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Vroče razprave o financiranju občin v letih 2017 in 2018

Županom je uspelo izboriti višje povprečnine, vendar so še vedno premajhne

Agatine skrivnosti 2016 - Pohoda od ene do druge Agatine skrivnosti se je v soboto, 27. avgusta, udeležilo okrog 1000 pohodnikov. 
LAS Ovtar Slovenskih goric, RASG in Gledališka skupina KD Delavec Lenart so zastavljene načrte izpolnili več kot odlično. Pet 
odigranih prizorov zgodbe Skaljena ljubezen Agate in Friderika avtorice Berte Čobal Javornik je dokazalo visoko profesionalno 
izvedbo vseh elementov gledališke postavitve kot tudi organizacije pohoda. Več na strani 20.  Foto: E. P.

Vlada je 22. septembra sprejela 
predlog državnega proračuna za 
leti 2017 in 2018, ki ga bo posla-

la v razpravo in sprejem v državni zbor. 
V njem predlaga, da bi povprečnina za 
financiranje občin leta 2017 znašala 530 
evrov, leta 2018 pa 536 evrov. Predvidena 
sredstva za sofinanciranje investicij pa 
naj bi v obeh letih znašala pet odstotkov 
primerne porabe – dva odstotka bi name-
nili za nepovratne investicijske transfere 
in tri odstotke za povratne investicijske 
transfere.

Vroča pogajanja o izhodiščih za financi-
ranje občin v letih 2017 in 2018 so se začela 
že avgusta. Vlada je občinam najprej ponu-
dila za leto 2017 povprečnino v višini 524 
evrov po prebivalcu, za leto 2018 pa 530 
evrov. Prav tako je vlada predlagala spre-
membo formule o delitvi sredstev primer-
ne porabe med občine tako, da bi dobila 
večjo težo gostota prebivalstva. Spremenje-
no formulo za naslednji dve leti bi po pre-
dlogu vlade vnesli kar v zakon o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije do prve 
spremembe zakona o financiranju občin 
(ZFO-1). Za sredstva nad primerno pora-
bo naj bi ohranili omejitve iz veljavnega 
55. člena zakona o izvrševanju proračuna. 
Sredstva za sofinanciranje investicij po 21. 
členu zakona o financiranju občin naj bi za 
naslednji dve leti za nepovratni investicij-
ski transfer znašala 2 odstotka primerne 
porabe, za povraten investicijski transfer 
pa 3 odstotke primerne porabe. Vlada je 
predlaga tudi spremembe pravilnika o do-
ločitvi podprogramov, ki se upoštevajo za 
ugotovitev povprečnine.

Člani predsedstva Združenja občin Slo-
venije (ZOS) so vladni predlog obravnavali 
na svoji seji že zadnji dan avgusta. Ocenili 
so, da so predlogi za financiranje občin v 
naslednjih dveh letih nesprejemljivi. Pri 
povprečnini vlada ni upoštevala zvišanja 
stroškov in povečanega obsega zakonskih 
nalog. Še zlasti pa vlada ni upoštevala dviga 
plač v javnem sektorju, pa tudi investicijski 
transfer je že več let nesorazmerno nizek.

Nekaj dni kasneje je posvetovanje župa-
nov organizirala Skupnost občin Slovenije 
(SOS). Poudarili so, da je ponujena pov-
prečnina v višini 524 evrov, ki je samo za 
dva evra višja od letošnje, odločno preniz-
ka. Župani so eden za drugim opozarjali, 
da se vlada niti ne zaveda, kakšne naloge 
in s tem tudi finančna bremena iz leta v 
leto na novo nalaga občinam. Tako bodo 
morale občine odkupiti zemljišča, na kate-
rih so pokopališča. Prav tako bodo morale 
subvencionirati nekatere stanovanjske na-
jemnine. Zaradi ukinitve določenih varče-
valnih ukrepov na področju plač v javnem 
sektorju, za kar so se dogovorili socialni 
partnerji na državni ravni, bodo morale 
občine več sredstev nameniti za plače jav-
nih uslužbencev - in še bi lahko naštevali 
finančne obremenitve, ki jih je država v za-
dnjem času naložila občinam.

Po burnem odzivu županov in občin je 
vlada na tretjem krogu pogajanj z občina-
mi 19. septembra predstavila nov predlog. 
Mateja Vraničar Erman, ki je bila nekaj dni 
za tem izvoljena za ministrico za finance, je 
predlagala, da bi povprečnina v letu 2017 
znašala 530, v letu 2018 pa 536 evrov. 
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Kljub temu da so župani dosegli bistve-
no izboljšanje vladnega predloga, tudi z 
novim predlogom niso bili zadovoljni, 
saj občine s takšno povprečnino ne bodo 
mogle pokriti vseh potreb in zakonskih 
obveznosti. Predstavniki občin so vztrajali 
na izhodišču, potrjenem na predsedstvih 
SOS-a in ZOS-a – zahtevali so povprečni-
no 536 evrov, ob upoštevanju gospodarske 
rasti in stroškov občin, nepriznanih v letu 
2016, in dodatnih stroškov, ki bodo nastali 

v 2017, kar pomeni povprečnino v višini 
543 evrov. Ker do dogovora ni prišlo, je šel 
na sejo vlade predlog Vraničar Ermanove. 
Njen predlog je vlada sprejela. Pogajalci so 
se dogovorili samo, da bodo zaprosili pred-
sednika vlade, naj se sestane s predstavniki 
lokalnih skupnosti. Morda pa bo vlada do 
proračunske razprave v državnem zboru še 
kje našla kakšno rezervo, ki bi jo lahko pri-
maknila k povprečnini.

T. K.
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Delavci migranti na shodu v Mariboru: 

Ne iščemo privilegijev, zahtevamo enakost!

V organizaciji Sindikata delavcev mi-
grantov Slovenije (SDMS) se je na 
vseslovenskem shodu delavcev mi-

grantov v Mariboru v soboto, 10. septembra, 
zbralo okoli sedemsto delavcev, tudi z dru-
žinami. Ni naključje, da so se odločili orga-
nizirati shod na Svetovni dan preprečevanja 
samomora, saj so delavci migranti zaradi 
mačehovskega odnosa 
države in izživljanja 
dacarjev tudi veliko-
krat na robu obupa. 
Z gesto sodelovanja v 
svetovni akciji Preko-
lesarimo svet in mirno 
položitvijo nageljnov 
pred mariborsko izpo-
stavo FURS-a so se po-
klonili spominu na de-
lavko migrantko, ki je 
ob prejetju položnice 
FURS-a zaradi obupa 
in nezmožnosti plačila 
izhod videla le v samo-
moru. Sobotni shod, 
kot pravijo v sindika-
tu, je začetek konca politične manipulacije 
z malim človekom – ne želijo privilegijev, 
zahtevajo enakost.

Shod je bil informativne narave, saj so 
zbranim predstavili namen in delovanje sin-
dikata, doseženo in nadaljnje aktivnosti. Od 
ustanovitve marca letos so vseh 90 poslan-
cev seznanili s problemi delavcev migran-
tov kakor tudi 28 avstrijskih delodajalskih 
organizacij, ki pa so jim odgovorile, da naj 
davčne probleme rešujejo v Sloveniji. Pred-
sednik SDMS dr. Martin Ivec je povedal, da 
so z neenakopravno davčno obravnavo dr-
žavljanov seznanili tudi evropske poslance. 
V pogajanjih z ministrstvom za finance so 
dosegli, da se jim priznani strošek za prehra-
no na delu z 6,12 evra dvigne na 11 evrov in 
da bosta od 1. januarja 2017 stroška malic 
in prevoza na delo izvzeta iz davčne osnove. 

Kljub temu niso zadovoljni z na vladi potrje-
no mini davčno reformo, ki ne upošteva nji-
hovih predlogov. Do 5. oktobra je na uprav-
nih enotah še možno oddati podpise za dva 
referenduma. V sindikatu so prepričani, 
da se je država pri Zakonu o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o dedovanju lotila 
najšibkejših ljudi v družbi. Sprejeti zakon 

namreč predvideva, da bi se sredstva iz na-
slova denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, socialnovarstvenih prispevkov in 
pomoči za družinskega pomočnika tretira-
la kot državni kredit revežem in ne več kot 
pomoč ogroženim. Preko dveh odvetni-
kov so doslej vložili že več kot dvesto pri-
tožb na informativni izračun dohodnine in 
na upravno sodišče. Dr. Martin Ivec meni, 
da je sindikat v pol leta svojega delovanja 
vzpostavil dobro organizirano mrežo in da 
tako člane kot nečlane ažurno seznanja z 
aktualno problematiko preko spletne www.
sindikat-sdms.si, facebook strani, SMS-ov, 
e-mailov in preko krajevnih delegatov. Na 
spletni strani so pripravili tudi kalkulator za 
izračun primerjave dohodnine za domačega 
delavca in delavca migranta.

Nina Zorman

Stavka v Lenthermu

Delavke in delavci lenarškega Lentherma so v ponedeljek, 26. 9., začeli stavkati. Nekaj 
več kot petdeset zaposlenih je zahtevalo od vodstva podjetja izplačilo plač za julij 
in avgust, izplačilo dveh tretjin regresa za letni dopust in plačilo prispevkov iz plač. 

Po besedah predsednika regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slove-
nije (Skei) za Štajersko Martina Dularja, ki je tudi zunanji sindikalni zaupnik v Lenthermu, 
so delavci pozvali direktorja Ivana Vogrina, naj odstopi, saj ga skupščina podjetja ne more 
razrešiti, ker je Vogrin 
na sodišče vložil pre-
dlog za prisilno porav-
navo. Po Dularjevih be-
sedah bi bilo Lentherm 
še mogoče rešiti, če bi 
odstopil Vogrin, saj mu 
banke ne zaupajo več. 
Če do tega ne bo prišlo, 
bo po Dularjevih bese-
dah Lentherm verjetno 
končal v stečaju, delavci 
pa na zavodu za zapo-
slovanje kot brezposel-
ne osebe.

T. K.

Gospodarstvo ponovno doživlja rast

Krivulja uspešnosti slovenskega go-
spodarstva se počasi dviguje. V 
drugem četrtletju letošnjega leta se 

je bruto družbeni proizvod (BDP) na letni 
ravni realno zvišal za 2,7 odstotka. To so po-
vedali na novinarski konferenci, ki jo je pred 
nedavnim pripravil Statistični urad Republi-
ke Slovenije.

K rasti BDP sta največ prispevala zlasti 
povečan izvoz in domača poraba. Gospo-
darsko rast pa je zaviralo zmanjševanje na-
ložb. Še posebej se je zmanjšala gradnja sta-
novanjskih objektov.

Hkrati z gospodarsko rastjo se je zmanj-
ševala tudi brezposelnost, povečevalo pa se 

je število delovno aktivnih oseb. V drugem 
četrtletju je bilo v Sloveniji 997.000 aktivnih 
oseb, kar je za 16 tisoč oziroma 1,6 odstotka 
več kot v prvem četrtletju. Število anketno 
brezposelnih oseb pa se je v tem času zniža-
lo za 9 tisoč. Stopnja anketne brezposelnosti 
je bila v drugem četrtletju najnižja v zadnjih 
petih letih.

Ugodna gospodarska gibanja zbujajo upa-
nje, da se bodo prej kot slej začele hitreje 
povečevati tudi plače, kar bi dodatno spod-
budilo večjo potrošnjo in s tem še hitrejšo 
gospodarsko rast.

T. K.

Spremembe socialne zakonodaje

Konec vpisovanja države na nepremič-
nine za socialne pomoči in varstvene 
dodatke

Na ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti pripravljajo spre-
membe socialne zakonodaje – po novem se 
država prejemnikom denarne socialne po-
moči in varstvenega dodatka naj ne bi več 
vpisala na nepremičnino, če ima prejemnik 
v lasti nepremičnino v vrednosti do 120.000 
evrov in v njej prebiva. V tem primeru dedi-
čem po smrti prejemnika tudi naj ne bi bilo 
več treba vrniti socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka, ki ga je prejemniku 
vsak mesec nakazovala država.

Po besedah ministrice za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Anje 
Kopač Mrak se v Sloveniji veliko posame-
znikov, še zlasti starejših, ki so upravičeni 
do varstvenega dodatka k pokojnini ali do 
socialne pomoči, temu odpove, ker ne želijo, 
da bi se jim država vpisala na premoženje, ki 
so si ga v življenju skupaj z družino ustvarili. 
Tako se je od leta 2012, ko je bila sprejeta 
nova socialna zakonodaja, do danes število 
prejemnikov varstvenega dodatka zmanjša-
lo s 46.700 na okoli 10.000. 

Zato se je ministrica odločila, da bo pre-
dlagala spremembo socialne zakonodaje. 
Posamezniki in družine, ki so lastniki ne-
premičnine v vrednosti do 120.000 evrov in 
v tej nepremičnini bivajo, naj bi po novem 
ob nespremenjenih drugih pogojih pridobili 
denarno socialno pomoč in varstveni doda-
tek brez zaznambe na nepremičnini, ukinili 
pa naj bi tudi vračilo teh pravic.

Na ministrstvu so dolgo razpravljali o 
mejni vrednosti nepremičnine 120.000 
evrov. Zato je niso zacementirali, temveč naj 
bi po novem imeli socialni delavci diskrecij-
sko pravico, da posameznikom ali družinam 

z dražjo nepremičnino glede na specifične 
razmere, v katerih živijo, dodelijo denarno 
socialno pomoč ali varstveni dodatek, ne 
da bi se jim država vpisala na nepremični-
no. Vendar pa naj bi bila v teh primerih po 
določenem času potrebna zaznamba na ne-
premičnini in tudi vračilo. Na ministrstvu 
so prepričani, da lahko vsakdo tako veliko 
nepremičnino, ki je vredna več kot 120.000 
evrov, aktivira – en del lahko da denimo v 
najem itd.). Po novem naj bi imeli prejemni-
ki socialnih pomoči in varstvenega dodatka 
z dražjo nepremičnino od 120.000 evrov za 
njeno aktivacijo 24 mesecev časa.

Ministrica je na novinarski konferenci 
napovedala, da bo ministrstvo spremembe 
socialne zakonodaje dalo v kratkem v jav-
no obravnavo. Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti bo 
predlagalo tudi, da bi se zaznambe za nazaj 
umaknile. Kako bi to lahko storili, se še po-
svetujejo z ministrstvom za pravosodje. Kar 
se tiče dolgov iz preteklosti, pa naj bi ostali, 
saj so jih nekateri že poravnali. Do njih ne 
bi bilo pravično, če bi jih sedaj drugim bri-
sali. Trenutno se je država od okoli 10.000 
prejemnikov varstvenega dodatka vpisala na 
premoženje 2.500 prejemnikov. Med 55.000 
prejemniki denarne socialne pomoči pa se 
je država vpisala na premoženje 6600 pre-
jemnikov. Od tega 1100 ljudi prejema obo-
je – denarno socialno pomoč in varstveni 
dodatek.

Seveda pa ni vseeno, kaj bodo o predla-
ganih spremembah povedali državljani in 
državljanke ter njihove organizacije v javni 
obravnavi. Na koncu bodo namreč o pre-
dlaganih spremembah socialne zakonodaje 
odločali poslanci v državnem zboru. 

T. K.

Ohranjanje dostojanstva

Ljudje, ki se zaradi različnih vzrokov 
znajdejo v materialni stiski, se obi-
čajno zatečejo po pomoč na center za 

socialno delo, saj imamo po črki zakona v 
socialni stiski vsi pravico do socialnega var-
stva. Vsakdo, ki se obrne na center za social-
no delo, upravičeno pričakuje, da bo deležen 
razumevanja in podpore. Ena od delavk, ki 
se je v stiski tja zatekla po pomoč, pa je bila 
razočarana. Zato se je obrnila na varuhinjo 
človekovih pravic Vlasto Nussdorfer in ji za-
upala svoj primer.

Na centru za socialno delo so ji odobri-
li izredno denarno socialno pomoč v višini 
180 evrov za nakup večje količine osnovnih 
trajnih živil. V odločbi, ki jo je prejela, je 
pisalo, da lahko kupi testenine, riž, moko, 
sladkor, olje, trajno mleko, trajnejše me-
snine in sir, mesne in zelenjavne konzerve, 
krompir in jabolka. Delavka je odločbo ra-
zumela tako, kot da si lahko z dobljenimi 
sredstvi kupi samo hrano in nič drugega. Po 
nakupu hrane je na center za socialno delo 
pravočasno prinesla vse račune (uradno se 
temu reče dokazila namenske rabe sred-
stev). Takrat ji nihče ni omenil, da je bilo kaj 
narobe. Ko je naslednjič zaprosila za izredno 
denarno socialno pomoč, pa so njeno vlogo 
zavrnili z obrazložitvijo, da za predhodno 
odobreno pomoč ni dokazala namenske po-

rabe v celoti, temveč le za 122,23 evrov, saj 
za socialno pomoč ne bi smela kupiti kruha, 
jogurta, smetane, majoneze, krofov, banan, 
limon, čebule in pomaranč. Delavka se je na 
zavrnilno odločbo pritožila, vendar je bila 
njena pritožba zavrnjena. Sedaj 14 mesecev 
ne more dobiti izredne denarne socialne 
pomoči, ne glede na to, v kakšni materialni 
stiski je oziroma bo.

Varuhinja je ocenila, da se je delavka ute-
meljeno obrnila nanjo. V svojem mnenju je 
izpostavila, da predstavlja izrecna določitev 
artiklov prehrane, ki jih lahko prejemniki 
izredne denarne socialne pomoči zanjo ku-
pijo, poseg v njihovo dostojanstvo. Varuhi-
nja meni, da bi morali imeti upravičenci do 
denarne socialne pomoči pravico, da sami 
svobodno odločajo o svoji prehrani. Prav 
tako je varuhinja poudarila, da je kazen, ki 
je doletela omenjeno delavko, popolnoma 
nesorazmerna s »kršitvijo«, ki ji jo očitajo.

Pristojni z ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti so javno 
že pojasnili, da so centrom za socialno delo 
dali navodilo, naj v odločbah o namenski 
rabi izredne denarne socialne pomoči upo-
rabljajo bolj splošne termine (denimo, da si 
lahko z njo kupijo »osnovna trajna živila«). 

T. K.

Sofinanciranje energetske prenove stavb v 
lasti občin

Ministrstvo za infrastrukturo je 
objavilo razpis za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v lasti 

občin. Prenovo bodo izvajali v okviru Ope-
rativnega programa Evropske kohezijske 
politike za obdobje 2014–2020.

Predmet sofinanciranja bodo operacije 
celovite energetske prenove stavb ki so v la-
sti, solasti ali rabi občin. Energetska prenova 
lahko zajema eno stavbo ali več stavb skupaj. 

Na razpisu lahko sodelujejo občine.
Za sofinanciranje celovite energetske pre-

nove stavb v lasti občin je na voljo 10,6 mili-
jona evrov. Sredstva za prenovo bo mogoče 
črpati v letih 2017 in 2018. Prenove morajo 
biti končane do 30. septembra 2018.

