo je začel kot profesor
verouka (katehet) na realni gimnaziji v Mariboru (1934–1939). V tej službi je bil tudi pri
veri nasprotnim dijakom in dijakinjam zelo
priljubljen; vse življenje so ga radi obiskovali. Leta 1940 je kandidiral za mesto drugega
profesorja filozofije na Teološki fakulteti v
Ljubljani in to delovno mesto kljub hudi konkurenci tudi dobil. Na tem delovnem mestu
je ostal vse do upokojitve leta 1973. Poučeval
je uvod v filozofijo, zgodovino filozofije, kozmologijo in (metafizično) psihologijo.
Trstenjakova nadarjenost je bila zelo široka: imel je izjemen spomin, zlasti za številke, miselno bistrino v logičnem mišljenju,
vrhunsko sposobnost je dokazal v govornem
izražanju in komunikaciji, prav tako velik je
bil njegov čut za lepoto in skladnost na vseh
področjih, od barvnega do prostorskega, besednega in glasbenega. Verjetno se malo ljudi
rodi s tolikšno bistrino razuma, matematično
nadarjenostjo in spominskimi zmožnostmi,
toda ne izolirano v obliki suhoparnega razumarstva, ampak v skladni kombinaciji z
umetniškim in socialnim človeškim čutom,
kot se je to zgodilo pri Trstenjaku; vsekakor
malo ljudi to tako uspešno razvije in uporabi
za dobro. V skledo njegove življenjske dedi-

a sporočilnost in zlasti ime je v Trstenjaku
ostalo za vedno. Ko je proučeval slovenski
narodni značaj in značaje posameznih pokrajin, je prihajal do mnogih spoznanj. Trstenjak se v teh analizah ni mogel izogniti
razprtijam, neslogi in nezmožnostim za sodelovanje in sožitje med ljudmi in različnimi
skupinami. Opozarjal je, da je veliko možnosti za sodelovanje in premagovanje razlik.
Da je, skratka, mogoče stopiti skupaj in tudi
»vkup držati«. Zanj je bila značilna umirjenost, zmerna sredina, ki mu je omogočala,
da je hodil svojo, samosvojo življenjsko pot.
Akademik dr. Trstenjak je bil eden najbolj
vidnih avtorjev evropske humanistične miselnosti 20. stoletja. S svojim obsežnim opusom, ki zajema preko 85 knjižnih del in več
kot 500 znanstvenih razprav in strokovnih
člankov, se je neizbrisno zapisal v slovensko
in svetovno znanost. Kot velik slovenski razumnik se je povzpel na sam vrh svetovne in
evropske znanstvene ustvarjalnosti. Deloval
je na mnogih področjih: a prvenstveno je bil
človek, svetovalec tudi v najtežjih trenutkih
in vedno znova odločen zagovornik filozofije
»človek človeku človek«. Danes bi ga v Sloveniji še kako potrebovali ...
Dr. Marjan Toš

Rubinomašnik dr. Jožef Smej na Sv. Ani

nonika, generalnega vikarja, naddekana …
in še mnoge druge službe. Za mariborskega
pomožnega škofa je bil imenovan in posvečen 1983. leta s škofovskim geslom »Milosti
polna, spomni se«.
Njegovo življenjsko delo je izredno obsežno in vsestransko, saj se je ob duhovniški
in škofovski službi ukvarjal še s pesnjenjem,
pisateljevanjem, preučevanjem cerkvene zgodovine, prevajanjem iz latinščine, francoščine, madžarščine. Iz nemščine in francoščine
pa je prevajal tudi biblicistične spise. Izredno
obvlada tudi morfologijo slovenskega jezika,
staro grščino in ob vsem tem obširnem znanju škofa Smeja sem gotovo kaj izpustila.
Izredno se je zanimal za kulturo in življenje

ljudi med Muro in Rabo, ki so stoletja ohranjali vero in slovenstvo. Bibliografija njegovih
del obsega več kot 150 enot, ki so večinoma
samostojne publikacije, napisal pa je tudi
več izvirnih znanstvenih in leposlovnih del.
Znanstvene razprave je največkrat objavljal
v Časopisu za zgodovino in narodopisje, v
Zgodovinskem časopisu, v Slavistični reviji in drugih zbornikih, veliko pa je objavljal
v časopisu Stopinje. Poznan je po tem, da je
sodeloval pri prevajanju Bogoslužnega molitvenika, Zakonika cerkvenega prava, Svetega
pisma stare in nove zaveze ter komentarjev k
psalmom. Vse svoje življenje se je poglabljal
v življenje in delo dr. Franca Ivanocyja s sodelavci, zato je tudi zelo spoštovan in cenjen
med jezikoslovci, teologi, zgodovinarji …
Dobila sva se na nadškofiji in sem ga malo
povprašala o zanimivostih iz njegovega življenja …
Izdali ste že štiri knjige kronogramov.
Kdaj ste se začeli zanimati za kronograme
in se z njimi ukvarjati? »Naj najprej povem,
da ima slovenščina, kakor tudi drugi jeziki,
npr. latinščina, samo en izraz za čas, medtem
ko ima grščina za čas dva pojma: 1. Kairos
(ugoden čas, ki se ne vrne), 2. Chronos (nedoločen čas) (citira besede Sv. Pisma apostola Pavla-z jasnim pogledom in poudarjeno
artikulacijo). Kronogram pa je sestavljen iz
besed 1. Chronos 2. Gramm (gramma –črka,
pisati, torej pomeni časopis. Črke imajo torej številčno vrednost … D, M, C, L, X … iz
teh črk razbereš letnico … Hkrati pa mora
kronogram nekaj povedati, prvotno so bili
sestavljeni v latinščini, ker je lažje, se pa da
tudi v slovenščini. Nobena črka, ki ima številčno vrednost, ne sme biti odveč ali pa ne
sme manjkati.
Že od mladih let sem zelo občudoval napise na starih cerkvah … potem pa sem jih
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začel sestavljati sam, raznim osebam, ob raznih dogodkih … To je moj konjiček. Zelo
spoštujem rek, ki pravi: »Beri, piši, moli«. Še
doda: »Tega se zelo držim, človek se ne sme
predajati brezdelju.«
Imate poleg kronogramov še kakšne konjičke, s katerimi se radi ukvarjate? »Pred
davnimi 40 leti, ko se je začel post, sem zvečer nekaj pametnega iskal po televizorju, a ni
bilo nič poučnega. Takrat sem se odločil, da
televizor in radio dam proč in še zdaj tega nimam. Zelo rad kaj lepega preberem.«
Poznani ste po prepevanju … »Veste, v
mojih mladih je bilo ob božičnih praznikih
prepevanje od hiše do hiše, ne pa pokanje petard. Deca smo hodili popevat, na novo leto,
na tri kralje. Veš, če se otrok nauči peti, mu
to ostane. Potem pa, ko sem bil star že 25 let,
sem si rekel, da se bom sam naučil igrati na
harmonij. Izposodil sem si nemško knjigo za
učenje po notah in sem se tako izvežbal, da
sem lahko spremljal zbor.«
Spomini na otroštvo: »V moji hiši je bila
pesem doma, z nami je živela teta, ki je zelo
rada lepo prepevala. Zelo rada je prepevala cerkvene in posvetne pesmi, tako smo se
otroci od nje učili. Bili smo trije otroci. Oče
je bil v ruskem ujetništvu, bil je sedem let
starejši od mame … brat pa je padel pri Borowniecu ob reki Donu v Rusiji.«
Zakaj so ljudje imeli distanco izraziti
svoje mnenje? »Pred 15 leti me je ena od občin predlagala za častnega občana z zahtevo,
da pridem na podelitev v civilni opravi, ne v