Prvi rok za oddajo vlog je 12. december 
2016. O izboru in dodelitvi sredstev bo od-
ločal minister za infrastrukturo.

T. K.
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Posvet stranke SDS V Lenartu

Slovenska demokratska stranka je 10. 
9. 2016 v Lenartu pripravila posvet 
stranke, sejo izvršilnega odbora, sejo 

sveta in za zaključek prireditev s pestrim 
programom v Parku dr. Jožeta Pučnika. Po 
posvetu v Domu kulture Lenart in kosilu je 
v prostorih Konservatorija za glasbo in balet 

v Lenartu potekala seja 
izvršilnega odbora. Na 
koncu je bila svečana 
prireditev s podelitvi-
jo diplom vsem, ki so 
obiskovali Akademi-
jo dr. Jožeta Pučnika. 
Po končani seji sta ob 
prihodu predsednika 
Janeza Janše, števil-
nih poslancev DZ in 
predsednikov regijskih 
odborov ter župana 
Lenarta, mag. Janeza Krambergerja, v par-
ku nastopila Slovenskogoriški pihalni or-
kester MOL in Anita Kralj. Pred skulpturo, 
postavljeno v čast dr. Jožetu Pučniku, sta 

poslanec Franc Breznik in predsednik OO 
SDS Lenart Damir Jelenko položila venec. 
Podpredsednica OO SDS Benedikt Marina 
Koren je recitirala pesem Toneta Kuntnerja 
Pojem ti hvalnico. Prireditve se je udeležil 
tudi Gorazd Pučnik, sin dr. Jožeta Pučnika. 

Slavnostna govornika sta bila predsednik 
Janez Janša in predsednica Akademije dr. 
Jožeta Pučnika, dr. Andreja Valič Zver, ki 
je počaščena, da lahko nagovori udele-
žence v Lenartu, v osrčju Slovenskih go-
ric, v mestnem parku, poimenovanem po 
dr. Jožetu Pučniku, očetu slovenske drža-
ve, poudarila: »Slovenija je znova pred 
prelomnimi časi. Ponovno bi potrebova-
la pogumnega in pronicljivega Pučnika, 

saj je bil, kot je enkrat zapisal Janez Janša, 
»človek velikih odločitev.« 

Predsednik Janez Janša je izpostavil, da je 
tukaj predvsem zato, da se v imenu Sloven-

Poslanski kotiček

Spoštovani bralci Ovtarjevih novic!
Ovtarjeve novice so pomemben lokalni 

medij, saj objavljajo aktualne in zanimive in-
formacije o množici dogajanj v naših občinah. 
V letošnji jeseni mi je bila s strani urednika 
zaupana rubrika, ki se bo imenovala »Poslan-
ski kotiček«. Po najboljših močeh vas bom v 
njej obveščal o dogajanjih v državnem zboru, 
o mojem delu in prizadevanjih za naš boljši 
jutri, podajal vam bom svoja razmišljanja o 
aktualnih problemih in rešitvah, predvsem 
o problemih, ki se dotikajo našega prostora, 
območja osrednjih Slovenskih goric. Ker pa 
probleme pozna večina vas, dragi bralci, bom 
vesel, da boste skupaj z mano razmišljali o 
rešitvah, podajali pripombe, kritike, pa tudi 
pohvale, ko boste menili, da si jih zaslužimo. 
Vesel bom vaših predlogov za izboljšanje ži-
vljenja v naših krajih in si prizadeval, da jih 
skupaj uresničimo. 

Če vam pisna beseda morda ne teče in ima-
te raje osebno srečanje z menoj, vas vabim v 
poslanski pisarni v Lenartu in Cerkvenjaku, 
kjer vas ob predhodni prijavi pričakujem 
vsak ponedeljek, v času, ko ni rednih sej v dr-
žavnem zboru.

Jesen je čas, ko naši najmlajši državljani 
prestopajo prag učenosti, ko se prvič ali po-
novno vrnejo v šolske klopi. Za vse te uče-
njake pričakujemo, da jim bo šola podala 
vsa potrebna znanja za uspešno nadaljevanje 
šolanja in pridobitev poklica. Tudi učiteljem 
smo hvaležni za njihovo delo in jim želim ve-
liko uspehov v šolskem letu. 

Ker si prizadevamo za pošteno in vsem 
pod enakimi pogoji dostopno šolo, smo v po-
slanski skupini SDS proti ministrici za šolstvo 
vložili interpelacijo. Očitno je, da predsednik 
vlade z izbiro ministrov oziroma ministric v 
tem resorju nima srečne roke. Prva ministri-
ca se je poslovila zaradi afere z avtorskimi ho-
norarji, druga je bila udeležena v plagiatorski 
aferi, aktualna ministrica pa mora po našem 
mnenju zapustiti ta položaj, ker ne spoštuje 
ustavnega reda Republike Slovenije. Osnova 
za interpelacijo je odločitev Ustavnega sodi-
šča, ki je v začetku decembra 2014 odločilo, 
da so nekatere določbe zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo 
in da mora državni zbor to neskladje urediti 
v roku enega leta. Po tej odločitvi ustavnega 
sodišča je poslanska skupina SDS vložila za-
kon, ki bi situacijo reševal skladno z odločbo 
ustavnega sodišča, katero je dalo jasna in pre-
cizna navodila. Vlada je naš predlog seveda 
zavrnila z izgovorom, da bodo vložili svoj za-
kon, ki bo reševal zadevo. Po preteku enega 
leta se ni zgodilo NIČ. V opoziciji ugotavlja-
mo, da se o izobraževalnem sistemu veliko 
govori, za izboljšanje le-tega pa se ne stori 
skoraj nič. Od ljudi, ki so tesno povezani z iz-
obraževanjem, poznajo ga iz prakse, prihajajo 
ideje, predlogi, tudi zahteve po izboljšanju iz-
obraževalnega sistema v Sloveniji. 

Tudi najmlajšim, vrtčevskim prebivalcem 
– otrokom in vzgojiteljem ter ostalim zapo-
slenim v vrtcih, aktualna vlada ni naklonje-
na, saj jim je v svojem dveletnem mandatu 
že dvakrat znižala povprečnino, zato so tudi 
občine v Slovenskih goricah na udaru glede 
urejanja plačila vrtca. Ker občine ne zmorejo 
plačevati svojega dela, se višajo zneski plačil 
na položnicah staršev. Investicije so obstale, 
jih skorajda ni, ker vlada ne zna, ne zmore 
ali noče črpati sredstev EU (EU perspektiva 
2014-2020). Da lahko država na tem podro-

čju staršem ponudi roko in jim priskoči na 
pomoč, je lep dokaz ukrep dr. Milana Zvera, 
ministra za šolstvo, v ne tako oddaljenem 
času. 

Ko učence po osnovni šoli pot zanese v sre-
dnješolske vode, jih večina najprej pomisli na 
možnost pravično dodeljene štipendije, žal pa 
se v obdobju sedanje vlade štipendije delijo 
po sistemu »kdor prej pride, prej melje«. Po-
trebne so spremembe zakona o gimnazijah, 
saj zakon že dve leti miruje. Pričakujemo tudi 
večji poudarek srednjim poklicnim in stro-
kovnim šolam, saj nam realne potrebe trga, 
naših obrtnikov in gospodarskih subjektov 
to nazorno nakazujejo. Le s temeljitimi spre-
membami na tem področju lahko dosežemo, 
da bodo mladi po končanem izobraževanju 
dobili delo in bodo ostajali doma, v okolju 
Slovenskih goric.

Sedanja vladna garnitura bo na področju 
šolstva težko potegnila voz naprej, če mini-
strica skupaj s profesorji opravičuje lastne 
dodatke in honorarje. Tudi dekani so tiho. 
Vsi skupaj ne vedo, kako rešiti dokončanje 
študijskih programov po starem sistemu.

Omenjene ministrice niso prepričali spre-
jeti sklepi odbora v DZ (sklican je bil na 
predlog poslancev SDS) o reševanju odpr-
tih vprašanj na področju ljudskih univerz. 
Poslanci SDS se aktivno ukvarjamo s tem 
problemom, dajemo predloge, a ostajamo 
preglasovani. Osebno sem ministrici za izo-
braževanje postavil pet poslanskih vprašanj 
(o prenovi dualnega sistema izobraževanja 
– vajeništva, o subvencijah za bivanje študen-
tov, izpostavil sem problem nasilja v šolah, 
problem nižanja sredstev za znanstveno de-
javnost, pravilnik o subvencioniranju bivanja 
študentov, odgovornost varovanja osebnih 
stvari v vrtcih, sprememb šolske zakonodaje, 
podeljevanje koncesij na področju visokega 
šolstva, dodatki za stalno pripravljenost, stra-
tegija pametne specializacije, šolski bazarji, 
priprava strategije razvoja športne infra-
strukture, prenova osnovnega šolstva, odloč-
ba Ustavnega sodišča RS glede financiranja 
zasebnih šol, financiranje visokega šolstva 
…). Sklicali smo nujno sejo odbora, na kateri 
smo izpostavili problem spornih dodatkov za 
stalno pripravljenost in problematiko izvaja-
nja šolskih bazarjev. Dvakrat smo predlagali 
zakon glede vajeništva.

Pa vendar v interpelacijo ministrici nismo 
zapisali vsega. Lahko bi omenili še njeno rav-
nanje ob aferi z dodatki za stalno pripravlje-
nost, ukinjanje podružničnih šol in njeno ne-
ukrepanje ob prisotnosti ideološke platforme 
v posameznih šolah, ko so otroci talci komu-
nistične ideologije. V tem trenutku ministri-
co obtožujemo le odgovornosti pri zavlačeva-
nju odprav kršitev ustave. Kdor krši ustavo, je 
odgovoren državljanom in če ne želi oziroma 
ne zmore izboljšati področja, za katerega je 
bil imenovan, naj to mesto zapusti.

Dragi učenci in pedagoški delavci, naj vas 
kljub vsem naštetim nepravilnostim na mini-
strstvu ne zapusti duh ustvarjalnosti in delav-
nosti. Kot poslanec se trudim za vaše boljše 
delovne pogoje. Naj jesen nasuje duhovnega 
bogastva v šolah, mojim rojakom v Sloven-
skih goricah pa obilno letino v sadovnjakih 
in vinogradih.

Pišete mi lahko na naslov: franc.breznik@
dz-rs.si

Franc Breznik, poslanec DZ RS

ske demokratske stranke; celotno vodstvo, 
ves svet stranke sta danes tukaj; zahvali ko-
legom iz Občinskega odbora v Lenartu, ki so 
izoblikovali predlog, da se ta park poimenu-
je po dr. Jožetu Pučniku. »Tukaj sem zato, 
da se zahvalim tudi vsem svetnikom v ob-
činskem svetu, ki so glasovali za ta predlog, 
tudi gospodu županu, ki je bil poleg, ko se je 
odločitev sprejemala, in jo je podpiral. Za-
pisali ste pravi stavek, ki je označil neki čas, 
ki je označil neki zgodovinski trenutek: Ju-
goslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Takrat 
je šlo za Slovenijo in danes gre za Slovenijo. 
In Slovenska demokratska stranka stopa po 
tej poti«

Ob koncu prireditve so vsi diplomanti 
Akademije dr. Jožeta Pučnika prejeli diplo-
me z osebnimi čestitkami Janeza Janše in dr. 
Andreje Valič Zver. Končani slovesnosti je 
sledilo prijetno druženje pod drevesi. 

Hvala domačinom za pomoč pri izvedbi 
srečanj. Hvala gostom: Gorazdu Pučniku, 
dr. Andreji Valič Zver, županu mag. Janezu 
Krambergerju, predsedniku stranke Janezu 
Janši, poslancem iz stranke SDS. Posebna 
zahvala domačemu poslancu, Francu Bre-
zniku, za trud, delo in veliko pomoč. 

OO SDS Lenart, foto: Matej Zorko

Videnje ljudi in dogodkov

Bo naša Melanija ''ukrotila'' svojega moža
Prihodnost sveta bo v marsičem odvisna 

od tega, kdo bo novembra izvoljen za pred-
sednika oz. predsednico Združenih držav 
Amerike. Sedanji predsednik Barack Oba-
ma je izjavil, da še nikoli ni bilo ne moškega 
ne ženske, ki bi bil bolj pripravljen kot Hil-
lary Clinton služiti kot predsednik Zdru-
ženih držav. Čeprav ima ta izjava v volilni 
kampanji predvsem predvolilni značaj, je 
gotovo res, da bi bila Clintonova bolj pri-
merna kot njen republikanski protikandi-
dat Donald Trump, ki nima dlake na jeziku 
in deluje kot nekakšen primitivni ameriški 
farmer. Čeprav je v zadnjem času nekoliko 
omilil ostrino svojih napadalnih izjav, osta-
ja v bistvu robat človek, ki mu Američani 
ne ''bi smeli'' zaupati predsedniške funkcije. 
Nekdo, ki zmerja Mehičane in Muslimane 
vse povprek, ki zanj skoraj niso ljudje, nima 
moralne pravice, da bi krojil usodo sve-
ta in da bi mu zaupali vzvode za sprožitev 
atomske bombe. Govori tako, kot da so vsi 
muslimani morilci in teroristi in kot da ne 
bi vedel za junaško dejanje padlega musli-
mana v ameriški vojski kapitana Humayu-
na Khana, ki je pred dvanajstimi leti rešil 
svojo enoto, ko je ustavil avtomobil bombo, 
pri tem pa izgubil svoje življenje.

Amerika in svet tudi ne potrebujeta 
predsednika, ki bo najvplivnejšo državo še 
bolj krojil po ameriških kriterijih.

Čeprav je nekaj vidnih republikancev od-
reklo podporo Trumpu, ima ta še vedno ve-
liko zagrizenih pristašev. Clintonova je ob 
podpori ''socialista''Sandersa dobila nomi-
nacijo demokratov, čeprav je mnogo njego-
vih pristašev zato razočaranih. Clintonova 
pridobiva podporo tudi iz republikanskih 
vrst. Razlika v podpori se povečuje v njeno 
korist.

Če bo postal novi ameriški predsednik 
Trump, se bo lahko pozitivno izkazala nova 
prva dama naše gore list Melanija, ki ji, 
kljub temu da se je nekoč fotografirala gola, 
mnogi ameriški in drugi ugledni časopisi 
pripisujejo veliko dobrih lastnosti, ki so ne-
primerljive z moževimi lastnostmi. Ga bo 
znala ''krotiti''?

Na konvenciji republikancev je med dru-
gim rekla:'' Rodila sem se v Sloveniji, majh-
ni, lepi in takrat komunistični državi. Vsak 
njen stavek je bil sprejet z navdušenjem, po-
sebej še, ko je rekla, da je biti Američan naj-
večji privilegij na svetu, s čimer se je pribli-
žala moževim izjavam. Ugledni ameriški in 
drugi časopisi pišejo, da je Melanija dekle 
s podjetniško žilico, ki je pripravljena trdo 
delati, da doseže svoj cilj. Menda ni povzro-
čala nobenih ekscesov v primerjavi s svojim 
možem. Vsi, ki so bili v stiku z njo, omenja-
jo njeno inteligenco, profesionalnost, umir-
jenost in eleganco. Ko je delala kot model, 
se ni udeleževala zabav, če pa je že šla, se 
je do polnoči vrnila domov. Bila je srame-
žljivo, preprosto dekle in je nenehno brala 
knjige. Najbolj neameriško na njej je, da je 
zelo indiskretna o svojih slabostih. Menda 
ji manjka tudi nekaj iskrivosti, spontanosti 
in naravnosti. Na konvenciji ni rekla nič o 
ljudeh drugih narodnosti, pa tudi v časopi-
sih se te teme ni dotaknila. Tudi o moževih 
lastnostih je malo govorila. Je pa med dru-
gim omenila, da je dober oče.

Tudi ob tej priložnosti velja omeniti, da je 
na začetku volilne kampanje Trump bruhal 
''žveplo in ogenj'' na druge državnike in se 
pridušal, da bo poskrbel za svetovni red.

Po obisku Putina v Sloveniji pa je ome-
nil, da bi lahko z avtokratom Putinom 
dobro sodelovala. Res je, da sta si v marsi-
čem podobna. Kljub temu da je Putin ''sin 
Evrope'', Trump pa divjega zahoda. Seveda 
je mogoče, da bi po izvolitvi Trumpa za 
predsednika ZDA lahko prišlo do tesnej-
šega sodelovanja med njim in evropskimi, 
azijskimi drugimi avtokrati in njihovimi re-
žimi, pri čemer bi verjetno negativno vlogo 
igrala tudi Turčija. Zanimivo je, da Kitajci 
niso navdušen nad nobenim od ameriških 
kandidatov, jim pa je zaradi gospodarskih 
razlogov bližji Trump.

Naj končam ta zapis s vprašanjem:'' Bo 
Melanija, če bo postala prva dama ZDA, 
hotela in zmogla vsaj omiliti nekatere po-
teze svojega moža, ki je menda nanjo zelo 
navezan?''

Tone Štefanec
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt

Katere občinske ceste bodo modernizirali?

V občini Benedikt so jeseni hitro po-
prijeli za delo, saj so imeli sejo ob-
činskega sveta že na začetku sep-

tembra. Župan Milan Gumzar je skupaj z 
vabilom za sejo članom občinskega sveta in 
drugim vabljenim poslal tudi predlog dnev-
nega reda. Med drugimi predlaganimi toč-
kami dnevnega reda sta bili tudi »Program 
modernizacije občinskih cest v letih 2017 in 
2018« in »Program izgradnje kanalizacije v 
letih 2017 in 2018«. Za obe omenjeni točki 
dnevnega reda so župan in uslužbenci ob-
činske uprave pripravili tudi gradivo. Ob 
sprejemanju dnevnega reda pa je svetniška 
skupina Slovenske ljudska stranke (SLS), ki 
ima v občinskem svetu večino, predlagala 
in nato tudi izglasovala umik omenjenih 
dveh točk z dnevnega reda, češ da bodo oba 
programa pripravili svetniki SLS sami. Tako 
občinski svet programa modernizacije cest 
in programa izgradnje kanalizacije, ki ju je 
pripravil župan z občinsko upravo, sploh 
niso obravnavali. Namesto tega je občinski 
svet sprejel sklep, da mora svetniška skupi-
na SLS do točno določenega roka pripraviti 
svoj predlog programa modernizacije cest in 
izgradnje kanalizacije v letih 2017 in 2018.

»Zahtevo po umiku obeh predlogov z 
dnevnega reda sem razumel tako, da se sve-
tniki SLS, ki imajo v občinskem svetu večino, 
z njima ne strinjajo in bodo pripravili nova. 
Sam bom razmislil, ali bom svoja programa 
sploh še predlagal v obravnavo občinske-
mu svetu, ko bosta ti dve točki na dnevnem 
redu. Odločitve o tem še nisem sprejel,« je 
po seji dejal Gumzar. Povedal je tudi, da so 
oba predloga programov pripravili tako, da 
bi se občina enakomerno razvijala.