MED LJUDMI
škofovski. Pa sem odklonil.« (S trpkostjo, žalostjo in malce tresočim glasom zrecitira pesem Moj črni plašč Simona Gregorčiča).
Pomembni prekmurski možje, o katerih
ste veliko pisali: Citira dr. Štefana Barbariča,
svojega kolega, slavista, ki je zaslužen za slavistiko v Zadru, ki pravi: »Tisti, ki so prišli v
Prekmurje, kulture niso semkaj prinesli, ampak so jo tukaj našli!«
»Stebra prekmurskega jezika Štefan in Mikloš Küzmič, bratranca, sta tudi bila slavista,
ki sta očistila prekmurščino kajkavščine,
napisal sem biografski roman o Ivanu Bašu
ter biografski roman o Francu Ivanocyju, za
simpozij v Rimu, kamor me je povabila Slovenska akademija znanosti in umetnosti, da
sem ga predstavil.«
Kaj pa vaš prosti čas, čemu ga namenite:
»Biti sam s svojim bogom, a je dostikrat težko, saj hudobni duh vse stori, da bi človeka
odvrnil od molitve. Molitev je dihanje duše.«
Ni vsakdanje, da si v srcu preprost, ponižen in skromen, v družbi priznan, poznan
teolog, škof in duhovnik, izjemen jezikoslovec in zgodovinar, prevajalec in odličen pridigar, vzame čas ter kljub tegobam njegovih
let izredno bogato življenje fragmentalno deli
z drugimi. Njegova navidezna zadržanost se
razblini v trenutku, ko svoje izjemno znanje
podeli s sogovornikom, ga poduči na svojstven in zelo zanimiv način, vloga učitelja
je njegovo poslanstvo. Želimo mu še mnoga
zdrava leta.
Suzana Rejak Breznik

Mesec marec je mesec žensk

Ž

enske velikokrat slišimo, da držimo tri vogale pri hiši. Trditev nedvomno drži – a da
bodo vogali »dobro držani«, je potrebno, da smo v stiku s svojo življenjsko močjo. Le
tako bodo naše odločitve prave, rezultati pa v veselje nam in našim najbližjim.
Vabimo vas k dejavnostim, ki vam bodo omogočile, da si povrnete stik s svojo življenjsko
močjo na treh ravneh (telesni, zavedanju in zavesti).
Za vas smo pripravili:
-- energijsko gibanje ob vzhajajočem soncu (vse sobote in nedelje v marcu med 7. in 8.30
uro)
-- sproščanje in meditacijo (vsi četrtki med 18. in 19.30 uro)
Energijsko gibanje bo potekalo v naravi, sproščanje pa v sobi 201 na Kraigherjevi ulici
19/b v Lenartu.
Četrtkova sproščanja so naša stalna dejavnost in so brezplačna za vse udeležence – in tako
bo tudi ostalo.
V mesecu marcu pa vam podarjamo tudi jutranja energijska gibanja.
Dejavnosti sta darilo sekcije HELP – PO MOČ, ki deluje znotraj podjetja Perla – energijski
trening, Ljubica Omerzu, s. p.
Za dodatne informacije in prijave smo na voljo na elektronskem naslovu perla.svetovanje@gmail.com ali na telefonski številki 031 333 614.
Prisrčno dobrodošli.

Društvo diabetikov Lenart

D

o gradu Štralek nas je 39 pohodnikov
vodila pot novembrskega pohoda
Društva diabetikov Lenart. Parkirali smo v središču Voličine. Marija Čuček,
prejemnica plakete Občine Lenart za delo v
dobro kraja in ljudi, nam je kot idejni vodja

Naslovnica knjige Ožbalt Ilaunig: Črni križ pri
Hrastovcu, 2006. Šele po letu 1595 so posesti na
današnjem območju Voličine od grofov Stubenberg iz Vurberga prešle k posestvu Hrastovec.
Dvor se tega leta tudi prvič omenja.
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projekta »Učni vrtovi pri Sv. Rupertu« vrtove
podrobno opisala. Le-te skrbno obdelujejo
domačinke. Na njenem domu nam je Marija
natočila zdravilni čaj in domače žganje z zelišči. Vstopili smo v lepo urejeno cerkev, kjer
nam je župnik Jože Muršec povedal marsikaj
zanimivega.
Vzpenjali smo se po urejeni cesti v hrib,
zagledali smo nam pohodnikom znani prizor, ko nas člani društva ali simpatizerji želijo
pogostiti. Tokrat sta to pred svojim domom
storila Marija in Slavko Jančič, ki sta oba zelo
aktivna na različnih področjih. Milka Cartl
nas je spodbudila k prepevanju pesmi.
Kmalu smo pred seboj zagledali le še nekaj ostankov gradu Štralek, domačije Agate,
znane kot žene grofa Friderika Herbersteina z gradu Hrastovec. Da med nami še živi
spomin na nesmrtno ljubezen Agate in Friderika, potrjujemo tudi že nekaj let z udeležbo na prireditvah Agatine skrivnosti, ki jih
organizirata LAS Ovtar Slovenskih goric in
Razvojna agencija Slovenske gorice z vsemi
sodelujočimi.
Po predavanju asist. Mitja Krajnca, dr.
spec. inter., o srcu, ožilju in sladkorni bolezni je potekalo druženje. Tako smo obeležili
svetovni dan sladkorne bolezni. Z vsem sta
bila zadovoljna predsednica društva Ingrid
Belšak in vodja pohodov Stanko Cartl, prav
tako vsi udeleženci.
Besedilo: Slavko Štefanec

Tudi diabetiki so postali sončki

P

rvi februarski dopoldan ni bil sončen
samo za nekatere, še posebej je bil lep
in sončen za člane Društva diabetikov
Lenart, ki smo se udeležili tradicionalnega

pohoda, ki ga organiziramo vsaki prvi ponedeljek v mesecu. Tokrat se nas je udeležilo 36
članov, ki smo se zbrali pred trgovino Klasek
v Lenartu, od koder smo krenili skozi center Lenarta do Polane.
Ob njenem zahodnem
delu smo krenili proti
jugu do ceste Lenart–
Voličina vse tja do
Radehovskega jezera.
Cilj je bilo gostišče Lenarški hram, kjer smo
se okrepčali ob dobri
malici in prijetnem
vzdušju.
Želimo še več takšnih pohodov kakor
tudi novih članov, ki se
nam bodo priključili.
M. J., foto: S. C.

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Sreda
Petek
Sreda

2. 3.
11. 3.
23. 3.