Iz predloga programa modernizacije cest 
v letih 2017 in 2018, ki ga je predlagal žu-
pan občine Benedikt, je razvidno, da je vse 
občinske svetnike že spomladi pozval, naj 
pripravijo predloge, katero cesto bi velja-
lo v naslednjih letih modernizirati, vendar 
predlogov od njih ni dobil. Res pa je, da na 
potrebo po modernizaciji določene ceste 
župana in uslužbence občinske uprave ob 
različnih priložnostih opozarjajo tudi obča-
ni. Na osnovni predlogov in pobud s strani 
občanov ter seveda na osnovi poznavanja 

razmer na terenu je župan predlagal za leto 
2017 modernizacijo treh cest: Trotkova – 
smer Aldecoa v dolžini 410 metrov; Obrat 
– smer Žinkovič v dolžini 430 metrov in Vi-
nogradniška pot – po prvi varianti v celoti 
v dolžini 460 metrov, po drugi varianti pa 
samo do polovice v dolžini 260 metrov. Za 
leto 2018 pa je predlagal modernizacijo treh 
cest: Stara Gora – smer Škrlec v dolžini 430 
metrov; Drvanja– Hobot–Froleh v dolžini 
790 metrov in Drvanja–Bačkova–Froleh v 
dolžini 1530 metrov. Pri slednji investiciji bi 
v letu 2018 pripravili projektno dokumenta-
cijo, dela na cesti Drvanja–Bačkova–Froleh 
pa bi začeli izvajati leta 2019. 

Župan je v sodelovanju z občinsko upravo 
tudi že predvidel sredstva za modernizacijo 
cest. Izvedba programa modernizacije cest 
bi leta 2017 stala 140.100 evrov, leta 2018 
pa 134.440 evrov – skupno torej 274.540 
evrov. Del sredstev v višini 45.000 evrov bi 
občina pridobila na osnovi 23. člena Zakona 
o financiranju občin. Del sredstev v višini 
67.000 evrov bi občina pridobila kot povra-
tna oziroma kreditna sredstva prav tako na 
osnovi 23. člena zakona o financiranju ob-
čin. Razliko pa bi občina zagotovila iz občin-

skega proračuna. 
Po predlogu programa 

izgradnje kanalizacije v 
letih 2017 in 2018, ki ga je 
v sodelovanju z občinsko 
upravo pripravil župan, bi 
v letu 2017 zgradili kanali-
zacijo Štajngrova v dolžini 
1500 metrov in kanalizaci-
jo Sveti Trije Kralji v dolži-
ni 1300 metrov. Leta 2018 
pa bi zgradili kanalizacijo 
Benediški vrh v dolžini 
1600 metrov. Po programu 
bi za izgradnjo omenjenih 
kanalizacij potrebovali 
40.000 evrov okoljskih da-
jatev letno, omrežnino v 

višini 25.000 evrov za vsako leto ter prispev-
ke za nove hišne priključke (šlo bi za tisoč 
evrov na hišni priključek).

Kot rečeno, obeh predlogov programov 
občinski svet ni obravnaval. Svetniška sku-
pina SLS je s tem na svoja ramena prevzela 
veliko odgovornost, saj morata biti oba pro-
grama sprejeta pravočasno, ker drugače ne 
bo mogoče pravočasno sprejeti proračuna 
občine za naslednje leto.

So pa občinski svetniki soglasno sprejeli 
poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro 
izvajalca za »Rekonstrukcijo javne poti Dr-
vanja–Zagajski vrh–Bačkova«. Na razpis so 
prispele tri ponudbe in sicer od SGP Pom-
grad iz Murske Sobote, od podjetja Asfalti 
Ptuj iz Ptuja in od Komunale Slovenske 
gorice iz Lenarta. Na predlog strokovne ko-
misije, ki je pretresla vse ponudbe, je župan 
za izvedbo javnega naročila izbral SGP Po-
mgrad iz Murske Sobote. Pogodbo z izva-
jalcem je občina podpisala že sredi poletja, 
tako da so delavci že začeli izvajati dela.

Malčki so se že preselili v novi vrtec

Septembra so se malčki, ki 
obiskujejo vrtec v Benedik-
tu, preselili iz starega v novo 

poslopje. Letos obiskuje vrtec v 
Benediktu kar 133 otrok, ki bodo 
poslej dopoldneve preživljali v 
lepših ter za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje bolj primernih pro-
storih.

T. K.

Kulturna dediščina in del gospodarstva 
Benedikta na AGRI 2016

Zgodovinsko društvo Atlantida raj 
slave, Benedikt, s partnerji je na 54. 
mednarodnem Kmetijsko-živilskem 

sejmu v Gornji Radgoni od 20. do 25. 8. 
2016 predstavljalo kulturno dediščino Be-
nedikta in del gospodarstva. 

Sorazstavljalci iz gospodarstva so bili Go-
stilna na Kmetiji Kaučič z nastanitvijo Olga 
Kavčič, s. p., Benedikt, Gradbeništvo grad-
benik Stanislav Bernjak, s. p., Lenart v Slov. 
goricah in Gradbeništvo-krovstvo, klepar-
stvo in tesarstvo Branko Sraka, s. p., Bene-
dikt. Branko Sraka je na sejmu prvič v Slove-
niji predstavil novo proizvodnjo sanitarnega 
papirja (Branko Antela, d. o. o.). Kvalitetne 
papirnate brisače so zelo uporabne v kmetij-
ski in živilski proizvodnji. 

S svojimi pro-
mocijami so so-
delovali še: Slašči-
čarna in kavarna 
Šijanec, Gostilna 
in picerija Leke-
žič, Apartmaji 
Rajšp, Fasader-
stvo Franc Stan-
ko, s. p., vsi Be-
nedikt, kmetija 
Golnar iz Sovjaka 
in kmetija Sene-
kovič iz Dražen 
Vrha pri Sv. Ani v 
Slovenskih goricah.

Kulturna dediščina Slovenskih goric je 
vedno bolj pomemben razvojni vir gospo-
darstva. Zgodovinsko društvo Atlantida raj 
slave je s pomočjo občine Benedikt in dru-
gih partnerjev pripravilo nekaj zanimivih 
ekskurzij po Slovenskih goricah z izvirno in-
terpretacijo atraktivnih in manj znanih zna-
menitosti, ki so jih prvič predstavili na 54. 
mednarodnem Kmetijsko-živilskem sejmu 

v Gornji Radgoni. Promovirali so zlasti Ar-
heološko cesto Benedikt, najdišče negovskih 
čelad, stalno razstavo Geologija, arheologi-
ja in zgodovina osrednjih Slovenskih goric 
v Benediktu. S predstavitvijo Benedikta in 
njegovih dobrot na AGRI 2016 so bili zado-
voljni tudi direktorji sorazstavljavcev: Janez 
Kaučič, Stanko Bernjak in Branko Sraka. 

Izmed mnogih obiskovalcev stojnice Zgo-
dovinskega društva na AGRI 2016 omenja-
mo samo župana občine Benedikt Milana 
Gumzarja, benediškega župnika Marjana 
Rolo, poslanca državnega zbora RS Franca 
Breznika in cerkvenjaško vinsko kraljico 
Martino Breznik. Vseh Benedičanov, prija-
teljev in znancev, ki ste nas obiskali na sej-
mu, smo se zelo razveselili. 

Za veselje na stojnici Zgodovinskega dru-
štva Atlantida raj slave je skrbel ljudski godec 
Feliks Jaušovec iz Negove z diatonično har-
moniko. Pridružili so se mu mnogi ljudski 
godci, godba iz občine Markovci, Klapovühi 
in Marko Breznik. Več na https://www.face-
book.com/Zgodovinsko-dru%C5%A1tvo-
-Slovenske-gorice-288327994598619/

Zapis in foto Janez Ferlinc

Občina Cerkvenjak

Odprli so novo cesto in na njej zaplesali

V Čagoni v občini Cerkvenjak so dru-
go nedeljo v septembru slovesno 
odprli modernizirano cesto skozi 

naselje od meje z občino Sv. Andraž do re-
gionalne ceste Lenart–Cerkvenjak. Gre za 
največjo letošnjo in-
vesticijo v občini, ki 
so je še posebej veseli 
prebivalci Čagone, 
Brengove in Stanetin-
cev, pa tudi prebivalci 
Drbetincev iz sosednje 
občine Sv. Andraž.

Na otvoritvi teme-
ljito prenovljene ceste 
se je zbralo več kot 
sto občanov ob njej, 
pridružili pa so se jim 
tudi župan in podž-
upan občine Cerkve-
njak Marjan Žmavc 
in Andrej Kocbek, 
županja občine Sv Andraž Darja Vudler, 
cerkvenjaški župnik Janko Babič, direktor 
cerkvenjaške občinske uprave Vito Kraner, 
predstavniki izvajalcev del in drugi gosti.

Zbranim je najprej spregovoril cerkve-
njaški župan Marjan Žmavc. Povedal je, da 
so modernizirali 2750 metrov cestišča, ki 
je bilo asfaltirano na začetku devetdesetih 
let. Sprva so nameravali cesto modernizi-
rati v treh fazah v letih 2015, 2016 in 2017. 
Lani so izvedli prvo fazo in na novo zgradili 
750 metrov cestišča. Ker se jim je ponudila 
priložnost, pa so letos izvedli kar drugo in 
tretjo fazo modernizacije ceste skupaj. Dr-
žava jim je namreč ponudila sredstva po 23. 
členu zakona o financiranju občin, ki jih bo 
morala občina vrniti po letu 2018. V občini 
Cerkvenjak so ponujeno roko države sprejeli 
in na veliko veselje domačinov modernizira-
li celotno cesto skozi Čagono leto dni pred 

predvidenim rokom. Za nameček pa je ce-
sta široka 3,5 metra oziroma pol metra več 
kot doslej. Na obeh straneh ima lepo urejene 
odtoke, bankine in dostope na dvorišča. Kot 
je povedal Žmavc, je modernizacija ceste v 

celoti stala okoli 200 tisoč evrov, dela pa je 
izvedlo Cestno podjetje Murska Sobota, ki 
je v sestavi Pomgrada.

Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom je 
za novo pridobitev, ki bo izboljšala prome-
tno varnost v občini, čestitala županja sose-
dnje občine Sv. Andraž Darja Vudler. Pove-
dala je, da bo občina Sv. Andraž naslednje 
leto modernizirala svoj del ceste skozi Dr-
betince od meje z občino Cerkvenjak. Tako 
bosta občini kmalu povezani z moderno 
prometnico, po kateri bodo brez problemov 
vozili tudi avtobusi, kar bo prispevalo k tu-
rističnemu razvoju na območju obeh občin.

Kako so potekala prizadevanja za moder-
nizacijo ceste skozi Čagono, je povedal ob-
činski svetnik iz tega naselja Franc Fekonja. 
Vido Blažič pa je spregovoril o zgodovini 
ceste skozi Čagono, ki je bila že pred 273 leti 
kot kolovoz zarisana v starih zemljevidih. 

Malčki, ki obiskujejo vrtec v 
Benediktu, so se že preselili v novo 
poslopje vrtca.
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Občina Lenart

Praznik KS Voličina s številnimi in 
raznolikimi prireditvami 

Zvoki klopotcev iz vinogradov so na-
znanjali na eni strani konec poletja in 
na drugi pričetek veselih slovensko-

goriških trgatev. To je tudi čas, ko KS Voliči-
na praznuje krajevni praznik ob godovanju 
farnega zavetnika sv. Ruperta, ki goduje 24. 
septembra. Tudi letos so se zvrstile številne 
prireditve, za katere so poskrbela lokalna 
društva, Osnovna šola Voličina, Občina Le-
nart in farna cerkev sv. Ruperta. Od 10. do 
25. 9. se je odvilo preko 20 prireditev. Po-
leg športnih, ki so prednjačile, so se kraja-
ni udeleževali tudi kulturnih, 
dobrodelnih, turističnih, ver-
skih in drugih družabnih pri-
reditev. Seveda pa ni manjkalo 
tudi prireditev za otroke. Tako 
se je našlo za vsakogar nekaj. 
Na osrednji slovesnosti 16. 9. 
2016 so bila podeljena krajev-
na priznanja, dva dni kasneje 
pa je potekalo še tradicionalno 
»Ruperško žegnanje«. Bila je 
maša v čast farnemu zavetniku 
sv. Rupertu, dobrodelni sreče-
lov, zanimiv prikaz so pripra-
vili člani Sadjarskega društva 
Slovenske gorice, ki so opravili 

prešanje jabolk »od jaboke do kukle«, dve 
veselici, tako da je bila žegnanjska nedelja 
zelo pestra. Manjkale pa niso tudi že tra-
dicioanalne športne prireditve v streljanju, 
nogometnem turnirju po zaselkih, odbojki 
in balinanju.

Kot že nekaj let zapovrstjo je bila tudi le-
tos v Domu sv. Jožefa razstava likovnih del 
članic in članov likovne skupine, ki jo vodi 
Martina Golija, na temo »Les je lep.« Prav 
posebno vzdušje je bilo v petek, 23. septem-
bra, na Čučkovi domačiji v Voličini, kjer je 
potekala literarna čajanka, brali so pesmi na 
temo dom, domači kraj in kruh. Prireditev 
pa so popestrile tudi članice vokalne skupi-
ne Amista.

V soboto, 24. septembra, se je zgodila že 
7. Trgatev na Zavrhu in trgatev potomke 
najstarejše trte na svetu, a o tem več v pri-
hodnji številki časopisa. Na veselje otrok pa 
je letos ponovno razveseljeval vlakec Jur-
ček. Podobno kot pretekla leta so program 
ob trgatvi obogatili lovci z lovsko razstavo. 
Zadnja v vrsti prireditev v okviru krajevnega 
praznika je bila minulo nedeljo (25. 9. 2016) 
z večerom napitnic in napevov v organizaciji 
Kulturno turističnega društva Selce.

Na proslavi ob krajevnem prazniku, ki je 
bila v petek, 16. septembra, so v kulturnem 
programu nastopali šolski ansambel ŠANS 

pod vodstvom Sandija Šijanca, folklorna 
skupina OŠ Voličina pod vodstvom Judite 
Bračko, vokalna skupina Amista, pod vod-
stvom Anite Grajfoner Petrič, Jure Recek 
in Jan Rojko, Fantje izpod Vurberga, Tanja 
Dvoršak, Tajda Hamler, Dominik Petko in 
Blaž Pernat. Osrednja tema prireditve je bila 
Slovenija v verzih naših pesnikov in glasbi 
ter zanimive osebnosti iz Voličine, ki so vti-
snile pečat slovenski kulturi in znanosti.

Podeljena so bila tudi priznanja sveta 
Krajevne skupnosti Voličina, ki so jih pre-

jeli: 11-letna Sara Rojs iz Selc za izjemne 
športne uspehe, zlasti pa za osvojeno bro-
nasto medaljo na evropskem prvenstvu v 
karateju; Mojca Vogrin Pivljakovič iz Sp. 
Voličine za uspešno in ustvarjalno delo z 
otroki in mladino na področju kulturne 
ustvarjalnosti; Julijana Bračič iz Zavrha za 
ohranjanje ljudske kulturne ustvarjalnosti, 
igre in humorja ter uspešno delovanje na 
področju ljubiteljske kulture; Anica Šešer-
ko iz Sp. Voličine za uspešno, dolgoletno 
društveno delo in prispevek k razvoju ter 
širjenju prostovoljstva v Krajevni skupnosti 
Voličina; Martina Golija iz Zavrha za ohra-
njanje kulturne in etnološke dediščine Slo-
venskih goric in prostovoljno andragoško 
delo v likovni skupini.

Ovtarjevo pohvalo sta prejela Darinka in 
Stanko Kranvogel iz Zavrha za prostovolj-
no delo v dobro ljudem. 

Spomnili so se tudi mladega uspešnega 
športnika Alena Preložnika, ki je priznanje 
prejel že lani, a je letos tako kot tudi Lenar-
čan Janin Žnuderl osvojil naslov evropskega 
prvaka v ITF taekwon-do-ju za mladince in 
člane. Na mladinskem in kadetskem sve-
tovnem prvenstvu v kickboxu je osvojil 3. 
mesto. Svetovni prvak je postal Sven Hojs iz 
Lenarta

D. K., D. O. , foto Žiga Strmšek

Občina Lenart lastnik Štupičeve vile v 
Zavrhu in projekt čezmejnega sodelovanja 
Slovenija–Hrvaška

Štupičeva vila je poleg Maistrovega raz-
glednega stolpa osrednji objekt v Za-
vrhu, na katerega se navezuje zgodba 

generala Maistra. Kot prizidek k vili je zgra-
jen kulturni dom, v katerem se nahaja Mai-
strova spominska soba in dogajajo kulturne 
prireditve. Lahko rečemo, da sta vila in raz-
gledni stolp duša in srce Zavrha. 

V zadnjem obdobju je bil status vile dokaj 
negotov. Občina Lenart je dalj časa vodila 
aktivnosti in si prizadevala za odkup vile, ki 
je objekt izrednega pomena za občino, zlasti 
za razvoj turizma, kulturnih dejavnosti in 
ohranjanje zgodovinske dediščine v Zavrhu.

Konec avgusta je Občina Lenart od do-
sedanjega lastnika kupila vilo in pripada-
joča zemljišča, pogodbena vrednost znaša 
69.180,23 EUR. To je za občino Lenart, za 
Zavrh, za oživitev turistične in kulturne 
dejavnosti v kraju, za lokalno prebivalstvo 
velika pridobitev. Vila je objekt zgodovinske 
in kulturne dediščine, v katerem je občasno 
bival general Maister. V Zavrhu se že več 
kot 30 let dogajajo Maistrove prireditve, v 
kulturnem domu se nahaja Maistrova spo-
minska soba. Omeniti velja, da kulturni 
dom Zavrh doslej ni imel urejenega javnega 
dostopa, z nakupom vile in pripadajočih ze-
mljišč je rešena tudi ta težava.

Občina Lenart bo v prihodnjem letu po-
skrbela za primerno obnovo in vzdrževanje 
vile. Prav tako že obstajajo načrti in potekajo 
aktivnosti, da bi objekt čim prej dobil pri-
merne vsebine. 

Prav na Zavrh in Štupičevo vilo se nave-
zuje Program sodelovanje Interreg V-A Slo-
venija–Hrvaška, na katerega se je skupaj s 
partnerji prijavila Občina Lenart, uspela in 
pridobila sofinanciranje. V okviru tega pro-

jekta bo razvit čezmejni turistični produkt, 
poimenovan »Vrnitev v DETOX življenje 
naših prednikov.«

Občina Lenart se je na projekt prijavila 
skupaj partnerji: Občinama Sveta Ana in 
Sveti Andraž, Univerzo v Mariboru - Fa-
kulteto za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko in hrvaškimi: občinama Vinica 
in Donja Voća ter Gradski muzej Varaždin, 
pridružena partnerja sta Turistička zaje-
dnica Varaždinske županije in Javni zavod 
Republike Slovenije za varstvo kulturne 
dediščine. Vsebina projektov sodelovanja s 
Hrvaško je osredotočena na oživljanje tra-
dicije in podeželja. Projekt bo zaključen 1. 
10. 2018

Občina Lenart bo v ta projekt vključila 
tudi Štupičevo vilo, ureditev infrastrukture 
v Zavrhu, ureditev notranjosti kulturnega 
doma in Maistrove spominske zbirke, prire-
ditveno ploščad, razne kulturne in turistične 
dogodke ter prireditve.

V zvezi s tem projektom bo organiziran 
poseben informativni dogodek.

Bistvo Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija–Hrvaška in čezmejnega tu-
rističnega produkta »Vrnitev v DETOX ži-
vljenje naših prednikov« je razvoj podeželja, 
ohranjanje dediščine, obnova objektov zgo-
dovinske in kulturne dediščine. Z ohranja-
njem tradicije in zgodovinskih dogodkov v 
obliki kulturnih in turističnih prireditev, ra-
zvojem blagovnih znamk, vezanih na lokal-
no ponudbo, vključevanjem društev, lokal-
nega prebivalstva in domačih ponudnikov 
je glavni cilj spodbujati razvoj turizma in s 
tem povezanih dejavnosti. Skratka, razvoj 
kraja, ki bo prijazen za domačine in bo pri-
vabil čim več obiskovalcev. Občina Lenart si 
bo prizadevala, da bo v okviru tega projekta, 
kolikor bodo dopuščale možnosti, uredila 
tudi zadeve s področja komunalne infra-
strukture. 

D. O., foto: L. Š.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se 
izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slo-
venija Hrvaška«

V starih časih je bila cesta skozi Čagono 
tako blatna, da do Čagoni začeli ljudje v teh 
krajih praviti »blatna Čagona«, njen grb pa 
je bil prazen žakelj, verjetno simbol revšči-
ne. Leta 1980 so domačini cesto »na črno« 
gramozirali z gramozom iz čagonske rude, 
na začetku devetdesetih let prejšnjega stole-
tja pa so jo prvič asfaltirali. 

Po tem ko so modernizirano cesto odprli 
in predali namenu, jo je cerkvenjaški župnik 
še blagoslovil, nato pa se je začelo družab-

no srečanje, ki so ga pripravili domačini. 
Na njem sta za kulturni program poskrbela 
mlada harmonikarja Danej Hojnik in Luka 
Kocmut, domačinke in domačini pa so zbra-
nim postregli z domačo jedačo in pijačo. V 
prijetnem razpoloženju so mnogi na novi 
cesti tudi zaplesali, saj ta cesta predstavlja 
eno od največjih pridobitev tega naselja v 
zadnjih desetletjih.

T. K.

Javna prireditev »Trajnostna mobilnost v 
Občini Lenart«

V Občini Lenart je bila 20. 9. 2016 v 
okviru priprave Celostne prometne 
strategije (CPS) izvedena prireditev 

na prostem s predstavitvijo trajnostnih oblik 
mobilnosti in s podeli-
tvijo nagrad občanom, 
ki so sodelovali v iz-
polnjevanju anketnih 
vprašalnikov.

Prireditev je bila 
organizirana v času 
Evropskega tedna mo-
bilnosti z namenom 
promocije trajnostne 
mobilnosti in poda-
janja informacij o 
procesu izdelave Ce-
lostne prometne stra-
tegije občine Lenart. 
Na prireditvi so bila predstavljena različna 
kolesarska vozila: zložljivo električno kolo 
(slovenskega proizvajalca), tovorno kolo (ki 
je imelo tovorni prostor na sprednji strani) 
ter klasično mestno kolo, ki je bilo na kon-
cu prireditve tudi glavna nagrada. Vsi, ki so 
preizkusili električno kolo, so bili preseneče-
ni nad njegovim delovanjem ter na koncu so 
bili mnenja, da je pomoč kolesarju s strani 
elektro motorja občutna in uporabna.

Prireditve so se udeležili tudi šolarji iz OŠ 
Lenart, ki so se še posebej navduševali nad 
zmogljivostjo tovornega kolesa. Učenci so 
sodelovali tudi pri žrebu in podelitvi nagrad. 

1. nagrada je bila mestno kolo, 2. nagrada 
skiro, 3. nagrada pa otroški rolerji. 

Prireditev so organizirali Občina Lenart 
in izdelovalci CPS. Naložbo sofinancirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz ko-
hezijskega sklada.

Aleš Boškoski,  
vodja projektne skupine izdelovalcev  

CPS Lenart (podjetje Logiteh, d. o. o.) 



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 8 | 30. SEPTEMBER 20166 | 

AKTUALNO IZ OBČIN

kažejo na večje število otrok pri Sveti Ani in 
bo tako potrebna nujna prostorska zagoto-
vitev primernega števila prostorov, k čemur 

zgledno doprinese 118 trenutno vpisanih 
otrok v predšolsko varstvo otrok.

Prav tako pa so bili prisotni seznanjeni 
z varnostno situacijo 
v občini s strani Poli-
cijske postaje Lenart. 
V prvem polletju je 
število kaznivih dejanj 
rahlo poraslo s 13 na 
19 v primerjavi z ena-
kim obdobjem lanske-
ga leta, prav tako so 
obravnavali tri kršitve 
javnega reda in miru 
ter pet prometnih ne-
sreč, katerih sopov-
zročitelj na srečo ni bil 
alkohol.

SReBr

Območja kratkotrajnega parkiranja v 
Lenartu – modre cone

Na podlagi sklepa Občinskega sveta 
Občine Lenart na 7. redni seji dne 
17. 12. 2015 o določitvi lokacij mo-

drih con oziroma časovnih omejitev parki-
ranja so 25. 8. 2016 na vseh lokacijah začela 
veljati območja kratkotrajnega parkiranja 
»modre cone«. 

Z uvedbo območij kratkotrajnega parki-
ranja »modrih con« se želi doseči, da občan 
skoraj vedno najde prosto parkirno mesto, 
ko pride k zdravniku, v lekarno, na upravno 
enoto, občino ali knjižnico, na pošto, banko, 
vrtec ipd. Tisti, ki za ves dan ali pretežni del 
dneva parkirajo svoje vozilo, naj le-tega pu-
stijo na katerem koli drugem brezplačnem 
parkirišči, ki ni v modri coni. Z uvedbo mo-
drih con ob delavnikih ostaja parkiranje v 
Lenartu še naprej brezplačno, število parkir-
nih mest se s tem ne zmanjšuje, le izmenjava 
vozil na najbolj obremenjenih parkiriščih 
se poveča ter s tem zagotovi vsaj 4-krat več 
parkiranj na istem parkirišču v osmih urah. 

Modre cone oziroma časovne 
omejitve parkiranja so na 
sledečih lokacijah: 

Parkirni prostor (celotno območje) pred 
Zdravstvenim domom Lenart in lekarno (7-
20-ih, omejitev parkiranja 120 minut). 

Parkirni prostori (10 parkirnih mest) pri 
vrtcu Lenart na vzdolžnem delu enosmerne 
Gubčeve ulice (7-16-ih, omejitev parkiranja 
90 minut). 

Parkirni prostori (8 parkirnih mest) pred 
banko, pošto, Mercatorjem, (7-16-ih, omeji-
tev parkiranja 90 minut). 

Del parkirnih prostorov (8 parkirnih 
mest) v Nikovi ulici, pred Knjižnico Lenart, 
Upravna enota in Občina Lenart, (7-16-ih, 
omejitev parkiranja 90 minut). 

Severozahodni del parkirnega prostora 
(9 parkirnih mest) pod »Gostilno 29«, pri 
notarju in zavarovalnica (7-16-ih, omejitev 
parkiranja 90 minut). 

Parkiranje na parkiriščih (modra cona) je 
časovno omejeno vsak delovni dan, od po-
nedeljka do petka. Na preostalih javnih par-
kirnih mestih na območju občine Lenart je 
parkiranje časovno neomejeno. 

Pravila parkiranja v območju 
modrih con:

za predpisan omejen čas parkiranja je 
parkiranje brezplačno, voznik mora v vo-
zilu na vidnem mestu označiti čas prihoda, 
po preteku predpisanega časa mora voznik 
vozilo odpeljati, podaljšanje parkiranja ni 
dovoljeno, čas režima je naveden na znaku 
ob parkirišču.

Mirko Kojc, kom. inž.

Občina Sveta Ana

10. seja anovskega občinskega sveta

10. seja občinskega sveta, ki je potekala 
14. septembra, pravzaprav ni postregla s 
pretiranimi novostmi, uvodna jesenska 

seja se je dotaknila tem o pocenitvi komu-
nalnega prispevka v občini, saj bodo prav-
zaprav največ pridobili lastniki objektov, ki 
imajo namen graditi večje kmetijske objek-
te, novi predlog je torej, da se plača prispe-
vek v višini 30 % izračunanega komunalne-
ga prispevka.

Prav tako so svetniki potrdili ukinitev sta-
tusa javnega dobra, da predmetno zemljišče 
na Zg. Ščavnici ne bo več imelo vloge ceste 
oz. dovozne poti, saj ni razlogov, da ima 
predmetna nepremičnina še naprej status 
grajenega javnega dobra. Izgubo pridoblje-

nega statusa lahko nepremičnina izgubi, saj 
ne služi več namenu, zaradi katerega ji je bil 
ta status dodeljen. Dovozna pot po odslej 
potekala po drugi primerni nepremičnini, s 
čimer se vsi uporabniki strinjajo.

Prav tako so se v skladu z začetkom šol-
skega leta svetniki srečali tudi z ravnateljem 
domače osnovne šole, ki je podal predlog za 
sistemizacijo dveh delovnih mest na podro-
čju predšolske vzgoje za tekoče šolsko leto, 
saj so trenutno delujoči trije oddelki prvega 
starostnega obdobja ter trije oddelki druge-
ga starostnega obdobja na matični šoli ter 
en kombiniran oddelek na podružnični šoli 
v Lokavcu. Prav tako je potekala razprava o 
prihodnji ureditvi vrtca, saj vse projekcije 

Trikrat zlati na festivalu TPLG

Na festivalu "Turizmu pomaga lastna 
glava!", ki ga vsako leto prireja Turi-
stična zveza Slovenije, se učenci OŠ 

predstavijo in tekmujejo s svojim turistič-
nim produktom. Letošnja tema je bila »Ze-
leni turizem«, ki je želela poudariti naravne 
danosti za turistično ponudbo. Naša šola se 
je predstavila z nalogo, ki smo ji dali naslov 
»S kočijo med vinograde in griče«. V nalo-
gi smo zapisali program, ki ga tržimo turi-
stom in jih popelje po lepih območjih naše 
občine in omogoča ogled domačih značil-
nosti, anovskih gričev z vinogradi, čajnice in 
Postičeve poti. 

V naše popotovanje smo vključili čajnico 
in zeliščarstvo pri Kolariču, kmetijo Mihe-
lič, Turistično društvo Sv. Ana, kmetijo Se-
nekovič iz Froleha, kočijaža Vlada Kolmana, 
knjižničarko Lidijo Kocbek. Vsi, ki smo jih 
povabili k sodelovanju, 
so bili nad tem navdu-
šeni. Pri izpeljavi nalo-
ge in pripravi izdelkov 
pa so nam priskočili 
na pomoč tudi starši in 
ostali krajani. Zahva-
la gre tudi ravnatelju 
osnovne šole Bori-
su Mlakarju, županu 
domače občine Silvu 
Slačku in zunanjemu 
mentorju Žanu Roli za 
strokovno pomoč.

Nalogo so pripravili 
in predstavili učenci: 
Tilen Majer, Timi Ma-
jer, Maša Šijanec, Ana 
Polanec, Matej Rajter, Aljaž Senekovič, Katja 
Ornik, Melisa Zadravec, Karin Gosak, Nina 
in Nika Simonič, Kristjan Ornik in Urban 
Ornik.

Program, ki je aktualen, zanimiv in ino-

vativen, smo predstavili tudi na turistični 
tržnici v Mariboru v torek, 29. 3. 2016, v 
družbi še devetih šol iz Pomurja in Štajer-
ske. Komisija, ki je ocenjevala našo nalogo, 
stojnico in predstavitev naloge, torej aktiv-
nost učencev na tržnici, se je odločila za 
zlato priznanje, ki nas popelje še na državno 
srečanje. Poleg standardne komisije je stoj-
nico in predstavitev ocenjevala še komisija 
mladih, ki nam je dodelila zlato priznanje za 
najboljšo stojnico. Po številu doseženih točk 
smo bili četrti najboljši med 96-imi naloga-
mi v Sloveniji.

Na srečanju vseh »zlatih nalog« iz celotne 
Slovenije, ki je bilo 19. 4. 2016 v Mariboru, 
pa smo prejeli še zlato priznanje za vsebino 
naloge, saj je program prilagojen tudi obi-
skovalcem s posebnimi potrebami, tako ti-
stim, ki so gibalno ovirani, kakor tistim, ki 

imajo omejitve v prehrani. Nagrajeni smo 
bili tudi z izletom v Prekmurje, kamor se 
bomo podali ob zaključku šolskega leta.

Mentorici: Ana Šnofl in Irena Rola-Bek

Javni poziv
za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016
Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem ve-

stniku št. 15/2016 je objavljen Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za 
leto 2016.

Rok za predložitev pobud je 7. 10. 2016 do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart 
(Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart) ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za 
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Le-
nart v zaprti kuverti, ustrezno označeno z napisom PRIZNANJA OBČINE LENART 
2016, NE ODPIRAJ! Na kuverti mora biti zapisan pobudnik in njegov naslov.

Komisija lahko upošteva tudi tiste pobude za priznanja, ki so vložene po 7. 10. 2016, so 
popolne, vsebujejo vse podatke in dokazila ter so vložene v skladu z določbami Odloka 
o priznanjih Občine Lenart in prispejo do dneva obravnave pobud. Pobude, ki bodo 
prispele po dnevu obravnave pobud, bodo zavržene s sklepom. Kontaktna oseba za in-
formacije: Darja Ornik, tel. 02 729 13 21 ali darja.ornik@lenart.si.

Celotno besedilo Javnega poziva za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2016 je 
objavljeno na spletni strani Občine Lenart: www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem 
vestniku št. 15/2016.
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Začetek šolskega leta v Sveti Trojici

Ob začetku vsakega šolskega leta je na 
cesti veliko razigranih otrok, ki še 
ne poznajo nevarnosti v prometu. 

Zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih 
septembrskih dneh ena najpomembnejših 
nalog vseh nas, da bodo naši otroci na svoji 
šolski poti varni!

Tako v tem času na cestah veliko pogoste-
je kot med počitnicami srečujemo otroke, 
med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. 
Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti 
in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lah-
ko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem 
prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa 
seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki 
se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so 
še razigrani.

Otroci so kot prometni udeleženci ne-
predvidljivi, prometne predpise si razlagajo 
po svoje (predvsem pro-
metne znake, ki obveščajo 
o varni hoji), poleg tega 
ne zmorejo pravilno oce-
niti hitrosti in oddaljeno-
sti bližajočega se vozila. 
Zato moramo za njihovo 
varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v ce-
stnem prometu.

Osnovno šolo Sve-
ta Trojica obiskuje 165 
učencev, v letošnjem letu 
je v šolo prvič stopilo 12 
otrok. Za zagotavljanje 
njihove varnosti smo 
pričeli z aktivnostmi že v 

sredini avgusta. Opravili smo:

Aktivnosti pred začetkom 
šolskega leta

 -  preko Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu smo izvedli skupni 
posvet s predstavniki policije, redar-
stvom, prevoznikom šolskih prevozov, 
vzdrževalcem cest in vodstvom šole;

 -  pregledali cestno prometno signalizaci-
jo v okolici šole in celotni šolski poti v 
občini;

 -  na podlagi ugotovitev dali preko vzdr-
ževalca cest obnoviti talno in vertikalno 
prometno signalizacijo;

 -  skupaj z predstavniki šole ažurirali na-
črt varnih poti v šolo;

 -  dogovorili o vsakodnevnih organizira-
nih prevozih otrok v šolo in iz šole in

vseh javnih površin in čiščenje cest v va-
rovalnih pasovih občinskih cest. V kolikor 
le-te ne bi bile redno čiščene, bi bil strošek 
drugih vzdrževalnih del čez čas še toliko 
večji. V okviru rednega vzdrževanja smo 
poskušali očistiti najbolj kritične odseke 
obcestnih jarkov, prepustov, vzdrževanih 
in dosipanih je bila glavnina bankin. Velik 
del teh del se izvede v režijskem obratu, kjer 
sta zaposlena 2 delavca, medtem ko razna 
dela z mehanizacijo izvajajo zunanji izva-
jalci. Predvsem v centru Sv. Trojice je bilo 
potrebno zamenjati veliko dotrajanih oz. 
neveljavnih prometnih znakov. V glavnini 
je bila tudi obnovljena talna signalizacija 
z dograditvijo modre opozorilne barve na 
najbolj izpostavljenih prehodih za pešce 
v bližini šole. V Sv. Trojici je na območju 
Sončne ulice bilo podaljšanega 70 m javnega 
vodovodnega omrežja, v takšni dolžini pa je 
bila zgrajena tudi cesta, sicer za enkrat še v 
makadamskem stanju. 

V Gočovi sta v izgradnji dva odseka jav-
nega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 
700m. Hkrati se na območju celotne Gočove 
izvajajo dela za izgradnjo optičnega omrež-
ja. Na celotnem območju Gočova vrh (cca 4 
km cest) je bila izvedena geodetska odmera 
cest po dejanskem stanju. Podobne odmere, 
sicer v manjšem obsegu, so se izvajale oz. so 
v procesu izvajanja tudi na drugih obmo-
čjih, kar predstavlja velike stroške za občino.

V naselju Zg. Porčič je bila dograjena 
javna razsvetljava za osvetlitev grbin na dr-
žavni cesti R 3-747. V naselju Zg. Verjane 
je bil moderniziran najbolj kritičen odsek 
občinske ceste JP 703942 Zg. Verjane–Do-
brava. Gre za 150 m dolg klanec, ki je bil 
zelo težko prevozen in je tamkajšnjim kraja-
nom povzročal nemalo preglavic na poti do 
doma, občini pa povzročal veliko stroškov 
pri vzdrževanju ceste. Dela v višini več kot 
17.000,00 € so se izvajala kot nujen inter-
vencijski ukrep po naravnih nesrečah, saj 
je ta odsek predstavljal enega izmed najbolj 
kritičnih v občini.