OORK Cerkvenjak
OORK Benedikt
OORK Sv. Ana

marec 2016
v OŠ Cerkvenjak
v OŠ Benedikt
v OŠ Sv. Ana

Jožef Urbanič – 96 let

O

bčan občine Sveta Ana gospod Jožef
Urbanič iz Zgornje Ščavnice 67 je v
četrtek, 28. januarja 2016, dopolnil
96 let. Ob njegovem prazniku ga je obiskal
župan občine Sveta Ana Silvo Slaček, saj že
vrsto let obiskuje starejše občane, ki so do-

čakali takšna lepa leta. Ob izročitvi simboličnega darila mu je zaželel še obilo zdravih in
srečnih let. Slavljenec, obdan s svojimi najbližjimi in z leto dni mlajšo ženo, se je obiska
zelo razveselil.
Gospod Jože pravi, da je recept dočakati
takšna lepa leta marljivo
delo na kmetiji, ki ga je začinil z glasbo. Dolga leta je
redno igral s svojo skupino
muzikantov na porokah in
raznih prireditvah. Veliko
let je bil tudi član Apaške
godbe. Da je glasba v krvi
Urbaničeve družine, se vidi
po Jožefovih naslednikih,
saj so tudi mlajši rodovi
Urbaničevih priznani in
uveljavljeni glasbeniki, ki
znajo poprijeti za različne
inštrumente.
Foto in besedilo: A. R.

Milan Kolar – 85 let

G

ospod Milan Kolar iz Ledineka 35 je v
soboto, 30. januarja 2016, dopolnil 85
let. Ob njegovem prazniku ga je obiskal župan občine Sveta Ana Silvo Slaček. Ob
izročitvi simboličnega darila mu je zaželel še
obilo zdravih in srečnih let. Slavljenec se je
obiska zelo razveselil.
Foto in besedilo: A. R.

VABILO
Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo na
srečanje v marcu.
Večer hospica z naslovom
Kaj lahko olajša ali otežuje slovo ob umiranju
bo v torek, 1. marca, 2016, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.

V poslavljanju ob koncu življenja se srečujemo z različnimi čustvi,
ki jih včasih težko razumemo.
Tokrat bo naše srečanje v obliki delavnice, ki bo
vsem prisotnim omogočala aktivno sodelovanje.
Vodil jo bo mag. Janko Bohak, specialist klinične psihologije.
Prijazno vabljeni!
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Nekaj zanimivosti od Sv. Trojice v Slov. gor.
Izbrskano iz zgodovine cerkve

V

soboto 16. in v ponedeljek 18. januške ohraniti poslopje. Porušeni del samostaarja 2016 se nas je zbralo lepo število
na se je spet dozidal leta 1888.
gledalcev z dobro željo, da bi izvajalŠe ko so bili patri avguštinci pri Sv. Troci kupolo cerkvenega zvonika brez zapletov
jici, je bil zadnja tri leta z njimi po en svetni duhovnik kot provizor. Samostansko in
srečno sneli. To smo doživeli v ponedeljek,
cerkveno poslopje je vzela v posest najprej
ko je dvigalo na cerkveno dvorišče postavilo
državna oblast v Viktringhofu in sicer vsled
kupolo z nepredvideno težo 8300 kg. Vzdušje je bilo enkratno. Pred tem se je oglasil
odloka od dne 15. sept. 1811. Prvemu svetnemu župniku je državna oblast izročila cerkev
veliki zvon, na koncu pa smo slišali krajše
in samostansko poslopje dne 4. maja leta
pritrkavanje. Obiskovalci smo kljub nizkim
1813. Glasovita božja pot pri Sv. Trojici pa
temperaturam in vetru delovno akcijo oba
se ni dala zadušiti. Svetišče pa sedaj ni imelo
dneva spremljali več ur skupaj. Že prej nam
je župnik p. Bernard Goličnik ponudil »Samostanca« in pecivo.
Ob tej priliki želim našim bralcem sporočiti še naslednje. V časopisu Slovenski gospodar z dne 22. 4. 1869, št. 16, str. 63 sem našel
prispevek Od sv. Trojice v Slov. goricah, ki ga
je vredno objaviti.
Iz samostanskih kronik v Sv. Trojici je p.
Emerik Landergot zapisal:
Vogelni kamen za sedanji prvi del (prezbiterij) do prižnice je bil položen 15. 6. 1636,
izgrajen do 1. 1. 1640. (To je ena tretjina sedanje cerkve). Od prezbiterija so z gradnjo nadaljevali 1735–1772. Do 1780 sta bila pozidana oba zvonika na vzhodni strani. Povezali so
Dotrajano jabolko z vrha zvonika
samostan s cerkvijo, s tem pa pridobili neposreden vhod na kor (prostor za
pevce). Močan vihar je namreč
leta 1796 odnesel zvoniku pri
zadosti duhovnikov. Stalno sta
velikem oltarju visoko kupolo
bila tukaj k večemu dva gospoda. Velik je pač moral biti trud
iz leta 1640. Namesto nje je
in apostolska gorečnost teh dudobil majhno strešico. Tako je
šnih pastirjev ob shodih«.
ostalo do leta 1885, da so bili
J. Gomilšak je v Koledarčku
vsi zvoniki enaki.
družbe sv. Mohora iz leta 1868
V kroniki piše: »Veliko samostansko poslopje ni imelo
zapisal: Sledili so zaporedoma
prebivalcev. Stane pa taka zido leta 1854 štirje farni preddava zmirom mnogo poprastojniki, ki so ljudstvu še v dovila. Ker pa nihče rad zastonj Križ z vrha zvonika
brem spominu. Prvi je bil Ferdinand Skocili, za njim je prišel
Franc Murko, od leta 1817 do
1852. Pridobil si je v svojem mnogoletnem
pastirovanju dokaj zaslug za cerkev, šolo in
faro; še dolgo ne bode nanj pozabilo ljudstvo.
Med imenitnimi prigodki omenja iz te dobe
le birmovanje, ki so ga imeli slovesno leta
1861 nepozabljivi škof Anton Martin Slomšek.
V župnijski kroniki je zapisano: Za lepe in
velike zidove pa se je bilo bati, da se sčasoma
porušijo. Ti vzroki so nagnili gospoda Otokarja Marijo, knezoškofa sekovškega, da je
izročil cerkev spet redovnikom, in sicer sinovom sv. očeta Frančiška Serafinskega. Prišli
so k Sv. Trojici dne 23. julija l. 1854 in ta dan
so bili slovesno vmeščeni. Nepopisno je bilo
veselje vernikov pri dohodu novih dušnih
pastirjev. Sprejeli so jih z vso mogočo častjo.
Izvajalec Šušteršič, Fanika Družovec in p.
Skrbeli so za to predvsem čast. gospodje duBernard
hovniki, ki so bili do tedaj pri Sv. Trojici. Kot
prvi dušni pastir je bil Bruno Jesih, superior
ne popravlja, podrli so oni del samostana,
in župni upravitelj. Stanje redovnikov v pervem času je bilo težavno.
ki je bil najprej postavljen ter je služil prvim
Frančiškani so svoje poslanstvo dobro
duhovnikom kot bivališče. Hoteli so podreti
opravljali in ga opravljajo vse do danes.
tudi drugi veliki oddelek proti cerkvi, ker ga
niso potrebovali. A farani so se temu zoperBesedilo in foto: Slavko Štefanec
stavili ter obljubili za nekaj let na svoje stro-
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OI JSKD Lenart
Lutkovne predstave v Jurovskem Dolu
24. marca 2016 bodo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu v dopoldanskem času potekale
Lutkarije 2016 – srečanje lutkovnih skupin, delujočih na območju upravne enote Lenart. Prireditev bo izvedel JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan Cankar Jurovski Dol, občino Sveti
Jurij in Osnovno šolo Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Lutkarije bo strokovno spremljala Katarina Klančnik Kocutar.