V Oseku se je v avgustu 2016 pričela mo-
dernizacija občinske ceste JP 703-752 Bren-
gova–Zibote. Dela na skoraj 1.400 m dol-
gem cestnem odseku izvaja podjetje Asfalti 
Ptuj, d. o. o., ki je z vrednostjo del v višini 
201.091,42 € bilo izbrano kot najugodnejši 
ponudnik na javnem razpisu. Obnove vse 
bolj obremenjene ceste s tranzitnim prome-
tom se gotovo najbolj veselijo sicer malo-
številni krajani ob cesti. Gre za cesto, ki bo 

po končani modernizaciji imela 3 m široko 
asfaltno vozišče + 2 x 0,5 mulde ali bankine. 
Cesta v glavnini poteka v ravninskem delu, 
kjer je bilo dokaj neurejeno odvodnjavanje 
ceste z obcestnimi jarki, ki jih bodo v glav-
nini nadomestili drenaža in asfaltne mulde. 
Predvsem bo po izgradnji zaradi ukinitve 
jarkov veliko lažje srečevanje vozil, še po-

sebej težje kmetijske mehanizacije in to-
vornega prometa, ki ga na tem območju ne 
manjka. Za to cesto, ki služi kot cestna po-
vezava med več občinami, je bila namreč že 
pred več kot desetletjem izdelana projektna 
dokumentacija za modernizacijo ceste med 
občinami partnericami Benedikt–Lenart–
Cerkvenjak–Vitomarci, vendar, žal, do re-
alizacije skupnega projekta nikoli ni prišlo. 

Jože Žel

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kljub prenizki povprečnini za razvoj

V občini Sveta Trojica imajo letos jese-
ni veliko dela z investicijami, čeprav 
je sredstva zanje ob tem, ko vlada 

občinam zateguje pasove, vse težje zagotovi-
ti. Seveda pa se nobena investicija ne začne 
in ne konča takrat, ko na terenu zahrumijo 
stroji, temveč ima svoj pripravljalni in za-
ključni del. Investicijske aktivnosti tako po-
tekajo že mnogo prej, kot je to videti na te-
renu, v pisarnah, na sejah, v projektantskih 
birojih, v bankah itd.

Trenutno v občini Sveta Trojica po bese-
dah župana Darka Frasa delajo cesto v Ose-
ku, ki ji domačini pravijo »Železnica«. 

Na novo bodo zgradili 1,3 kilometre ce-
stišča, vrednost investicije pa bo presegla 
200 tisoč evrov, kar je za današnje čase zelo 
veliko. Prav tako gradijo krajši odsek ceste v 
Verjanah proti kmetiji Žel.

Pripravljajo tudi dokumentacijo za iz-
gradnjo pločnika, javne razsvetljave in me-
teorne kanalizacije ob cesti skozi Gočovo. 
V občini Sveta Trojica so nameravali že 
pred časom modernizirati cestna odseka 
skozi Gočovo in Spodnjo senarsko, zato so 
leta 2008 pripravili za ti dve investiciji tudi 
ustrezno dokumentacijo. Po presoji strokov-
njakov z ministrstva za infrastrukturo pa je 
ta dokumentacija že malce zastarela, zato 
je občina primorana pripraviti novo. Nato 
bodo z ministrstvom podpisali sporazum, 
po katerem bo ministrstvo financiralo mo-
dernizacijo ceste skozi Gočovo in ceste skozi 
Spodnjo Senarsko, občina pa bo ob obeh ce-
stah zgradila pločnik, javno razsvetljavo in 
meteorno kanalizacijo. Če bo vse po sreči, 
bodo še letos izbrali izvajalca del za izgra-
dnjo pločnika skozi Gočovo, naslednje leto 
pa za izgradnjo pločnika skozi Spodnjo Se-
narsko.

Poleg tega pripravljajo tudi dokumenta-
cijo za ureditev krožišča pred Gostilno Na 
Griču.

V zaključni fazi je tudi priprava razpisa 
za izbiro izvajalca za izgradnjo komunalne 
opreme na zazidljivih parcelah v soseski 
Trojica jug. Nekateri investitorji bi radi spo-
mladi naslednjega leta v tej soseski že začeli 
graditi. Občina si zato prizadeva, da bi ele-
ktro podjetje do takrat postavilo načrtovan 
transformator, saj je dandanes za sodobno 
gradnjo elektrika nujno potrebna. Elektro 
podjetje ima postavitev transformatorja v 
planu za naslednje leto, občina pa si priza-
deva, da bi ga postavili takoj na začetku leta.

Letos so obnovili tudi fasado na osnov-
ni šoli, pred začetkom šolskega leta pa so 
z živahnimi barvami osvežili tudi prome-
tno signalizacijo tako, kakor to veleva novi 
pravilnik. »Odzivi občank in občanov na 
prenovljeno prometno signalizacijo so zelo 
ugodni. Odkar so prehodi za pešce na modri 
podlagi, jih tudi otroci raje uporabljajo. Pre-
novljena signalizacija prispeva k prometni 
varnosti,« pravi župan Fras.

Sicer pa so tako kot v domala vseh slo-

venskih občinah tudi v občini Sveta Trojica 
po Frasovih besedah zaskrbljeni zaradi vla-
dnega predloga o financiranju občin v letih 
2017 in 2018. »Za naslednje leto nam vlada 
ponuja 524 evrov povprečnine oziroma dva 
evra več, kot znaša povprečnina letos (ta in 
ostali podatki, ki jih navaja župan Fras, so iz 
prvega dela pogajanj, ki so se kasneje nekoliko 
spremenili, op. ur.). Samo zaradi dogovora o 
ukinitvi nekaterih varčevalnih ukrepov na 
področju plač v javnem sektorju, ki ga je 
vlada sklenila s sindikati javnega sektorja, pa 
se bodo odhodki naše občine v naslednjem 
letu zvišali za 14.000 evrov,« pravi Fras, ki 

opozarja, da vlada nenehno pre-
laga na občine nove finančne ob-
veznosti, hkrati pa jim ne zagota-
vlja dodatnih finančnih sredstev. 
Občine imajo zaradi zaostrenih 
socialnih razmer tudi vse več stro-
škov s socialnimi pomočmi. Tako, 
denimo, občino en njen občan, ki 
nima lastnih sredstev, v domu za 
ostarele stane 12.000 evrov letno. 
Za dva spremljevalca za dva otro-
ka z gibalnimi težavami mora ob-
čina letno zagotoviti okoli 25.000 
evrov. Vse te obveznosti je država 
preložila na občine, ni pa jim za-
gotovila virov sredstev zanje. Če 

bi ovrednotili vse naloge in obveznosti, ki 
jih je država v zadnjem obdobju prenesla na 
občine, bi morala biti povprečnina najmanj 
538 evrov.

Fras je kritičen tudi do predloga strategije 
lokalne samouprave v Sloveniji, ki ga je mi-
nistrstvo za javno upravo posredovalo vladi. 
Ta dokument je pripravljala posebna delov-
na skupina na ministrstvu za javno upravo, 
v kateri so bili tudi predstavniki Skupnosti 
občin Slovenije in Združenja občin Slove-
nije, vendar jim uslužbenci ministrstva niso 
prisluhnili. »Kljub našim opozorilom in na-
šemu nasprotovanju določenim rešitvam je 
ministrstvo posredovalo predlog vladi,« pra-
vi Fras, ki je bil v delovni skupini predstav-
nik skupnosti občin. »Žal ministrstvo naših 
ključnih stališč in predlogov ni upoštevalo. 
V bistvenih vprašanjih nismo zbližali stališč. 
Kljub temu je ministrstvo predlog strategije 
posredovalo vladi.«

Fras opozarja, da je vlada občine v veliki 
meri izločila tudi iz sodelovanja pri kori-
ščenju sredstev evropske kohezivne politike 
v obdobju 2014–2020. Tako bodo na obči-
ne v tej evropski perspektivi odpadla zgolj 
sredstva v višini ene tretjine sredstev, ki so 
jih občine iz Bruseljske blagajne prejele v 
prejšnji perspektivi. To bo močno omejilo 
investicijsko sposobnost občin, kar bo ne-
gativno vplivalo tudi na gospodarsko rast in 
razvoj. Ob tem pa je država restriktivna tudi 
pri nepovratnih sredstvih za investicije po 
21. členu zakona o financiranju občin.

Kot pravi Fras, smo prišli v absurdno si-
tuacijo, ko lokalno samoupravo poskušajo 
voditi državni birokrati, s čimer njenemu 
razvoju povzročajo več škode kot koristi. To 
je po Frasovih besedah verjetno tudi posle-
dica tega, da župani ne smejo biti več po-
slanci v državnem zboru. Dokler so župani 
lahko bili poslanci in so v državnem zboru 
opozarjali na probleme med državo in lokal-
no samoupravo, se državna uprava ni mogla 
obnašati tako samopašno.

Kot pravi Fras, posledice neurejenega fi-
nanciranja občin najbolj občutijo občani, saj 
občinam zmanjkuje sredstev za investicije in 
razvoj, ki ljudem izboljšujejo pogoje, v kate-
rih živijo in delajo.

T. K.

Trojiške komunalne aktivnosti v poletju

Največ komunalnih aktivnosti je bilo 
na področju rednega vzdrževa-
nja javnih cest in površin. Več kot 

20.000,00 € je bilo porabljenih za krpanje 

udarnih jam in za preplastitev najbolj kri-
tičnih asfaltiranih odsekov. Še več sredstev 
je bilo namenjenih gramoziranju občinskih 
cest. Velik strošek predstavlja tudi košnja 

Gradnja ceste v Oseku
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Obvestilo o objavljenem Javnem razpisu
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 30. 8. 2016 objavila Javni razpis o finančni pomoči 

za pospeševanje malega gospodarstva in samozaposlovanja v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam 
za namen prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev v Občini Sv. Jurij v Slovenskih go-
ricah. Finančna sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov:

 a) subvencioniranje obrestne mere,
 b) pomoč za samozaposlitev.
Upravičenci po tem razpisu so fizične osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve 

prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje RS in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 -  stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
 -  sklenjeno pogodbo o samozaposlitvi ali vračilu prispevkov z Zavodom za zaposlova-

nje,
 -  registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od 1. 

9. 2015 do 30. 9. 2016,
 -  dejavnost mora pomeniti edini in glavni poklic,
 -  poslovni sedež poslovnega subjekta mora biti na območju Občine Sv. Jurij v Slov. 

goricah.
Besedilo Javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni 

strani občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah v času uradnih ur.

Razpisni rok za oddajo vlog je najkasneje do ponedeljka, 3. 10. 2016, do 12. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

Prodaja parcel za gradnjo stanovanjskih 
hiš v Jurovskem Dolu

V centru naselja Jurovski Dol, v bližini osnovne šole in vrtca, Občina Sv. Jurij v Slov. 
goricah prodaja šest gradbenih parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. 

Lega parcel je sončna, parcele so večje, tako da obstaja možnost večjega dvorišča. Na 
eni strani parcele mejijo z gozdnim zemljiščem. 

Parcele so v velikosti od 1173 m2 do 1358 m2 in se prodajajo po izhodiščni ceni 10,00 
EUR za en m2, z vključenim DDV. 

V ceno ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega 
prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti 
parcele in neto površine objekta.

Javno zbiranje ponudb je 
objavljeno na spletni strani 
občine www.obcinajurij.si. 
Rok za oddajo ponudb je 
24. 10. 2016 do 10. ure. Vsi 
zainteresirani lahko dobijo 
dodatne informacije na tel. 
št. 02/729 52 53 ali po elek-
tronski pošti: jasna.seneko-
vic@obcinajurij.si. 

Ogled nepremičnin je 
možen v času poslovnih ur 
Občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah po predhodnem dogo-
voru na tel. št. 02/729 52 52.

 -  dogovorili o fizičnem varovanju otrok 
na poti v šolo in iz šole (prostovoljci, 
policija in redarstvo).

Ob tem smo opredelili nevarne odseke na 
območju šolske poti v občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah.

Aktivnosti v prvih šolskih dneh
V okolici šole smo v prvih šolskih dneh 

izvajali varovanje otrok na prehodih pri 
prečkanju ceste s prostovoljci, in sicer Ernest 
Žiher, Valerij Zorko, Marcel Mejač in Jožef 
Časar, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Policija in redarstvo sta opravljala po-
ostren nadzor prometa s poudarkom na 
opremljenosti prvošolčkov z rumenimi ru-
ticami in odsevnimi telesi za večjo varnost 
ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnosti koles, 
koles s pomožnim motorjem in koles z mo-
torjem, pravilni uporabi varnostne čelade. 

Policisti v začetku šolskega leta tudi poo-
streno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil 
za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pa-
sov in dodatne opreme za privezovanje otrok 
v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke.

Spoštovani starši, te in prihodnje dni 
čim več časa namenite prometno varnostni 
vzgoji otrok, preverite, kaj vaši otroci znajo 
in zmorejo, ne pozabite, da z lastnim rav-
nanjem dajete zgled svojim otrokom, pred 
pričetkom vožnje vedno zavarujte otroke in 
sebe z varnostnim pasom.

Vozniki kot udeleženci v prometu bodite 
na otroke in njihovo nepredvidljivost še po-
sebej pozorni in temu prilagodite tudi način 
vožnje, še posebej pa bodite pozorni v bližini 
šol in vrtcev ter krajev, kjer se otroci morda 
le igrajo.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Sveta Trojica v Slov. goricah

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

13. seja jurovskega občinskega sveta 
Polletna realizacija proračuna
Na 13. redni seji Občinskega sveta Občine 

Sv. Jurij v Slov. gor. so bili svetniki seznanje-
ni s polletno realizacijo proračuna občine v 
letu 2016. Prihodki v prvem polletju so bili 
realizirani 43-% oz. v višini 855.372 € gle-
de na veljaven proračun, odhodki pa 31-% 

(667.895 €). Po besedah župana Petra Škrle-
ca je polletna realizacija pričakovana, nižje 
realizirani odhodki so posledica investicij, s 
katerimi je občina pričela v maju in juniju, 
plačilo pa še do 30. 6. 2016 ni zapadlo. 

Sprejet Rebalans proračuna
Jurovski svetniki so sprejeli rebalans 

proračuna občine, saj je bilo v proračunu 
potrebno zagotoviti finančna sredstva za 
občinsko volilno komisijo. V nedeljo, 18. 9. 
2016, so namreč v 4. volilni enoti (naselje 
Žitence) potekale nadomestna lokalne voli-
tve za člana občinske-
ga sveta.

Vrtec v Jurovskem 
Dolu v novo šolsko 
leto s tremi oddelki

Jurovski občinski 
svet je na tej seji spre-
jel predlagan Odlok 
o spremembah in do-
polnitvah Odloka o 
ustanovitvi JVIZ in 
VVZ OŠ Jožeta Hu-
dalesa Jurovski Dol in 
soglašal s sprememba-
mi vsebine pečata OŠ 
J. Hudalesa. Podano 
je bilo tudi soglasje k 
sistematizaciji delov-
nih mest za šolsko leto 
2016/2017. Tako so z novim šolskim letom 
v Jurovskem Dolu odprti trije oddelki vrt-
ca. Vsi trije oddelki imajo povišan norma-
tiv, tako da je vrtec trenutno polno zaseden. 
Glede na trenuten vpis otrok bo potreba po 
odprtju četrtega (polovičnega) oddelka na-
stala februarja 2017. 

Povečano povpraševanje po social-
no varstveni storitvi »pomoč družini na 
domu«

Občinski svet je soglašal s predlagano 

ceno socialno varstvene storitve »pomoč 
družini na domu«, ki se s 1. 8. 2016 znižu-
je in znaša 15,48 EUR. Kljub znižani ceni 
pa bo občinski proračun bolj obremenjen s 
strani te postavke, saj se zaradi povečanega 
povpraševanja po socialno varstveni storitvi 
»pomoč družini na domu« povečuje tudi 

obseg storitve. Name-
sto 3,5 jo sedaj izvajajo 4 
oskrbovalke.

Rekonstrukcija Gaste-
rajske ceste gre h koncu

Potem ko so prvi del t.i. 
Gasterajske ceste v dolžini 
1,1 km obnovili in asfalti-
rali že konec preteklega 
meseca, bo drugi del te 
ceste v dolžini 1,5 km as-
faltiran konec tega mese-
ca. Župan Peter Škrlec po 
pogovorih s predstavniki 
izvajalca tega projekta, 
podjetjem Asfalti Ptuj, 
predvideva, da bo cesta z 
vsemi urejenimi brežina-

mi in prometno signalizacijo končana nekje 
do sredine meseca oktobra. Še v tem letu pa 
bo izšel razpis za izbiro izvajalca za rekon-
strukcijo preostalega dela omenjene ceste, ki 
bo spremenjeno podobo dočakala v priho-
dnjem letu.

Jurovski župan zadovoljen s storjenim v 
letošnjem letu

Ob tem Škrlec z zadovoljstvom gleda na 
dokončane projekte v minulem letu, saj so 
asfaltirali že več kot 4 km občinskih cest. Ob 
tem poudarja, da so te projekte izpeljali brez 

večjih sofinancerskih vložkov s strani države 
in evropske unije, saj tovrstnih razpisov ni 
bilo. Izjema je 21. člen ZFO (zakon o finan-
ciranju občin), iz katerega so črpali del sred-
stev prav za obnovo »Gasterajske ceste«. Na 
drugi strani pa Škrlec kritično ocenjuje, da 
so občine ostale brez možnosti za izvedbo 
večjih projektov, saj razpisov s strani države 
enostavno ni. 

Dejan Kramberger

Pridruži se skavtom!
Slovenskogoriški skavti vabimo otroke in mlade, starejše od 8 let, 

da se nam pridružijo. Prvo srečanje bo 2. 10. ob 15. uri ob cerkvici 
v Radehovi.

Za ostale informacije obiščite našo facebook stran: Steg Slovenske 
gorice 1.

Pričakujemo te!

Predstavitev knjige Kresovi

V kulturnem domu v Jurovskem Dolu 
je v petek, 9. septembra 2016, v orga-
nizaciji Občine Sv. Jurij v Slov. gori-

cah, Celjske Mohorjeve družbe in Inštituta 
za globalno upravljanje potekala predstavi-
tev knjige Kresovi. Avtor knjige, nekdanji 

generalni direktor OVS in direktor Sove dr. 
Damir Črnčec, je otroška leta preživljal prav 
v Jurovskem Dolu. V knjigi so zbrani njego-
vi intervjuji, prispevki, kolumne in digitalne 
objave od januarja 2013 do maja 2016. Ob 
prebiranju njegovih zapisov podoživimo 

dogajanja v slovenski 
in globalni družbi. 
Avtor se skozi svoje 
ostre analize zavzema 
za pravično, pravno, 
prebujeno, prerojeno, 
prenovljeno in sodob-
no Slovenijo. Ob pred-
stavitvi knjige se je z 
avtorjem o aktualnem 
dogajanju v slovenski 
in globalni družbi po-
govarjala ravnateljica 
Celjske Mohorjeve 
družbe dr. Tanja Ozva-
tič. 

D. K.
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ZNANJE ZA RAZVOJ DOGODKI IN DOGAJANJA

ŠKSG v mesecu septembru

September se počasi poslavlja in hladna 
meglena jutra nam potrjujejo, da je je-
sen že potrkala na naša vrata. S polja so 

izginile zlatorumene buče, iz kleti je zadišalo 
po rujni kapljici in prvi kostanji so padli z 
dreves. Le kako bi bila jesen še lepša?

 V Študentskem klubu Slovenskih goric 
smo 7. septembra organizirali predavanje o 
zdravi prehrani, ki ga je vodil športni psi-
holog Gašper Predanič. Izvedeli smo, kako 
ključna je prehrana za počutje, športanje 
in življenje. Dvorano v Centru Slovenskih 
goric smo napolnili do zadnjega kotička in 
izvedeli veliko koristnih informacij.

Seveda pa ne smemo pozabiti na naš naj-
večji dogodek, na katerega smo se pripra-
vljali vse leto. Le kdo ni slišal za PÜTAfest, 
ki se je odvijal 17. septembra na ŠRC Polena. 
Če vas ni bilo, vam je lahko žal, saj so Tabu, 
Lačni Franz, Mama Rekla in Take Off mno-
žico dvignili na noge in prav nikogar niso 
pustili ravnodušnega. Plesalo in pelo se je 
do poznih jutranjih ur, ko je bilo potrebno 

počasi pričeti z neljubim pospravljanjem, 
pa vendar ni bilo naporno, saj nam je glasba 
dala moči še za dva dni. Tako kot lani bomo 
večji del dobička donirali. Le-ta bo šel Cen-
tru za socialno delo Lenart, ki bo denar na-
menil štirim socialno ogroženim družinam 
in posameznikom v Upravni enoti Lenart.

V prihajajočem mesecu oktobru bomo 
organizirali tradicionalni jesenski izlet v … 
No, tega še ne izveste tako hitro, pomembno 
je, da jesenski izlet bo in da boste študentje, 
dijaki in simpatizerji potovali z nami ter se 
z hladnim pivom ohladili v enemu izmed 
pubov. Morda je pa bil to dober namig! Več 

podrobnosti izveste na 
uradni strani ŠKSG in 
na Facebooku. 

Če še niste naši čla-
ni in ste dijaki ali štu-
denti iz UE Lenart, vas 
vabimo, da se včlanite. 
Članstvo v ŠKSG je 
brezplačno in popol-
noma brez obveznosti. 
Član lahko postane 
vsak študent ali dijak, 
ki ima v tekočem šol-
skem letu status re-
dnega ali izrednega 
študenta oz. dijaka. Za 
včlanitev potrebujete 
samo izpolnjeno pri-

stopno izjavo (dobite jo na naši spletni strani 
ali v pisarni v času uradnih ur) in originalno 
potrdilo o vpisu za šolsko leto 2016/2017. 
Obiščite nas ob naših uradnih urah v sredo 
med 17. in 20. in soboto med 10. in 13. v 
Centru Slovenskih goric na Trgu osvobodi-
tve 9 v Lenartu. 

Jani Bračič, foto: Toni Konrad

Z nasmehom v novo šolsko leto 

Nekako se mi zdi, da če človek ver-
jame v drugega človeka, verjame v 
dobro in ne išče v drugih slabega, da 

je lahko zato svet boljši, da smo lahko bolj-
ši mi vsi skupaj. V OO SDS Benedikt smo 
srčno združili moči in naredili dobrodelno 
akcijo za nakup šolskih potrebščin, katere 
smo skupaj s poslancem DZ RS Francem 
Breznikom predali ravnatelju OŠ Benedikt 
Milanu Gabrovcu ter Vesni Breznik, šolski 
svetovalni delavki, da bodo stvari zagotovo 
priromale tja, kjer je življenje nepopustljivo, 
kjer, na žalost, včasih ni za nakup najnujnej-
ših stvari za nič krive otroke.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
vsem, ki ste brez premisleka velikodušno 
podprli našo gesto. Darovali so: predsednica 
OO SDS Jurovski Dol Hermina Križovnik in 
članica Aleksandra Kraner, Franjo Kraner, s. 

p., Montaža Rola – Miran Rola, s. p., Kro-
vstvo, kleparstvo in tesarstvo Branko Sraka, 
s. p., Damjan Kaučič, s. p., Dušan Rojko-
-predsednik OO SDS Benedikt, Marina Ko-
ren – podpredsednica OO SDS Benedikt, 
Ernest Šenveter, Roman Senekovič, Karoli-
na in Janez Rapold, Romanca Rapold, Maja 
in Roman Rajter, Avgust Zavernik. Posebej 
hvala poslancu Francu Brezniku, ki nas ve-
dno podpre in pomaga, da delamo dobro. V 
imenu vseh otrok še enkrat hvala vsem sku-
paj in vsakemu posebej.

Vero v ljubezen in moč srca z vsakim 
dnem Bog naj vam da, naj vse otroke mir 
prebudi, sreča naj spremlja vas, vse dobre 
ljudi!

Marina Koren, podpredsednica  
OO SDS Benedikt

Poslanca Janša in Breznik na stalni razstavi 
»Slovenske gorice v letu 1848/49«

Člani in podporniki Zgodovinskih 
društev Atlantida Benedikt in Slo-
venske gorice so se v soboto zvečer, 

10. 9. 2016, razveselili obiska Janeza Janše, 
poslanca in nekdanjega predsednika vlade 
RS, Franca Breznika, poslanca, in njunega 
ožjega spremstva v Centru Slovenskih goric 
Lenart na stalni razstavi »Slo-
venske gorice v letu 1848/49«. 

Predsednik društva iz Be-
nedikta Anton Mlasko je 
najprej predstavil evropsko 
znamenitost negovske čela-
de, najdene blizu Benedikta 
iz halštatskega obdobja. Med 
mnogimi zanimivostmi ne-
govskih čelad je najpomemb-
nejši napis v venetski pisavi. 
Janez Ferlinc je dodal nekaj 
podatkov o stalni razstavi v 
Benediktu, kjer so predsta-
vljena najstarejša obdobja 
Slovenskih goric (geologija, 
arheologija in zgodovina od 
pradavnine do leta 900). Na 
razstavi v Benediktu so tudi predstavljeni 
naši daljni predniki Noričani. Pomembni 
spomeniki »Noriškega kraljestva« v Sloven-
skih goricah so noriško-panonske gomile, 
ki so jih evidentirali več kot 800. V občini 
Benedikt je ohranjenih 110 gomil skupaj z 
največjim gomilnim grobiščem v Trotkovi 
(57 gomil). 

Štajerski grb (beli panter na zelenem po-
lju) je začel nastajati v času rimske provin-
ce Norik. »Štajerski grb je tesno povezan s 
prvim grbom vojvodine Koroške in skupaj 
izvirata neposredno iz antičnega simbola 
noriškega ozemlja in kasnejše Karantanije 
- panterja. Podobo panterja najdemo vkle-
sano na številnih noriških kamnih, kasneje 
pa tudi kot motiv nakita ketlaške kulture (8. 
- 11. st.)« Cit. in več na strani: http://www.
grboslovje.si/arhivstajerska.php

Janeza Janšo in goste so povabili na obisk 
v Benedikt, kjer jim bodo pokazali razstavo 
in noriško-panonske gomile v okolici.

Po predstavitvi pradavnih časov so si go-
stje z zanimanjem ogledali še stalno razstavo 

»Slovenske gorice v letu 1848/49«. Revoluci-
onarno leto 1848 je eden najpomembnejših 
zgodovinskih mejnikov slovenskega naroda. 
V letu 1848 so rojaki iz Slovenskih goric pre-
bujali in utrjevali narodno zavest vseh Slo-
vencev. Skrbeli so za gospodarski, izobraz-
beni, kulturni in duhovni razvoj. 

Na razstavo smo dodali nov plakat z zgo-
dovino nastanka slovenskih narodnih barv 
in o pomenu slovenske narodne zastave 
v letu 1848. Barvam belo-modro-rdeči so 
takrat pripisali tudi simbolni pomen mir, 
vernost in ljubezen. Okvir plakata o zasta-
vi je izdelan iz dragocenega črnega oreho-
vega lesa, premazanega z lanenim oljem, 
in simbolno predstavlja takratno bogastvo 
Slovenskih goric, kjer je mnogo ljudi imelo 
pohištvo iz orehovega lesa (popis predmetov 
kmetije iz Sp. Gasteraja na začetku razstave).

Po ogledu je Janez Janša društvom podaril 
svoji podpisani knjigi z naslovom »Noriško 
kraljestvo Beli panter«. Društvena predse-
dnika pa sta mu poklonila knjigi o Francu 
Postiču in o 40-letnici Planinskega društva 
Lenart, DVD s filmom o Negovskih čeladah 
in fotografijami stalne razstave »Geologija, 
arheologija in zgodovina osrednjih Sloven-
skih goric« iz Benedikta. Sledil je prijeten 
družabni pogovor s pokušanjem dobrot iz 
Benedikta in Sp. Partinja.

Janez Ferlinc, foto Anton Omulec

40-letnica LMDA »Zg. Ščavnica '76«

V soboto, 17. septembra, smo na Sve-
ti Ani obeležili 40-letnico Lokalne 
mladinske delovne akcije »Zg. Ščav-

nica '76«. Ob tej priložnosti je Knjižnica 
Lenart razstavila zbrano domoznansko gra-
divo v obliki plakatov o zgodovini MDA v 
Slovenskih goricah ter eksponatov, starih 
40 let, ki jih hrani knjižnica in so jih iztrgali 
uničenju odgovorni posamezniki, nekdanji 
brigadirji in funkcionarji MPD, Ivo Sabler, 
Miran Zorec, Drago Lipič, Alojz Bezjak in 
drugi. Razstava bo odprta vsaj 1 mesec in 
si jo lahko zainteresirana 
javnost ogleda. Seveda 
knjižnica še vedno zbira 
prispevke in gradivo, ki bi 
dopolnilo zbirko in je prav, 
da nekdanji brigadirji v 
čim večjem številu obja-
vite svoje spomine v na-
stajajočem Brigadirskem 
dnevniku. Prispevke in 
gradivo prinesite čimprej v 
knjižnico. Razstava bo po-
tovala po občinah in šolah 
Slovenskih goric, glede na 
interes, na koncu pa ostala 
v Knjižnici Lenart. Celo-
ten dogodek so pripravili 
Knjižnica Lenart v sodelo-
vanju z Občino Benedikt, 
Klub brigadirjev, ZZB Le-
nart. Občina Sveta Ana je 
bila krovni pokrovitelj, nekdanji brigadirji 
pa smo poskusili tudi »odslužiti« vloženo.

Po uvodni slovesnosti ob odprtju razsta-
ve v avli občine smo se odpravili na traso 

kot nekoč, in sicer v Rožengrunt, kjer smo 
skupaj s kamionom, ki je navažal gramoz, in 
valjarjem uredili približno 1400 m ceste, da 
bo »beli asfalt« omo-
gočil boljši dostop do 
glavne ceste v dolini. 
V Klub brigadirjev se 
je včlanilo še nekaj 
novih članov, sku-
paj z ZZB Lenart in 
Občino Sveta Ana 
pa smo zmogli tudi 

organizacijo dogodka, da so udeleženci pre-
jeli tudi majice in pogostitev ob koncu dela. 
Vsem, ki so pomagali, gre za nekaj prosto-
voljnih dni, pa tudi denarja, iskrena zahvala.

Novice Izobraževalnega centra
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
V mesecu oktobru začenjajo svoje delo študijske skupine nemškega in angleškega jezika 
ter ročne spretnosti. Učenje nemščine se začne v torek, 4. 10. 2016, učenje angleščine v 
četrtek, 6. 10. 2016. Študijski skupini ročne spretnosti imata prvo srečanje v ponedeljek, 
3. 10. 2016, ter v sredo, 5. 10. 2016.

Vse, ki se še niste vpisali v Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Vas vabimo, da se nam 
pridružite.

Začetni tečaj nemščine in angleščine
Vpisujemo na začetne tečaje nemškega in angleškega jezika. Tečaji so namenjeni začetni-
kom brez predznanja ali pa je od učenja minilo mnogo let. Predstavili, predelali in obnovili 
bomo osnovno slovnico, ki je potrebna za razumevanje in uporabo tujega jezika. Besedišče 
bo povezano s situacijami iz vsakdanjega življenja. Naučili se boste pozdraviti, predstaviti 
sebe in druge, poimenovati predmete, rezervirati sobo, naročiti kosilo ali pijačo, vprašati 
za pot … 

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

Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Idilični Rožengrunt in dobra skupina v sodelovanju sta bila spremljeval-
ca uspešne akcije.
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6. Tabor mladine Gasilske zveze Lenart

V dobri organizaciji Gasilske zveze 
Lenart (GZ Lenart) je v gasilskem 
domu Osek na obsežni površini po-

tekal že 6. Tabor gasilske mladine Gasilske 
zveze Lenart od sobote, 13. 8. 2016, do po-

nedeljka, 15. 8. 2016. Do sedaj so bili tabo-
ri izvedeni v Jurovskem Dolu, v Sv. Trojici 
v Slovenskih goricah v LD Dobrava in pri 
Postružnikovih v Zg. Porčiču, pri Sveti Ani 
na Grafonževi kmetiji ter v Cerkvenjaku pri 

čebelarskem domu. 
Vodstvo 6. tabora so se-

stavljali starešina tabora 
Jože Selinšek, predsednik 
GZ Lenart (že tretje leto), 
in vodja tabora Gregor La-
secki, predsednik mladine 
v GZ Lenart, programsko 
komisijo pa sta sestavljala 
Branko Harl kot predse-
dnik in domači poveljnik 
Stanislav Šilak kot tehnič-
na podpora.

Štartalo je 105 tabor-
nikov z mentorji. Na šest 
tabornikov je en mentor 

- ustrezno usposobljen za delo z mladino. 
Začeli so z medsebojnim spoznavanjem, s 
postavitvijo šotorov in z ostalimi tehnični-
mi vsebinami, nadaljevali s seznanitvijo s 
prvo pomočjo, predstavitvijo ptic v naravi 
ter s predstavitvama Kinološkega društva 
Maribor in Planinskega društva Hakl. Po-
poldanski del je bil namenjen družabnim 
igram. V nedeljo je sledila predstavitev ce-
lotne gasilske tehnike 
v GZ Lenart in PGD 
Biš iz GZ Trnovska 
vas–Vitomarci, ki z 
udeležbo v taborih 
dobro sodelujejo že v 
tretje. V ponedeljek je 
bil organiziran pohod 
do Oseškega kamno-
loma, vrnitvi v tabor je 
sledil zaključni piknik 
s starši. Zadnji dan ta-
bora so bili razglašeni 
tudi rezultati 6. tabora, 
udeleženci pa nagraje-
ni z diplomami in pri-
znanji, kar je odlična 
iztočnica za nadaljnje 
delo in izobraževanje.

Pohvaliti velja dejstvo, da se je več kot po-
lovica tabornikov tovrstnih taborov udeleži-
la že večkrat. To so zdravi osnovnošolci od 
7. do 14. leta starosti z ustreznim gasilskim 
znanjem in gasilsko utrjenostjo. Financira-
nje tabora poteka v okviru GZ Lenart ter s 
pomočjo sponzorskih sredstev. Prav sle-

dnjim velja posebna zahvala, ker podpirajo 
delo z gasilsko mladino.

Vodja tabora in hkrati predsednik GZ 
Lenart Jože Selinšek se je zahvalil sponzor-
jem, mentorjem, strokovnemu osebju, PGD 
Osek za vse dni žrtvovanja svojega prostega 
časa ter vsem gasilkam PGD Osek, na čelu 
z Jelico Kukovec, ki so pripravljale jedi za 
tabor. 

Zakonodaja o prostovoljnem gasilstvu se 
je v zadnjem času spremenila prav na po-
dročju izobraževanj, zato so tudi v GZ Le-
nart prilagodili gasilsko dejavnost za mlade 
gasilce - prispevek v pridobitev znanj in de-
loma tudi k tekmovalnosti.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Veteranska gasilska liga GZ Lenart

Gasilska zveza Lenart, v katero je včla-
njenih vseh deset gasilskih društev z 
območja bivše skupne občine Lenart, 

je letos pripravila 1. veteransko gasilsko ligo. 

V ligi je sodelovalo pet tekmovalnih ekip: 
dve iz Cerkvenjaka, Sv. Trojica, Sv. Ana in Sv. 
Jurij. Tudi tekmovanja so potekala v krajih, 
iz katerih so v ligi sodelovale ekipe.

V kategoriji starejši gasilci, starost tekmo-
valca najmanj 58 let, pri starejših gasilkah 
najmanj 48 let, ekipo sestavlja 7 tekmovalcev, 
so tekmovali v disciplini vaja s hidrantom in 

vaja raznoterosti. Šteli 
so se trije najboljši re-
zultati. Zmagovalci 1. 
veteranske gasilske lige 
GZ Lenart so tako: pri 
starejših članih gasilci 
iz PGD Cerkvenjak, na 
drugo mesto se je uvr-
stila Sv. Ana, tretje Sv. 
Trojica v Slovenskih 
goricah in četrto Sv. 
Jurij v Slovenskih go-
ricah. Tudi v kategoriji 
starejše gasilke je odšla 
zmaga v Cerkvenjak. 
Treba pa je pripomni-
ti, da Cerkvenjačanke 
niso imele konkuren-

ce, saj so bile edine, ki so se odločile za sode-
lovanje v ligaškem tekmovanju.

Franc Bratkovič

Jurovski kulturniki so raftali na Kolpi

Člani kulturnega društva Ivan Cankar 
Jurovski Dol in njihovi družinski čla-
ni so bili 20. avgusta 2016 na raftingu 

na Kolpi. Velike napihljive rafte in kanuje 
ter drugo opremo smo najeli v znanem go-
stišču Madronič v Prelesju pri Starem trgu 
ob Kolpi, kjer smo imeli organizirano tudi 

vso oskrbo za druženje in zabavo. V lepem 
sončnem vremenu smo skoraj štiri ure uži-
vali na živahnih, vendar nežnih brzicah Kol-
pe. Za večino udeležencev je bil to prvi spust 
z raftom, zato bo ta dan ostal še toliko bolj 
nepozaben. Dan smo zaključili s piknikom, 

na katerem smo zapeli veliko slovenskih pe-
smi ter se zavrteli ob zvokih naših folklor-
nih godcev, katerim so se pridružili še drugi 
godci, udeleženci našega izleta.

Prvi del letošnjega programa kulturnega 
društva smo realizirali v celoti. Prav tako 
smo dosegali dobre rezultate na območnih 

in regijskih srečanjih, ki jih organizira JSKD 
Republike Slovenije s svojimi območnim iz-
postavami. Na Kolpi smo spet napolnili ba-
terije ter že izvajamo še drugi del letošnjega 
programa društva. 

Miroslav Breznik, predsednik društva

Dogodku so prisostvovali tudi gostje: 
predstavnik slovenske Zveze klubov briga-
dirjev, gospod Koloman, predstavniki so-
sednjih klubov (Ptuja, Prekmurja, Velenja), 
župan Občine Benedikt, gospod Gumzar, 
domači župan, gospod Slaček, ki je tudi 
odprl razstavo. Oba župana težko štejemo 
samo kot gosta, saj sta oba pred 40 leti in 
manj sodelovala v MDA, gospod Gumzar 
kot soorganizator MDA Slovenske gorice, 
gospod Slaček pa je uspel najti dolgolasega 
fanta na fotografiji gospe Marine Ferlinc, 
udeleženke akcije LMDA »Zg. Ščavnica '76, 
se prepoznal in je povedal, da je sodeloval na 
akciji še naslednje leto, 1977, v Gočovi. 