Nastop otroških folklornih skupin na Sveti Ani
Letos bo srečanje otroških folklornih skupin potekalo v Športni dvorani na Sveti Ani z
naslovom Diči diči diča 2016 8. marca, ko bodo nastopile skupine iz UE Lenart. Prireditev bo
pripravil JSKD Lenart v sodelovanju z osnovno šolo in občino Sveta Ana ob 17. uri. Strokovno
bo srečanje spremljal Bojan Knific.

Nastop otroških gledaliških skupin v Voličini
JSKD Lenart v sodelovanju z Osnovno šolo Voličina in Občino Lenart pripravljajo Otroški
oder 2016 – srečanje otroških gledaliških skupin, ki bo v kulturnem domu 17. marca 2016
v dopoldanskem času. Strokovno bo srečanje spremljal Samo Strelec. Skupine delujejo na
območju UE Lenart, ki zajema občine Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij, Lenart, Sveta Ana in
Sveta Trojica.

V Voličini bodo nastopili otroški in mladinski pevski zbori
31. marca 2016 bodo v kulturnem domu v Voličini v popoldanskem času na reviji Čričkov gaj 2016 nastopili otroški pevski zbori iz osnovnih šol Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci,
Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina. Naslednji dan, 1. 4. 2016, pa bodo
nastopili mladinski pevski zbori. Dogodka bo pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Lenart v sodelovanju z Osnovno šolo Voličina. Reviji bo
strokovno spremljala Alenka Korpar.
Breda Slavinec

KNjigolAndiJa
Staro izročilo pravi, da ni slovenske hiše,
ki ne bi imela Prešernovih Poezij, in ni Slovenca, ki ne bi vedel nekaj o našem največjem
pesniku.
Zanimivo, da kljub aktualnemu dogajanju vendarle ne slišimo – to pa je brezvezno
govoriti vsako leto o njem, saj že vse vemo.
Ja, to je vrednost zakladnice duha in lepote
tega vizionarja, romantika, prvega pesnika, ki
je uvedel v slovenski jezik številne pesniške
oblike, od soneta dalje. Njegova moč besede
je tako pomembna, da še vedno smelo citiramo verze »za današnjo rabo«.
Lepo je videti, da recitirajo njegove pesmi
v slovenskih mestih na prostem, kljub dežju,
in zbirajo se ljudje, poslušajo, ponosno stojijo
na trgih in pojejo Zdravljico.
Kaj to pomeni, da smo se ljudje zavedli, kaj
pomeni naš mali narod, kaj pomeni svoboda
govora, ustvarjanja, slovenske kulture? Morda pa res.
Velika imena, ki so nam to izborila v minulih stoletjih, smo velikokrat zelo površno
prezrli v svojih vsakodnevnih »opravkih«.

Sprehod skozi Prešernovo pesniško in
ustvarjalno, filozofsko in življenjsko bero
pomeni prehoditi veliko pot človeka, naroda,
usode, ki si jo pišemo sami, pomeni pozornost, ki jo zahteva tudi prihodnost, če želimo
obstati. Prav je, da se vsakega 8. februarja na
kar se da poseben način spomnimo pesnika.
Denar namreč poide, duh in jezik, človek
in narod pa ostanejo; če znajo ceniti svojo
misel in svobodo, svojo dediščino in navade,
od najbolj navadnih do visoko šolanih ljudi
ostane večen in vedno aktualen kot Prešeren!
»Vendar peti on ne jenja;
grab'te d'narje vkup gotove,
kupovajte si gradove,
v njih živite brez trpljenja!
Koder se nebo razpenja,
grad je pevca brez vratarja,
v njem zlatnina čista zarja,
srebrnina rosa trave,
s tem posestvom brez težave
on živi, umrje brez d'narja.«
(F. Prešeren, Glosa)
Marija Šauperl
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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.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 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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Glasbena šola Lenart
Visoka uvrstitev na tekmovanju mladih glasbenikov
Od 1. 2. do 3. 2. 2016 je v Mariboru, na Ptuju, v Ormožu in Slovenski Bistrici potekalo 19.
regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja. Tako kot vsako leto so tudi
letos na tekmovanju svoje znanje merili učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor –
podružnične šole Lenart. Z odličnimi rezultati so znova potrdili izjemen nivo znanja, ki ga
učenci pridobijo v naši glasbeni šoli.
V disciplini KLARINET je tekmoval Žak Petrič Grajfoner, ki je v 1. b kategoriji dosegel
94, 67 od 100 možnih točk in prejel zlato plaketo. Mentor tekmovalca je Zdravko Zimič, na
klavirju pa jih je spremljala Zala Čuček Rojs.
S prejemom zlate plakete se je Žak uvrstil na državno tekmovanje, ki bo v mesecu marcu.

V glasbeni šoli je zabavno
Že nekaj let učenci in učitelji Konservatorija za glasbo in balet Maribor – podružnične
šole Lenart, tradicionalno pripravijo koncert popularne glasbe, ki nosi naslov »V glasbeni
šoli je zabavno«.
Tako lahko naši učenci pokažejo, da jim poleg obvladovanja klasične glasbe tudi izvajanje
zabavne glasbe ni tuje.
Koncert bo v torek, 15. marca 2016, ob 18. uri v Domu kulture Lenart.
Vabimo vas v našo družbo, zagotovo boste preživeli lep in zanimiv večer.

Na vrata bo potrkala pomlad
V glasbeni šoli Cerkvenjak, ki deluje kot dislocirani oddelek Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, pripravljajo učenci in učitelji koncert z naslovom »Na vrata trka pomlad«.
Prireditev bo v Kulturnem domu Cerkvenjak v sredo, 9. marca 2016, ob 18. uri.
Zapojte in zaigrajte v pomlad skupaj z nami in obiščite našo prireditev. Zagotovo bo večer,
preživet ob zvokih glasbe, lep in sproščujoč.
Irena Košmerl Leš, vodja oddelka

FUTSAL
1. SFL - Benedikt deklasiral Bronxe

V 16. krogu 1. SFL je Benedikt v domači dvorani porazil nogometaše Bronxa iz Škofij in s tem zabeležil drugo zmago v sezoni. Po zadetku Antona Voka v zadnji minuti prvega polčasa, so Benedičani
pred približno 130 gledalci v nadaljevanju odpor gostov popolnoma strli in nogometašem Bronxa
nasuli kar 9 golov in slavili s končnim rezultatom 9:2. Strelsko je blestel Bojan Klemenčič s štirimi
zadetki. Varovanci Tomislava Novaka so se tako utrdili na 8. mestu med slovensko futsal elito ter se
tako močno približali želenemu obstanku v ligi. Na vrhu lestvice kraljuje Proen Maribor (36 točk),
2. Oplast Kobarid (32), 3. Dobovec Pivovarna Kozel (30), 4. Litija (23), 5. Potočje projektiranje
Sevnica (21) , 6. Puntar (19), 7. Bronx škofije (13), 8. Benedikt (7), 9. Kix Ajdovščina (3). Naslednja
domača tekma čaka igralce Benedikta v petek, 11. 3. 2016, ob 20.uri, ko se bodo v ŠD Benedikt
pomerili z ekipo Dobovca.