Kot je povedal tudi gospod Koloman, so 
bili brigadirji pomembni deležniki v družbi 
in s prostovoljnim delom zgradili marsika-
teri kilometer ceste ali vodovodnega jarka, 
poleg tega pa tudi odnose med mladimi, 
solidarnost, tovarištvo, sodelovanje. 70-le-
tna zgodovina MPD bi morala priti tudi v 
učbenike zgodovine, da bi mladi slišali za 
to plemenito delovno in vzgojno dejavnost. 
Druženje in pogovor pa sta temeljni vredno-
ti pozitivnega vzdušja, motivacija za delo in 
rast. »Brigadir si enkrat in ostaneš za ve-
dno, tovariš!«

Marija Šauperl, foto: Ljubo Kšela

Komemoracije ZZB Lenart

Združenje za 
vrednote NOB 
Lenart bo tudi 

letos organiziralo od-
hod naših ljudi na ko-
memoracijo v Gradec, 
in sicer 22. 10. 2016. 
Vabimo zainteresira-
ne, da se prijavite pri 
predsednikih in tajni-
kih krajevnih organi-
zacij ZZB ali pri Alojzu 
Bezjaku, tel. 040 748 
680, ter tajniku Darku 
Perku, tel. 041 425 730. 

Program aktivnosti 
ob tej priložnosti: od-
hod iz Lenarta proti 
Gradcu bo ob 8. uri, 
komemoracija s položitvijo venca in govo-
rom ob 10. uri, nato odhod v Svečino na 
ogled gradu in kosilo. 

Ob tej priložnosti objavljamo tudi predvi-
deni razpored komemoracij ob dnevu spo-
mina na mrtve ob spomenikih NOB na do-
mačem območju, ki bodo 31. oktobra 2016.

•	 Spomenik v Voličini: ob 9. uri.
•	 Spominsko obeležje Eli Kristl-Tanji: ob 

9.30.
•	 Spominsko obeležje pri Družovičevih v 

Selcih: ob 10. uri.
•	 Spominsko obeležje v Čermljenšaku: ob 

10.20.

•	 Spominsko obeležje v Nadbišcu: ob 
10.50.

•	 Spominsko obeležje v Gočovi: ob 11.10.
•	 Spominski park v Sveti Trojici: ob 11.30.
•	 Spomenik žrtvam druge svetovne vojne v 

Lenartu: ob 12. uri.
•	 Grobnica partizanov v Lenartu: ob 12.30.
•	 Spominsko obeležje v Jurovskem Dolu: 

ob 13. uri.
Na krajše komemoracije vabimo zaintere-

sirano javnost v počastitev spomina tistim, 
ki so dali svoja življenja za naš boljši jutri. 
Da se morija nikdar ne bi ponovila.

Alojz Bezjak

Z ene prejšnjih komemoracij v Gradcu

Ureditev potke ob 
partizanski bolnišnici 
Cafi

Prostovoljci ZZB Lenart in Kluba bri-
gadirjev Slovenskih goric so uredili 
dostopno potko k bolnišnici Cafi v 

Voličini, kar bo ta zgodovinski spomenik na 
domačiji Kocbekovih naredilo še dostopnej-
ši in bolj urejen.

Alojz Bezjak

PGD Sv. Trojica

PGD Gočova
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Ovtar tudi ob dvigu klopotca na Kapeli

Turistično društvo Klopotec Kapela, ki 
letos praznuje 20-letnico obstoja, in 
tamkajšnje Društvo vinogradnikov in 

ljubiteljev vina sta v ponedeljek, 15. avgusta, 
pripravila tradicionalna Praznik Traminca 
in dvig klopotca pri »preši« oziroma vino-

gradniški hiši na Kapeli v 
občini Radenci. 

Po odpetih pesmih Kla-
pe Solaris iz Šibenika je 
dvig klopotca hudomu-
šno vodil »slovenskogori-
ški ovtar« humorist Korl, 
Samo Tuš ob gospodarju 
kapelskega klopotca Feli-
ksu Rantaša, na drogu pa 
je klopotec sestavil Janko 
Kniplič. Klopotec na Ka-
peli se je veselo zavrtel, 
svoj pevski koncert je na-
daljevala Klapa Solaris, za 
njo pa še glasbena skupina 
Klapovühi.

Besedilo in fotografija: 
Filip Matko Ficko

Kia ora, Nova Zelandija!

KD Ivan Cankar Juro-
vski Dol je 11. sep-
tembra 2016 organi-

ziralo potopisno predavanje 
Aleksandre Verbošt, ki je od-
raščala in živi v Jurovskem 
Dolu, je profesorica zgodovi-
ne in sociologije ter bodoča 
inkluzivna pedagoginja.

V svoje zaključno magi-
strsko delo je vključila tudi 
Novo Zelandijo in na tak na-
čin združila prijetno s kori-
stnim. Njeno nekajmesečno 
izkušnjo, povezano z delom, 

potovanji in raziskovanjem po 
Novi Zelandiji, je skozi besedo, 
sliko in film zelo doživeto in po-
globljeno predstavila obiskoval-
cem, ki so napolnili dvorano kul-
turnega doma v Jurovskem Dolu. 
Vse prisotne na predavanju je 
prepričala, da verjamemo v njene 
zapisane verze.
Če ne greš, ne doživiš.
Če ne raziskuješ, ne spoznaš.
Če še nisi bil tam, potem te
najlepše potovanje v življenju šele 
čaka.

Miroslav Breznik 

LAS Ovtar Slovenskih goric na AGRI 2016

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ov-
tar Slovenskih Goric« je s svojim na-
stopom popestrilo dogajanje na 54. 

Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu 
v Gornji Radgoni. Društvo se je predstavi-
lo s pristno in domačo Ovtarjevo ponudbo. 

Program je zajemal kategorije: slove-
njegoriška gibanica, domači izdelki, 
ponudba vina in zanimivosti in spre-
mljajoč program. Dogajanja na sejmu 
so prikazali v zgibanki, ki je predsta-
vljala nastopajoče v vseh dneh sejma. 
Mi smo se ustavili prvi dan sejma, ko 
se je med drugimi predstavila Kmetija 
Kramberger-Šteinbauer iz Spodnjega 
Porčiča. Nas je posebej pritegnila izde-
lava »slovenjegoriške gibanice«, ki jo je 
pred očmi obiskovalcev ustvarjala Tea 
Kramberger. Na stojnici ali njihovem 
štantu so jih tudi pekli. Vsak dan in 
vsak dan druga kmetija ali družina.

Ludvik Kramberger

Lenart dobil sanjsko telovadnico

Trditev v naslovu dokazujejo lepi pro-
stori in najsodobnejša gimnastična 
oprema ter skupina usposobljenih in 

zagnanih strokovnjakov iz 
Športnega društva Drim 
tim Lenart, ki bo vodila 
center Dream Gym, telo-
vadnico in klubske prosto-
re za razna izobraževanja. 
Prostori telovadnice so le 
nekaj korakov od trgovine 
Klasek na Cmureški cesti. 

Uradno odprtje telova-
dnice je potekalo v soboto, 
3. septembra 2016. Orga-
nizatorji, razigrani, dela 
voljni dekleta in fantje, 
so pripravili pravo "gala" 
predstavo. Ker je to no-
vost v Lenartu, se je zbralo 
veliko obiskovalcev vseh 
starosti, a največ mlaj-
ših. Bilo pa je tudi nekaj 
starejših, ki bodo gotovo 
kdaj obiskali ta »telovadni in izobraževalni« 
center. Pred odprtjem je obiskovalce, med 
njimi je bil tudi župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, nagovoril Mitja Duh ter 
jim predstavil novo pridobitev za mesto Le-
nart in okolico. Med drugim je poudaril, da 
so njihove glavne dejavnosti funkcionalne 

vadbe, osebno ali v manjših oziroma večjih 
skupinah, ter delavnice zdravega in urav-
noteženega prehranjevanja. Na delavnicah 

ljudi izobražujejo o različnih področjih, po-
membnih za bolj zdravo in fit življenje.

Župan je naglasil, da bo ekipa opravljala 
zahtevno delo, s katerim bo osrečila mnoge 
Lenarčane in druge, ki bodo radi prihajali v 
ta center. 

Ludvik Kramberger

Ovtar ob vinskih kraljicah na postavitvi klopotca na Kapeli

Teja Kramberger pri izdelavi prleške gibanice

Tei je pomagala tudi hčerka Katrina

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 v 
petek, 28. oktobra 2016! 

        Uredništvo

Klopotčeva pesem trojiških vinogradnikov

Klopotec, zaščitni znak vinogradov, 
v sebi nosi stoletno tradicijo. Prvo 
omembo lesenega stražarja v vino-

gradu je v slovenskem jeziku leta 1797 za-

pisal Leopold Volkmer, ki je del svojega ži-
vljenja preživel na Destrniku v Slovenskih 
goricah. 

Društvo vinogradnikov Sveta Trojica 
vsako leto postavlja klopotec pri drugem 
vinogradniku v času, kot veli izročilo in ko 
grozdje prične dobivati barvo – od 25. julija 
do 24. avgusta. Letos se je dogodek odvijal 6. 
avgusta v Gočovi na posestvu družine Šala-
mun–Irgolič. Manjši klopotec je Aleš Irgolič 
postavili pred domačijo v Gočovi, večjega 
pa Matjaž Šalamun in Mirko Irgolič v vino-

gradu Milana Šalamuna v Gočovskem Vrhu. 
Delo ni mačji kašelj, kot morebiti izgleda na 
prvi pogled – na višino okoli sedem metrov 
je potrebno najprej prenesti stol z vstavljeni-

mi kladivci, gredjo in repom iz kostanjevih 
vej, ki tehta približno 50 kilogramov. Nato 
je sledilo pritrjevanje mogočnih vetrnic, ki 
imajo premer okoli 3 metre. Po uspešni na-
mestitvi vetrnic jih je Matjaž ponosno zavr-
tel, da so zapele klopotčevo pesem. V Gočo-
vi sta nato potekala pogostitev in družabno 
srečanje ob ljudski pesmi ter harmoniki. 
Postavitve klopotca se je udeležil tudi župan 
Darko Fras.

Nina Zorman

Diabetiki Lenarta na izletu v občini Polzela

Dne 5. 9. 2016 smo diabetiki Lenarta 
planirali zadnji poletni izlet. Zjutraj 
ob 7. uri se nas je 50 članov zbralo na 

avtobusni postaji in žalostno zrlo v nebo, saj 
nam je pošiljalo dežne kaplje, a dobre volje 
nam ni vzelo.

Ker je občina Polzela zelo blizu, smo imeli 
prvi postanek že v Tepanju in si postregli s 
kavo in pecivom, ki so ga spekle naše člani-
ce. V Polzeli nas je že čakala naša vodička, ki 
nam je povedala nekaj besed o tovarni Pol-
zela, ker pa si tovarne nismo mogli ogledat 
od znotraj zaradi razmer, ki jih pestijo, smo 

se odpravili v njihovo trgovinico in tam pu-
stili nekaj evrov.

Po krajšem premoru smo pot nadaljevali 
na grad Komenda, ki je bil v lasti malteških 
vitezov, in cerkev sv. Marjete, kjer smo slišali 
nekaj zanimivih zgodb iz prejšnjih stoletij. 

Pot nas je vodila 
do muzeja starih 
traktorjev, ogledali 
smo si tudi Cajh-
nov kozolec, nato 
smo se z avtobu-
som odpeljali na 
Goro Oljko. 

Presenečenje, ki 
nam ga je pripravi-
la gospa Pečar, sta 
bila izdatna malica 
in dobra kapljica 
za njen 70. rojstni 
dan. V zahvalo za 
to pogostitev smo 
ji zapeli nekaj pe-
smi in se dobre vo-

lje odpravili v Malteški hram, kjer smo na-
pravili nekaj posnetkov v dokaz, da z dobro 
voljo posije tudi sonce. Zadovoljni, da smo 
imeli čudovit izlet, ki ga ne bomo hitro po-
zabili, smo se odpravili proti domu.

Ingrid Belšak
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70 let LD Sv. Jurij Jurovski Dol

Leta 1945 je Okrajna lovska zveza usta-
novila lovsko društvo na območju ta-
kratne občine Lenart. Iz tega društva 

so se leta 1946 ustanovile lovske družine, 
med prvimi tudi LD Jurovski Dol. Skupaj z 
lovskimi tovariši, občankami in občani ob-
čine Sv. Jurij, lastniki kmetijskih zemljišč in 
gozdov smo v septembru slavnostno poča-
stili 70-letnico delovanja Lovske družine.

Uvod v praznovanje je bil občni zbor LD 

marca 2016. Zgodovino lovstva v teh krajih 
smo predstavili v knjižici Pol stoletja lovske 
družine Jurovski Dol že leta1986. Ob 60. 
obletnici ustanovitve leta 2006 smo izdali 
Zbornik 60 let LD Sv. Jurij. Ob 70. obletni-
ci pa smo pripravili knjižico 70 let Lovske 
družine, ki je zabeležila aktivnosti v zadnjih 
letih.

Na osrednji slovesnosti so v programu so-
delovali zraven praporščakov iz LGB Lenart 
in sosednjih lovskih družin rogisti LZ Mari-
bor ter člani KD Ivan Cankar Jurovski Dol 
s svojim plesnim in glasbenim programom. 
Sledili so nagovori starešine LD Franca 
Krivca, predstavnika LZ Slovenije in predse-
dnika LZ Maribor Marjana Gselmana, župa-
na občine Sv. Jurij Petra Škrleca ter predstav-
nika pobratene LD Predgrad Jožeta Radeta. 
Program je odlično povezovala domačinka 
Janja Roškarič. Po končanem programu so 
nas postregle naše žene z golažem in dobro 
domačo kapljico.

LD šteje 38 članov. Povprečna starost ni 
preveč spodbudna, zato si nadvse želimo 
naše vrste pomladiti. Lovišče je veliko cca 
3000 ha. Letni odvzem srnjadi, gospodarsko 
najpomembnejše in najštevilčnejše divjadi, 
je 118 živali.

Vsako prvo nedeljo v mesecu imamo re-
dno srečanje – lovski posvet vseh lovcev, 
tako da je obveščanje ter izmenjava infor-
macij pravočasna in vsestranska. Po veliko 

letih smo ponovno oživeli revirje. Večina 
lovcev se je dogovorova držala, ter v celoti 
izpolnila obvezo, ki smo jo s koncesijsko 
pogodbo leta 2009 sprejeli za obdobje 20 
let. Ena od nagrad, predvsem pa priznanj 
je odlično sodelovanje z občino oziroma 
županom Škrlecem. ki nam daje moralno, 
materialno in finančno podporo. Istočasno 
smo sklenili dogovor, da nam vrne sredstva, 
prejeta iz naslova koncesije. 

Čuvajno službo opravljajo štirje lovski 
čuvaji, ki imajo veljavno pogodbo z LD za 
opravljanje lovsko čuvajne službe. Največje 
težave so katastrofalne izgube srnjadi kakor 
tudi male divjadi predvsem v cestnem pro-
metu ter pri košnji. 

V letu 2012 smo imeli dva podtaknjena 
požara v lovskem domu. Ob pravočasni in-
tervenciji gasilcev in sosedov smo uspeli re-
šiti večino doma. 

Udeležujemo se vseh aktivnosti, ki so jih 
organizirali občina Sv. Jurij, društva v obči-
ni, LZ Maribor ali LZ Slovenije. Odlično so-
delujemo s pobratenimi LD Mozirje, Litija. 
Sv. Ana in Velka. Predvsem z LD Predgrad 
uresničujemo dogovore iz pobratenega spo-
razuma, sprejetega leta 1978.

V letih 2009 in 2015 je potekalo ocenjeva-
ne lovskih domov v LZ Maribor. Med 42 do-
movi smo bili obakrat najbolje ocenjeni in 
prejeli dve zlati vidri. Vsako leto organizira-
mo srečanje s kmetovalci, odlično sodeluje-
mo z vsemi društvi v občini. Izpostaviti želi-
mo tradicionalno srečanje z gasilci, odlično 
sodelujemo z upokojenci, ki koristijo naše 
prostore za strelske tekme. Sodelovanje z 
osnovno šolo je še kako velikega pomena.

Na koncu prikaza nekaterih aktivnosti 
naše LD v zadnjih letih se je potrebno po-
sebej zahvaliti vsem članom LD, saj brez 
aktivnega in požrtvovalnega dela vseh teh 
uspehov ne bi mogli doseči in nadaljevati 
dela naših predhodnikov.

F. Krivec

Zlata medalja čebelarki Darinki Fekonja iz 
Ihove

V okviru 54. sejma AGRA v Gornji 
Radgoni so potekala številna oce-
njevanja živilskih in drugih izdelkov, 

med njimi tudi mednarodno ocenjevanje 

medu, na katerega sta svoje vzorce medu po-
slala »stari čebelarski mojster« Jože Kram-
berger, član Čebelarskega društva Negova, 
iz Negove in njegova »učenka« Marinka Fe-
konja, prav tako članica ČD Negova iz Iho-
ve. Jože Kramberger je za cvetlični in gozdni 
med prejel zlato medaljo in bil razglašen za 
prvaka vrste cvetličnega medu letnika 2016. 
Marinka pa je za cvetlični med letnika 2016 
prav tako prejela zlato medaljo. Medalje je 
dobitnikoma izročil minister za kmetijstvo 
mag. Dejan Židan.

Marinko Fekonja, ki se poklicno ukvar-
ja s kmetovanjem, je pred kakimi 15 leti v 
čebelarstvo vpeljal stari čebelarski mojster, 
danes 86-letni Jože Kramberger. O tem je 
povedala: »Vesela sem, da sem se srečala s 
čebelarjem, ki ima veliko čebelarskega zna-
nja in mi, odkar čebelarim, vedno pomaga z 
nasveti. Njegove 70-letne izkušnje so drago-
cene, medalja pa mi je spodbuda za nadalj-
nje čebelarjenje.«

Ludvik Kramberger

Lovci LD Sv. Jurij Jurovski Dol ob 70–letnici

Marinka Fekonja in Jože Kramberger

Agroekologija za zdravo življenje 

Izraz agroekologija se uporablja za na-
čin življenja, kjer upoštevamo naravne 
zakonitosti in svoje ukrepe uskladi-

mo z danostmi prostora. Sklicuje se na 
osnovna ekološka načela v konceptualnih 
okvirih. V tem okviru kmetijstvo ne ob-
staja kot osamljeni subjekt, ampak kot del 
ekologije. 

Pojma v Sloveniji še ne poznamo dobro, 
saj se šele uveljavlja, je pa njegovo uvelja-
vljanje vse bolj odziv na negativne posledice 
današnjega vsesplošnega obremenjevanja 
okolja in na podnebne spremembe. Odziv 
na globalizacijo, ki vse bolj izpodriva priso-
tnost lokalne podeželske skupnosti v kme-
tijskem gospodarstvu.