22. marca prihajajo v dvorano Tabor aktualni evropski futsal prvaki
Španci

Slovenska futsal reprezentanca , ki se je z nedavnega Evropskega prvenstva v futsalu, ki je potekalo v Beogradu, vrnila z dvema porazoma (proti Srbiji in Portugalski), se bo v kvalifikacijah za
svetovno prvenstvo v futsalu pomerila z aktualnimi evropskimi prvaki, Španci. Prva tekma bo v
mariborski dvorani Tabor potekala 22. marca 2016 ob 20. uri. V kolikor bi Slovencem v dveh tekmah uspel svojevrsten podvig ugnati Špance, jih za nagrado čaka nastop na svetovnem prvenstvu,
ki bo letos septembra v Kolumbiji. Nedvomno se nam v mariborski dvorani Tabor obeta pravi
futsal spektakel.

Državno prvenstvo v futsalu za ženske
Dekleta Slovenskih goric iz Murske Sobote z dvema zmagama
S tekmami v Murski Soboti se je nadaljevalo tudi državno prvenstvo za dekleta. Igralke Slovenskih
goric se iz Murske Sobote vračajo z dvema zmagama, s katerima so se približale vodilnim Celjankam na 6 točk. V prvi tekmi dneva so z visoko zmago ugnale novinke v ligi, ekipo Vrhnike, in slavile z rezultatom 7:1. V derbiju dneva proti aktualnim državnim prvakinjam pa so igralke Slovenskih
goric po izenačenem prvem polčasu v drugem prišle do zmage z rezultatom 3:1. Ekipo Slovenskih
goric je v vodstvo popeljala Anja Voga, ki je v prestopnem roku okrepila ekipo Slovenskih goric. V
minuli sezoni je Anja skupaj s sestro dvojčico branila prav barve Celja. Dva zadetka je prispevala
Rebeka Šnofl.

Ženska ekipa Slovenskih goric osvojila 2. mesto na mednarodnem
turnirju v avstrijskem Hengsbergu

S tremi slovenskimi reprezentantkami okrepljena ekipa Slovenskih goric je na nogometnem turnirju z denarnim skladom 3500 € v avstrijskem Hengsbergu med 16-imi ekipami osvojila odlično 2.
mesto. Poleg domačih igralk Valentine Tuš, Rebeke Šnofl in Larise Fras so že prepoznavni »pinki«
dres za ta mednarodni turnir oblekle še Dominika Čonč, Anisa Rola in Kaja Eržen. Dekleta Slovenskih goric so klonila v finalu šele po podaljšani igri proti avstrijskim prvoligašinjam, ekipi LUV
Graz, ki je sicer na tem turnirju nosila ime »The Pinkies«. Za dosežen uspeh so dekleta prejela tudi
nagrado v višini 1000 €.

Državna prvenstva mlajših selekcij
Sveta Trojica vodilna v državnem prvenstvu do 19 let
O dobrem delu z mladimi igralci futsala v Slovenskih goricah pričajo rezultati naših klubov v letošnji sezoni. Tako so v vrhu ligaških razpredelnic prav v vseh selekcijah klubi iz Slovenskih goric. V
državnem prvenstvu do 19 let je tako vodilna Komunala Sveta Trojica, ki je v 14-ih tekmah zbrala
30 točk. Točko manj ima ekipa Tomaž Picerija Ozmec. Sledita ekipi Keblja in Sevnice. Na 7. mestu
je ekipa Benedikta (10 točk).

Benedikt zadal v prvenstvu do 17 let Slovenskim goricam prvi poraz

V derbiju vodilnih ekip državnega prvenstva v futsalu do 17 let so igralci Benedikta zadali v 14.
krogu Slovenskim goricam prvi poraz v tej sezoni. Benedičani so tekmo, ki se je pred nekaj manj
kot 100 gledalci odvila v ŠD Voličina, dobili z rezultatom 6:9. Rezultat ob polčasu je sicer kazal
drugačen razplet, saj so domači vodili 5:2, a je gostom v nadaljevanju uspel preobrat in si z zmago
zagotoviti 2. mesto v vzhodni skupini. Tekmo je žal skazil neljubi dogodek, ko je navijač gostujoče
ekipe želel v prvem polčasu obračunati s sodnikom zaradi nestrinjanja z njegovimi odločitvami.
V četrfinalnih obračunih čakata Slovenske gorice dve tekmi z Puntarjem iz Tolmina, Benedikt pa
tekmi z igralci Bronxa iz Škofij.
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Slovenske gorice in Benedikt na vrhu tudi v prvenstvu do 15 let

Redni del prvenstva do 15 let so v vzhodni skupini na vrhu končali igralci Slovenskih goric z enakim številom točk (30), a slabšim medsebojnim obračunom jim sledijo igralci Benedikta. Že ta
vikend se bosta obe ekipi pomerili v prvih ¼ finalnih tekmah. Igralce iz Voličine čaka gostovanje v
Škofijah pri Bronxih, Benedičane pa v Velikih Laščah proti ekipi Dobrepolje. Povratne tekme bodo
v nedeljo, 6. marca.
V prvi tekmi ¼ finala do 13 let so igralci Ljutomera premagali Slovenske gorice 4:15 in si tako rekoč
že zagotovili vstop v polfinale.

ATLETIKA
Enej Kramberger 5. v mnogoboju na atletskem mitingu v Avstriji

V avstrijskem Schielleitnu je konec januarja potekal atletski miting v mnogoboju do 12 let (letniki
2005 in mlajši). Še ne 9-letni član AD Štajerska, Enej Kramberger iz Voličine, se je med starejšimi
tekmovalci dobro odrezal, saj je osvojil 5. mesto. Mladi atleti so se pomerili v petih disciplinah,
in sicer v teku na 50 m z ovirami, skoku v daljino, metu vorteksa, letečim šprintom na 20 m in v
poligonu. Enej se je s svojimi sotekmovalci veselil tudi ekipnega 2. mesta.
Dejan Kramberger

BORILNI ŠPORTI
Državno prvenstvo v
ju-jitsu

Ju jitsu klub Nippon Lenart je kot vsako leto v ŠD
Lenart organiziral državno
prvenstvo v ju-jitsu borbah
in trunir v borbah za otroke
do 15 let. Tekmovalci našega kluba so se ponovno
izkazali in zasedli odlična
mesta, tako je med dečki
do 8 let Staš Hrovat zasedel
1. mesto, med dečki do 10
let je Jan Hrovat zasedel 2.
mesto, med dečki do 15 let
v kat -60 kg je Jan Urbanc
zasedel 1. mesto, v kat. +66
pa je Gašper Waldhutter zasedel 2. mesto. Med kadeti -50 kg je Tomi Tomažič osvojil 2. mesto,
v članski kategoriji -77 kg je Gregor Hartman osvojil 2. mesto, Jure Penica pa je osvojil 5. mesto.
Aljoša Frešer

Odlični lenarški karateisti

Karateisti iz Lenarta se ponovno javljajo z odličnimi novicami s tekmovanj. V soboto, 13. 2. 2016,
je v Velenju potekal 11. mednarodni karate turnir za pokal Nestla Žganka, ki se ga je udeležila tudi 5-članska ekipa Karate kluba Kovinar Maribor, med njimi tudi dva člana lenarške sekcije
omenjenega kluba. Barve
Lenarta sta zastopala Vid
Zarič v kategoriji mlajših
dečkov ter Martin Zadravec
v kategoriji starejših dečkov.
Med tem ko jima v kategoriji kat ni šlo najbolje, sta
bila prepričljivejša v kategorijah borb. Martin je tako v
precej močni mednarodni
konkurenci na koncu zasedel 5. mesto, velik uspeh pa
dosegel Vid, ki je v svoji starostni kategoriji zmagal. Velja omeniti še zmago Maše
Simonič, članice matičnega
kluba Kovinarja, v ženski
Maša na 2. mestu MEP
absolutni kategoriji kat. Hkrati pa navesti, da je
Maša, ki redno trenira tudi z lenarškimi karateisti, na mladinskem evropskem prvenstvu (MEP)
v Limassolu na Cipru (5. 2.–7. 2. 2016) postala
mladinska evropska podprvakinja v katah. Potem ko je v kvalifikacijah premagala nasprotnice
iz Črne Gore, BiH, Avstrije in Turčije, je v finalu,
žal, morala priznati premoč reprezentantki Italije. Maša je tako po bronu iz MEP 2014 v Lizboni na Portugalskem osvojila še drugo medaljo v
ženskih katah v zgodovini slovenskega karateja.
Darko Zarič Vid med borbo

Prednjačijo strelke in strelci

Med društvi v Voličini deluje tudi Društvo upokojencev. V sklopu društva pa tudi več sekcij. S svojim delom nedvomno prednjačijo strelke in strelci z zračno
puško. Ekipi strelk in strelcev
uspešno tekmujeta v strelski
ligi Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric in na turnirjih, ki jih organizirajo posamezna društva upokojencev. Da
so odlični strelci, so dokazali
tudi lani na turnirju na Sv. Ani
v Slovenskih goricah, od koder
so domov odšli s kar petimi
pokali, razvidno s fotografije.
F. Bratkovič
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ŠPORT
Jožeta še srečamo v tekaški opravi

V Lenartu je dolgo deloval atletski klub, v
sklopu katerega je na površje prišlo kar nekaj odličnih tekačev, ki so na tekmovanjih po
Sloveniji, republikah bivše Jugoslavije, Avstriji in še kje osvajali najvišja mesta.
Eden od njih je tudi danes petinštiridesetletni Jože Čeh iz Jurovskega Dola. Svojo
športno pot je v atletskem klubu v Lenartu

OVTARJEVE NOVICE

ZA RAZVEDRILO
začel še v času Darka Rebernika in Branka
Lehnerja, za katerega pravi, da je bil njegov
prvi trener. Atletski klub v Lenartu ne deluje
več, nekatere tekače iz časov delovanja kluba pa je mogoče še srečati v tekaški opravi.
Tudi Jožeta Čeha, ki zadnja leta tekmuje pod
okriljem mariborskega AK Štajerska. Kot
pove Jože, je z rezultati, ki jih dosega, še kar
zadovoljen, ni pa več to, kar
je bilo nekoč. Treba je priznati, da tudi mlad ni več. Je
pa lahko ponosen na svoje
tekaške uspehe, naj si je šlo
za krose, cestne, stadionske
ali gorske teke, njegov dom
namreč krasi več sto pokalov in medalj. Bil je tudi državni reprezentant, ki ima
za seboj samo v gorskem
teku petindvajset nastopov.
Sedemkrat je bil razglašen
tudi za najboljšega športnika občine Lenart.
Franc Bratkovič

Razglasitev športnika Slovenskih goric
2015 bo 18. marca v Jurovskem Dolu
Ovtarjeve novice letos že tretje leto zapored v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak organizirajo izbor
Športnika leta Slovenskih goric. Letošnja razglasitev naj športnikov
Slovenskih goric za leto 2015 bo

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Kandidat

»Dragi moji, moram vam povedati, da
sem se naveličal vsakodnevnega garanja
za rezkalnim strojem, zato vas bom počasi zapustil,« je pred dnevi pri malici dejal
rezkar Peter.
»Peter, kaj pa boš počel na tem svetu
in od česa boš živel, saj za upokojitev še
nimaš dovolj let,« je vzkliknil mizar Tone.
»Začel se bom ukvarjati s politiko,« je
odvrnil Peter. »Ob prvi priložnosti bom
kandidiral za poslanca, župana, predsednika velikega nacionalnega združenja
društev, ministra ali za kakšno drugo poklicno funkcijo.«
»Pa izpolnjuješ vse kriterije za to?« je
malce nejeverno povprašala šivilja Marica. »Zdi se mi, da v mladih letih nisi dolgo
hodil v šolo, pa tudi fakin si bil.«
»To nima veze,« je odvrnil Peter. »Po
ustavi lahko za predstavnika ljudstva kandidira vsak polnoletni državljan, ki ima
volilno pravico. Pomembno je samo, da ga
volivci izvolijo.«
»To je že res,« je dejala Marica. »Vendar
pa mora biti človek, ki ureja javne zadeve in vodi druge, v vseh pogledih za vzor
vsem drugim, sicer izgubi zaupanje volivcev.«
»Marica ima prav,« je dejal Tone. »Če
boš izvoljen na kakšno pomembno funkcijo, se bodo vsi – od raziskovalnih novinarjev do opozicijskih in koalicijskih
politikov 'poglobili' v tvoj življenjepis. Bog
ti pomagaj, če si ga kdaj v življenju kaj polomil. Potem boš na vseh naslovnicah ča-

sopisov, kakor so bili mnogi naši poslanci
in ministri, ki so prepisovali diplome, delali na črno, skakali čez plot, neupravičeno
prejemali dodatke k plačam, pijani vozili
in podobno.«
»Preverili bodo tudi tvoje premoženjsko
stanje in premoženje tvojih najbližjih, o
tvojih karakternih lastnostih pa bodo zaslišali vse tvoje sosede, prijatelje, sodelavce
in bivše ljubice,« je veselo dodala Marica.
»Hura, še mi bomo prišli v časopise in na
male ekrane, če bomo povedali kakšno
pikantno zgodbico iz tvojega življenja. Se
spomniš, kako smo ga lani srali na izletu,
ko si ti na koncu pobruhal pol avtobusa.
Pred tem si se pa nag kopal v Blaguškem
jezeru. Jaz imam še vedno tiste fotografije,
ki so jih tvoji kolegi dali na Facebook. Če
boš postal pomemben politik, bom za njih
veliko iztržila.«
»Jaz pa imam doma še vedno plug, ki
sva ga na črno naredila v naši tovarni in ga
čez ograjo odnesla domov. Če boš postal
poslanec, bo zlata vreden.«
Dragi moji, saj veste, da sem se samo
šalil,« je iznenada vzkliknil Peter. »Z veseljem bi šel v politiko, vendar vas ne bi mogel nikoli zapustiti, dragi moji. Preveč sem
se navezal na vas in preveč vas imam rad.«
»Peter, tako je prav, da ostaneš med
nami,« je energično dejala Marica. »Zakaj bi se družil s tistimi lumpi v politiki,
če lahko mirno in pošteno ter častno živiš
med poštenjaki.«

v petek, 18. marca 2016, v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu.
Prireditev, na kateri bodo razglašeni najboljši športniki in športnice
Slovenskih goric, se bo začela ob 18. uri. Spremljala jo bosta tudi ples
in glasba. Vabljeni vsi ljubitelji športa, da s svojim obiskom počastite
najboljše športnike, športne ekipe in perspektivne športnike iz Slovenskih goric. Prav tako pa bodo podeljena priznanja za življenjsko delo v
športu na področju Slovenskih goric.

Klub ljubiteljev glasbe "Moč
glasbe nas združuje" po seriji
uspešnih istoimenskih prireditev
in prvi uspešni prireditvi v Lenartu ponovno organizira koncertno snemanje v Športni dvorani
Lenart, ki bo tokrat v petek, 25.
marca, ob 19. uri, prav na materinski dan.
Z nami bo ena najpopularnejših
skupin vseh časov, Srebrna krila,
z Vladom Kalemberjem na čelu,
ki se jim je pridružil legendarni
Rajko Dujmić iz Novih fosilov. To
pomeni, da bosta dve najpopularnejši skupini vseh časov združeni
v eni, in to prvič v Sloveniji.

Humoristični vogalček Jožeta Vanturja

Smeh je pol zdravja
Kadilec

»Fantek, ali veš, da ni zdravo, da kadiš
cigarete?«
»Saj vem, a se mi vsi smejijo, če prižgem
pipo.«

Težko vprašanje

Težek primer

Skloni

Nesramnost

Dobra knjiga

»Gospod doktor. Imam veliko težavo. Kar
naprej lažem, pa sam ne vem, zakaj.«
»Ne vem, kaj naj si mislim. Če ste
povedali po resnici, niste lažnivec. Če pa
niste lažnivec, ste povedali po resnici, da
ste lažnivec. Zato ne vem, kako bi se lotil
zdravljenja.«
»Ti pa si zares nesramen,« se je razburjal
osemdesetletnik. »Kako si me drzneš
vprašati, kdo je oče otroka, ki ga je rodila
moja mlada žena.«
»Ne razburjaj se, saj ti nočem nič žalega.
Samo mislil sem, da veš.«

Pri psihiatru

»Gospa, vaš mož ima težko psihično
motnjo. Muči ga hud kompleks manjvrednosti.«
»Gospod psihiater, nič ne skrbite – on
nima nobene psihične motnje. To, da je
manjvreden, ni njegov kompleks, temveč
resnica.«

Ločitev

»Zakaj si se ločil?«
»Žena me je obravnavala kot psa.«
»Kako to misliš?«
»Zahtevala je, da sem zvest.«

Po silvestrovanju

Peter je šel po burnem silvestrovanju k
zdravniku. Ko se je vrnil, je dejal svojemu sodelavcu: »Doslej nisem vedel, da
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se lahko notranji organi tudi premikajo
sem in tja po telesu.«
»To ni mogoče,« je odvrnil sodelavec.
»Seveda je, saj mi je zdravnik rekel, da so
moja jetra v riti.«

Stara zakonca

»Ti lahko vedno piješ, tudi če nisi žejen,«
je žena zabrusila možu.
»Ti pa vedno govoriš, četudi nimaš kaj
pametnega povedati,« ji je odvrnil mož.

Pripravlja T. K.

Ko gost prosi za račun, pride natakar in
vpraša: »Kaj ste jedli?«
»To ve samo kuhar. Naročil pa sem tatarski biftek.«
»Koliko sklonov poznamo v slovenskem
jeziku,« je Peterčka vprašala učiteljica.
»Vi pravite, da jih poznamo šest, moj ata
pa, da jih je sedem.«
»Kateri pa je sedmi?«
»Podkupovalnik. Po njem se vprašamo:
komu in koliko.«
»Ta knjiga vam bo odvzela polovico del
na vrtu,« je akviziter dejal gospodinji z
urejenim vrtom.
»Potem pa bom kupila kar dve,« je veselo
vzkliknila gospodinja.

Izbira

»Obtoženi, ali bi raje imeli 10.000 evrov
ali tri mesece zapora,« je sodnik vprašal
obtoženca.
»Če že vprašate, bi raje vzel 10.000
evrov.«

Čokoladna figurica

Kupec v trgovini s čokolado kupuje
čokoladne figurice.
»Boste imeli dečka ali deklico?« vpraša
prodajalka.
»Dajte mi fantka, bo več čokolade,«
odvrne kupec.

Zobje

»Kdo ima dve jajci in sto zob?«
»Krokodil.«
»Kdo pa ima sto jajc in dva zoba?«
»Pevski zbor upokojencev.«
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NE NAZADNJE

Novo vodstvo LAS Ovtar Slovenskih goric
Prva redna in hkrati volilna
skupščina LAS Ovtar Slovenskih goric je potekala 27. januarja 2016 ob 13. uri. Skupščina je izvolila predsednika,
podpredsednika, upravni in
nadzorni odbor. Na prvi redni
skupščini je bila v potrditev

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Pekli smo domače dobrote
Nekaj utrinkov z delavnice Peka domačih dobrot, ki jo je vodila Aleksandra Žugman. Delavnica, ki sodi v sklop učnih kmetij Po znanje na podeželje, je potekala 16. februarja 2016 v
Jurovskem Dolu. Bilo je zelo poučno in hkrati prijetno druženje.
predlagana Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki je bila
predhodno usklajena med
zainteresiranimi partnerji.
Strategija je bila soglasno
podprta in pravočasno oddana na Koordinacijski odbor CLLD.

Na volilni skupščini so bili v organe LAS Ovtar Slovenskih goric izvoljeni:
Predsednik LAS:
Mitja Horvat, Občina Duplek
Podpredsednica:
Petra Pucko, Občina Šentilj
Člani Nadzornega odbora:
1. mag. Vito Kraner, Občina Cerkvenjak
(javni sektor)
2. Mojca Druzovič, Marjan Druzovič
– dopolnilna dejavnost na kmetiji
(gospodarski sektor)
3. Slavica Klemenčič, Društvo za razvoj
podeželja Slovenskih goric (zasebni
sektor)
Člani Upravnega odbora (skupaj 21 članov):
• Javni sektor (10 članov)
1. Milan Gumzar, Občina Benedikt
2. Mitja Horvat, Občina Duplek
3. mag. Janez Kramberger, Občina Lenart
4. Srečko A. Padovnik, Občina Sveta
Trojica v Slov. goricah
5. Petra Pucko, Občina Šentilj
6. Venčeslav Senekovič, Občina Pesnica
7. Silvo Slaček, Občina Sveta Ana

8. Peter Škrlec, Občina Sveti Jurij v Slov.
goricah
9. Darja Vudler, Občina Sveti Andraž v
Slov. goricah
10. Marjan Žmavc, Občina Cerkvenjak
• Gospodarski sektor (6 članov)
11. Alojz Firbas , Domačija Firbas - dop.
dejavnost na kmetiji
12. Danilo Flakus, Dveri-Pax, d. o. o.
13. Denis Ploj, Zadruga Dobrina, z. o. o.,
so. p.
14. Roman Ploj, Trgovina-gostinstvo Ploj
Roman, s. p.
15. Tanja Vintar, Razvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o.
16. Sabina Žampa, RISO, d. o. o.
• Zasebni sektor (5 članov)
17. Irena Križan, Društvo kmečkih žena
Jakob
18. Milan Kuri, posameznik
19. mag. Milan Repič, posameznik
20. Franc Ruhitel, Društvo za razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric
21. Marko Šebart, Društvo vinogradnikov
Lenart
Čestitamo vsem izvoljenim.
M. G., foto: M. F., M.G.

Ovtarjeva ponudba na Velikonočnem sejmu
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, 18. 3. 2016, od 11. do 16. ure,
- sobota, 19. 3. 2016, od 9. do 13. ure,
- petek, 25. 3. 2016, od 11. do 16. ure.
Priporočamo se za udeležbo z izdelki domače in
umetnostne obrti, s kulinaričnimi dobrotami, velikonočnimi voščili, z izdelki za krasitev velikonočnega časa in drugimi artikli, navezujočimi se na tematiko sejma. Prisrčno vabljeni, da prestavite svojo
ponudbo!
Prosimo, da stojnico rezervirate na telefonski
številki 059 128 773, 051 660 865 ali na elektronski
naslov info@lasovtar.si do torka, 15. 3. 2016. Število
stojnic je omejeno!

Pljučnik (Pulmonaria officinalis)
Danes, ko pišem članek, goduje Valentin,
ki ima ključe od
korenin. V našem travniško-gozdnem delu
vrta je že odklenil korenine kar
nekaj rastlinam:
drenu, trobenticam, marjeticam, zvončkom,
podlesni vetrnici, krokusu, jetrniku, telohom,
presenetil pa me je tudi cvetoči pljučnik.
Čeprav je pri nas pogosta rastlina, vam ga
želim še malo bolj približati.
Pljučnik ima mnoga domača imena: pikec, navadna pljučnica, zdravilna pljučnica,
noč pa dan, Jezusova suknjica … Ime izhaja
iz latinske besede pulmo, kar pomeni pljuča. Je trajna zelika, ki zraste od 15 do 30 cm
v višino, listi so bolj podolgovati z belimi in
srebrnkastimi pegicami, iz zemlje pokukajo po cvetenju, pravijo, da te pegice ščitijo
rastlino pred soncem. Cvetovi na raskavem
steblu z majhnimi lističi so v kubulih. Posamezen cvet ima 5 venčnih lističev in cveti
od 3 do 5 dni. Cela rastlina cveti do 2 meseca. V začetku so cvetovi rdečkasti, nato prehajajo v vijolično-roza barvo. Spreminjanje
barve pove čebelam in čmrljem, da so vijolično-modri že oprašeni. Raste v senčnih in
polsenčnih legah po travnikih, sadovnjakih, gozdnem robu in v svetlih gozdovih.
Za razmnoževanje s semeni poskrbijo kar
mravljice, ki prenašajo drobno seme. Korenina starejše rastline je debela, krajša, rjave
ali črne barve. Pljučnik je sorodnik gabeza.
Tudi za prst ni zahteven. V Sloveniji imamo kar nekaj prostorastočih pljučnikov:
navadni pljučnik, štajerski pljučnik, mehkodlaki pljučnik, dacijski pljučnik, južni

pljučnik, karavanški pljučnik
in
ozkolistni
pljučnik. Med
seboj se radi križajo.
Je pa pljučnik tudi rastlina
okrasnega vrta,
cenjena zaradi
ranega cvetenja,
najbolj pa zaradi
listja. Liste rada
napade pepelasta plesen. Če
se vam to zgodi,
jih odstranite. Obstajajo tudi sorte, ki so za
plesen neobčutljive. Predvsem so to ameriške sorte, ki jih najdemo bolj redko v naših
vrtnarijah. Cvetijo od rdeče, rožnate, vijolične, modre, bledo modre in celo bele barve.
Listi so večji, manjši, ozki, celi zeleni, zeleni s
srebrnim robom, srebrni z zelenim robom …
Skratka lepi in zanimivi.
Pljučnik je zdravilna rožica z dolgo tradicijo v ljudskem zdravilstvu. Nabiramo ga
v času cvetenja (cvetove in lističe, ki so na
steblu), pazljivo jih posušimo, preverimo,
če so res suhi. Po potrebi jih dosušimo umetno na temperaturi do 40 stopinj C. Mladi
lističi so primerni za solate in pripravljeni
kot špinača. Še se spomnim, kako smo otroci trgali cvetove in srkali medičino. Pravijo,
da ko za pljuča ni več zdravil, jih ozdravi
samo še pljučnik. Cenjen je samostojno ali
v čajnih mešanicah, predvsem za dihalne
organe. Krepi pljuča, učinkuje pri kašlju z
izmečkom, pljučni jetiki, bronhitisu, gripi,
hripavosti, vnetju grla. Ne smemo ga piti
predolgo, uživamo ga le 3 tedne, potem je
potreben premor. Nosečnice naj se posvetujejo z zdravnikom, prav tako tudi majhni
otroci. Sicer pa moramo pri otrocih paziti
na doziranje.

Nekaj receptov patra Ašiča in Mirjam Grilc

Po znanje na podeželje
V marcu dve delavnici prikazov domače in umetnostne obrti
Vabimo vas na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti mojstrov iz mreže Učnih
kmetij z območja osrednjih Slovenskih goric.
Delavnica

Kmetija, kraj izvajanja delavnice

Dan

Čas

Okraševali bomo
pisanke

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

sobota,
12. marec 2016

9.–12. ure

Čebelarstvo in
apiterapija

Karl Vogrinčič, Čebelarstvo
Vogrinčič, Močna 51, Pernica

torek,
22. marec 2016

16.–18. ure

Število udeležencev na delavnici je omejeno. Obvezne so predhodne prijave, ki jih 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.

Čaj proti pljučnici: naredimo mešanico
iz enakih delov pljučnika, jetičnika, lapuha,
trpotca, pripravimo poparek iz ene čajne
žličke na 2 dcl kropa. Pokrit naj stoji 5 do
7 minut. Pijemo 2 do 3-krat na dan po eno
skodelico toplega čaja.
Čaj pri bolnih pljučih: naredimo mešanico iz 50 g pljučnika, 50 g ozkolistnega
trpotca, 25 g listov koprive, 25 g njivske preslice. Naredimo poparek iz ene čajne žličke
na ¼ litra kropa, pokrit naj stoji 10 minut,
lahko ga sladkamo z medom (ko je mlačen),
pijemo po požirkih 2 skodelici dnevno.
Za krepitev pljuč: v skodelico toplega
mleka damo eno žličko pljučnikovega prahu, dodamo eno žličko medu, pijemo 2 skodelici dnevno.

Čaj pri bronhitisu in astmi: naredimo
mešanico iz 50 g pljučnika, 30 g borovih
iglic, 30 g bezgovih cvetov, 30 g sleza, 20 g
materine dušice. Ščep poparimo s ¼ litra
vode, pokrit naj stoji eno uro, precedimo,
sladimo z medom in pijemo po požirkih
ves dan.
Čaj proti vnetju sluznic želodca, prebavil, ust, žrela in pri driski pijemo 3-krat na
dan po eno skodelico poparka pljučnika.
Če bo vreme toplo, boste kmalu lahko
nabirali pljučnik, cvetove rumenega drena,
trobentice, vijolice, marjetice, si privoščili
koprivno juho in še kaj, le ozrite se okoli
sebe in zdravi bodite!
Marija Čuček