Agroekologija je kompleksna trajno-
stna kmetijska praksa, ki temelji na ekolo-
ških principih za zagotavljanje in vzdrže-
vanje biotsko pestre kmetijske pridelave, 
optimiranje uporabe razpoložljivih lo-
kalnih virov, zagotavljanje ekosistem-
skih storitev in zagotavljanje ekonomske 
upravičenosti ter socialne pravičnosti. 
Obenem zmanjšuje negativne okoljske in 
socialno-ekonomske vplive sodobnih teh-
nologij na naravo in človeka. Rečemo lah-
ko, da je agroekologija v praksi priložnost 
za zdravo življenje!

Za uporabo načel agro-ekologije v vsak-
danjem življenju pa je pomembno poznati 
celostni trajnostni proizvodni sistem, ki 
temelji na tradicionalnem znanju in lokal-
nih izkušnjah, ter jih nadgraditi z novimi, 
sodobnimi ekološkimi, družbenimi in agro-
nomskimi znanji. Namen tega pristopa je-
namreč tudi ohraniti in izboljšati kmetijsko 
proizvodnjo, zagotoviti zdravo naravno in 
bivalno okolje, kakovostno hrano ter omo-
gočiti samooskrbo lokalne skupnosti.

Agro-ekološki sistem lahko deluje na 
različnih nivojih, tako na nivoju njive, vrta, 
kmetije, lokalne skupnosti kot tudi celotne 
regije ali države. Bistvena agro-ekološka 
strategija oblikovanja stabilnega sistema te-
melji na vključevanju pestrosti v kmetijske 
površine in lokalno krajino. Pestrost je na 
nivoju njive ali kmetije razumljena kot vr-
stna pestrost, kolobarjenje, poli-kulturnost 
namesto monokulturnosti, gozdno kmetij-
stvo, kombinacija poljedelstva in živinoreje, 
uporaba rastlin za zeleno gnojenje in zastir-
ke. Na nivoju krajine gre za vzpostavljanje 
in vzdrževanje sistema zelenih infrastruk-
tur, ki ga sooblikujejo mejice, protivetrne 
bariere, bajerji, pasovi travinja, obvodni in 
vodni koridorji. Tako vzpostavljeni stabilni 
in pestri agro-ekološki sistemi pospešujejo 
izboljševanje kakovosti prsti, odpornost na 
bolezni, višjo produktivnost pridelkov ter 
ohranjajo hranilne snovi.

Kot dober primer koriščenja naravnih 
danosti, ki jih nudi okolje, je koriščenje na-
ravne mikroklime v vkopanih (podzemnih) 
prostorih za shranjevanje (prezimovanje) 
pridelkov in tudi pridelavo pridelkov čez 
celo leto.

Alternativni kmetijski sistemi, ki so 
pravzaprav agro-ekološke prakse, so med 
vrtnarji in zagovorniki samooskrbno pri-
delane kakovostne lokalne hrane že dobro 
poznane in uveljavljene in se pojavljajo pod 
imeni, kot so: permakultura, biodinamič-

no kmetovanje, naravno kmetovanje, eko-
remediacija in gozdno kmetijstvo. Sistemi 
vključujejo številne različne prakse, ki te-
meljijo na ekološki vzgoji rastlin, pridelave 
in predelave hrane, med katerimi so najpo-
membnejše kompostiranje, vermikompo-
stiranje, polikulturnost, fermentacija, suše-
nje in shranjevanje semen, vse pa temeljijo 
na naravnih procesih in ciklih za izboljšanje 
kmetijske proizvodnje. Prav ti sistemi so 
idealne priložnosti za zelena delovna me-
sta predvsem na podeželskih območjih, ki 
bi morala postati oskrbne cone za urbana 
območja. 

S pomočjo agro-ekoloških ureditev v 
vrtu, na njivi ali celotni kmetiji se v največji 
možni meri prilagajamo naravnim dejavni-
kom in koristimo naravne lokalne obnovlji-
ve vire. Rabimo naravne vire, kot so sončna 
energija za ogrevanje vode in elektriko, zbi-
ramo in ponovno rabimo vodne vire, kot je 
izvirska voda ali deževnica, energijo zemlje 
v zemljanki vključimo za shranjevanje se-
men in pridelkov. S tem zmanjšamo potre-
bo po zunanjih vnosih energije, zmanjšamo 
ter znižamo obratovalne stroške kmetova-
nja. Uporabimo viške biomase za namene 
kompostiranja in jo po letu dni vrnemo v 
grede. Kompost bo dodatno zadrževal vla-
go, posledično bomo s tem izboljšali kako-
vost prsti. 

Za prekrivanje pridelovalnih površin 
uporabimo zastirko iz sena ali slame, ki 
hkrati preprečuje rast plevelov, zadržuje 
vlago, izboljšuje prst, zato tudi strojna ob-
delava ni potrebna. Za preproste vrtne ure-
ditve, kot so obrobe gred in druge podporne 
vrtne elemente, lahko uporabimo reciklira-
ne, naravne materiale. V sistem kmetovanja 
vključimo tudi koristne organizme ki jih 
privabimo z ustrezno urejenimi bivališči in 
viri hrane. 

S tovrstnimi in podobnimi agroekolo-
škimi pristopi sklenemo krog naravnih 
procesov v vrtu ali na njivi in okrepimo 
naravni sistem, ga naredimo samozado-
stnega in odpornega na negativne dejav-
nike, kot so vremenske neprilike, ško-
dljivci in bolezni. In narava nas nagradi 
s kakovostnejšimi pridelki za bolj zdravo 
življenje.

Tekst in foto: Mednarodni center za ekore-
mediacije, Univerza v Mariboru, 

Filozofska fakulteta  
prof. ddr. Ana Vovk Korže,  

Janja Lužnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.,  
in Franc Fras

Zemljanka je lahko naša klet ali podaljšan vrt, 
saj koristimo energijo zemlje (poleti hladno, 
pozimi toplo).

Za obrobe gred in druge podporne vrtne ele-
mente lahko uporabimo naravne materiale.

Grede za 365 dni nam omogočajo celoletno 
pridelavo, pozimi jih pokrijemo, poleti pa pu-
stimo delovanje sonca in toplote na rastline.
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Z NARAVO

Franckova pot v septembru 2016

Les je lep in uporaben, a na žalost ni 
večen. Leseni mostiček preko Partinj-
skega potoka nam ni več nudil občutka 

varnosti. Vztrajno smo iskali rešitev in sko-
raj čez noč je bil postavljen nov mostiček. 

Hvala vsem, ki ste pomagali pri temu pre-
senečenju. Hote ali nehote njegov brezbarv-
ni zaščitni premaz vabi na to pot za mlade, 
učeče se, za družine, za vse tiste, ki si želijo 
miru. 

Rožice so lepe in zdravilne. A ne vse. Le-
tos je uspelo delavcem vzdrževalne službe 
skoraj iztrebiti zelo alergeno ambrozijo. Ob 
poti po nasipu se je še pojavila, a ni uspela 
zacveteti (alergen je cvetni prah in ena ra-
stlina da dvajset tisoč semen!). Nekajletna 
skrb in delo se je obrestovalo. 

Psički so priljubljeni in za nekatere celo 

status. A ne iščite spoštovanega doktorja 
veterine na Komarniku. Gospod Francko je 
že pokojen in po njem se imenuje pot. Tudi 
spoštovanja do njega ne boste izkazali, če 
boste svoje ljubljenčke vodili po tem delu 
neokrnjene narave. Si prestavljate vašega 
ljubkega psička ali kakšno grozečo mrcino 
v sredini piščančkov? Teh preplašenih vo-

dnih ptic mi ne bomo opazili in one se bodo 
počasi odselile. Pa kaj nam mar, porečete. A 
narava zna vračati.

Hotel sem pisati o mostu. Mostovi, mo-
stički, brvi naj služijo za razumevanje med 
ljudmi, naj služijo tistim, ki si zaželijo miru, 
in naj služijo sprehajalcem z njihovimi lju-
bljenčki, da se pred njimi ustavijo in poišče-
jo novo pot. 

Besedilo in fotografije Zmago Kokol

Na njivi v Cogetincih ročno trebili buče!

V Cogetincih, ki sodijo v občino Cer-
kvenjak, smo na njivi Majde in Ivana 
Simoniča, ki živita v Kunovi, v Co-

getincih pa imata njive, naleteli na skupino, 
ki je na njivi trebila buče. Gospodar Ivan 

Simonič nam je o tem zanimivem dogodku 
povedal: » Ker imamo le manjšo količino 
buč, bi jih ne mogli trebiti s strojem. Zato so 
nam na pomoč pristopili člani Turističnega 
društva Majolka, ki deluje v KS Črešnjevci-

-Zbigovci pri Gornji 
Radgoni. Pokazali so, 
da še so voljni prije-
ti za to starodavno 
kmečko opravilo, obe-
nem pa so nam drago-
cena pomoč. Nič manj 
pa ni pomembno dru-
ženje ob delu, kot so 
bila druženja ob delu 
ali opravilih na deželi 
v preteklosti.« 

Ludvik Kramberger

Ajda (Fagopyrum)
Ko slišite besedo 

ajda, se prav gotovo 
spomnite na ljudsko 
pesem Po Koroškem, 
po Kranjskem že ajda 
zori, morda ajdovih 
žgancev z ocvirki in 
gobove juhe, dišečega 
ajdovega kruha z orehi 
ali pa lepega pogleda 
na cvetoče ajdovo po-
lje. Ajda je bila včasih 
na slovenskem pogosta poljščina, še pose-
bej pri revnem prebivalstvu. V Evropo so 
jo prinesla mongolska ljudstva, ki so veljala 
za pogane. Od tod izvira tudi njeno ime, 
saj staronemški izraz Heide pomeni ajda 
oz. pogan. Prevod latinskega imena pa je 
bukovo žito, ker trikotna oblika semena 
spominja na bukov žir. V okolici Ptuja pa 
je poznana tudi kot kurentovo žito. 

Ajda ni žito, saj ne spada v družino trav, 
temveč v družino dresnovk, v kateri sta 
tudi njeni sorodnici kislica in rabarbara. Je 
enoletnica s pokončnim steblom rdečkaste 
barve in sočnimi srčastimi listi. Cvetovi so 
beli ali rožnati. Plodovi-semena so trikotne 
oblike. Ajdo sejemo za pridelavo plodov ali 
kot rastlino za zeleni podor, še posebej v 
ekološkem kmetijstvu. Je pa tudi dobra 
čebelja paša, ajdov med je temne barve in 
močnega okusa. Ajda je zdravo živilo, zato 
bi morala biti večkrat na naši mizi, saj jo 
lahko uživajo tudi ljudje s celiakijo, pripo-
roča pa se tudi diabetikom in nosečnicam. 
Uživamo jo kot ajdovo kašo: zakuha za 
juho, priloga k mesu in zelenjavi, za solato, 

sladke narastke ali pa 
jo zmeljemo v moko 
(ki naj bo čim bolj sve-
ža) in iz nje pečemo 
kruh, palačinke, peci-
vo, štruklje …

V zdravilne namene 
nabiramo cvetove, ki 
so v svežem razcvetu 
(kasneje izgubijo na 
zdravilnosti) in tudi li-
ste. Na hitro posušimo 

v prepišni senci in hranimo na temnem. 
Osnovna zdravilna učinkovina se imenuje 
rutin. Ajdov čaj pripravimo iz ene do dveh 
žličk posušenega zelišča, ki ga prelijemo 
s skodelico vrele vode in pustimo stati 10 
minut. Pijemo do tri skodelice dnevno, od 
6 do 12 tednov. Lahko ga tudi sladkamo 
z medom. Za ožilje je čaj še bolj učinko-
vit v kombinaciji s šipkom. Drugače pa je 
to samostojna zdravilna rastlina, ki je ne 
dajemo v čajne mešanice. Znani zeliščar 
Kalan priporoča preventivno pitje čaja, saj 
le ta preprečuje: krhkost kapilar, krepi žil-
ne stene, deluje proti poapnenju žil, proti 
trombozi, preprečuje nastajanje vode v 
medceličju, preprečuje možgansko kap, 
lajša težave pri kemo in radio terapiji.

Še je pravi čas, da stopite na bližnje ajdo-
vo polje in si jo naberete. Sonja Lenarčič je 
napisala pravljico o ajdi, kjer ajda nastopa 
v prvi osebi in o sebi med drugim pravi 
tako: »Svobodna sem, skromna, neuničlji-
va, tisočletja vztrajam v človekovi bližini, 
ker vem, da me občasno potrebuje.«

Marija Čuček

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Dr. Marjan Toš

Od admontske Radehove do Lenarta
Kratek zgodovinski oris ob osemstodvajsetletnici prve omembe Lenarta

Industrijski obrati sredi 70-tih let mi-
nulega stoletja predstavljajo izjemno po-
membno razvojno prelomnico za Lenart 
in za celotne osrednje Slovenske gorice. 
Začela se je nagla industrializacija tega 
nekoč izrazito agrarnega območja in z njo 
povezana urbanizacija. Kmalu po izgra-
dnji prvih večjih dislociranih obratov ma-
riborske industrije je bilo v njih zaposlenih 
že okoli 1500 delavcev. Številke so nato le 
še rasle, Lenart pa je doživel tudi urbano 
preobrazbo, intenzivno individualno in 
družbeno stanovanjsko zidavo, izgradnjo 
cestne in komunalne infrastrukture. Osre-
dnja prometnica je bila na relaciji Maribor 
– Lenart- Gornja Radgona, po katere so se 
vršile intenzivne dnevne migracije delov-
ne sile in mladine, ki se je vozila na šolanje 
v bližnji Maribor. Manj intenzivni je bil 
prometni tok na relaciji Cmurek-Lenart-
-Ptuj in še manj na relaciji Maribor-Le-
nart-Videm-Ljutomer. Z izjemo dnevnih 
migracij in potovanj lokalnega prebival-
stva . A treba je poudariti, da Lenart v 
novejšem času podobno kot v srednjem 
veku ni znal izkoristiti izjemno ugodne 
prometne lege. Kljub temu je bil razvoj vi-
den na vseh področjih, industrializacija in 
z njo povezana urbanizacija sta povzročili 
naglo deagrarizacijo, zaradi česar je prišlo 
do znatnih sprememb fiziognomije ne-
koč agrarne pokrajine. Lenart je pri tem 
izstopal in doživljal nagel razvoj. Nasploh 
je treba opozoriti, da kljub počasnosti po-
vojna urbanizacija tudi Lenarta ni zaob-
šla. Nenehno so se uvajale nove gradbene 
tehnologije z uporabo novih materialov. 
Niveliranje življenjskih pogojev je tudi 
pri Lenartu vplivalo na to, da se že lep čas 
ne gradi več za mestne ali vaške predele 
specializiranih stavb. Vse to je dejansko 
pripomoglo k postopnemu izginjanju 
razlik med mestom in vasjo 25. Prvim di-
slociranim obratom so se pridružila nova 
podjetja, med domačimi pa je bila izstopa-
joča vloga Klemosa, Pika, Centrovoda in 
Livarne. Leta 1989 je trg Lenart štel 2500 
prebivalcev, ki so se v kraj še priseljevali. S 
tolikšnim številom prebivalstva in ambici-
oznimi razvojnimi načrti je Lenart doča-
kal razglasitev mesta 26. Val družbenih in 
političnih sprememb v letih 1990 in 1991 
je pljusnil tudi v Slovenske gorice in v Le-
nart, ki se seveda ni mogel izogniti pro-
cesom slovenske demokratizacije. In tudi 
ne silovitemu valu stečajev, ki je v dobršni 
meri pobral nekdanje lenarške dislocira-
ne obrate in velika proizvodna podjetja z 
nizko dodano vrednostjo. A na njihovem 
pogorišču so dokaj hitro zrasla nova, med 
katerimi velja posebej omeniti Tovarno 
bovdenov in plastike (TBP) ter Prevent-
-Halog, Avtokonfekcijo d.o.o. Lenart. Po 
letu 1994 je v teh dveh največjih lenar-
ških gospodarskih družbah našlo delo 
preko 1300 delavcev. Obe družbi sta bili 
izrazito izvozno naravnani. Leta 2015 je 
žal ugasnila družba Prevent-Halog, kar je 
pripomoglo k dvigu števila brezposelnih, 
zlasti žensk. TBP še naprej ohranja sloves 
paradne lenarške gospodarske družbe, 
usmejene na tuje trge. Nastalo je več no-
vih, manjših in srednje velikih novih pod-
jetij, ki se prilagajajo zahtevam globalnega 
gospodarstva. Od nekdanjega družbenega 
kmetijstva ( Agrokombinat Lenart ) je tudi 
zaradi denacionalizacijskih procesov osta-
lo nekaj malega predvsem v ŽIPU. Lenart 
je konec 90-tih let minulega stoletja postal 
dokaj stabilno zaposlitveno središče za 

dobršen del osrednjih Slovenskih goric. 
To je mestu dodalo element razvijajočega 
se urbanega središča, ki demografsko sicer 
počasi, a vendarle zanesljivo veča svoj ob-
seg in gravitacijski družbeno-ekonomski 
vpliv.

 Po popisu prebivalstva iz leta 1991 je 
Lenart štel 2531 prebivalcev, po popisu iz 
leta 2002 pa je štel 2592 prebivalcev. Od 
tega je bilo 1387 aktivnega prebivalstva, 
712 dijakov in študentov, 454 upokojencev 
in 39 drugih neaktivnih prebivalcev. Sku-
paj je bilo po tem popisu 975 stanovanj, 
od tega 864 v zasebni lasti in ostalih stano-
vanj 93. Skupna površina stanovanjskega 
fonda v Lenartu je znašala 76.839 kv. me-
trov 27. Število prebivalcev v Lenartu tudi 
zaradi pospešene stanovanjske gradnje 
narašča in tako je bilo konec leta 2008 v 
Lenartu 2711 prebivalcev, v celotni KS 
pa 4698. V letu 2016 živi v mestu Lenart 
3.177 prebivalcev. Najbolj pereči problem 
mladega mesta sredi Slovenskih goric, ki 
ga mnogi imenujejo »mesto prihodnosti«, 
je bila velikanska prometna obremenitev. 
Mesto se je namreč nekaj let pred izgra-
dnjo avtoceste med Mariborom in Lenda-
vo dobesedno dušilo v gostem osebnem in 
še zlasti v tranzitnem tovornem prometu. 
Razmere so bile katastrofalne, tako ob 
prometnici Maribor - Gornja Radgona kot 
tudi ob Ptujski cesti proti Ptuju in naprej 
proti Zagrebu. Če bi pred tem mesto do-
bilo tako imenovano razbremenilno cesto 
ali tudi severno lenarško obvoznico, bi bile 
razmere znosnejše 28. Ne smemo namreč 
pozabiti, da je skozi Lenart peljal ves pro-
met proti vzhodu in da je državna (ma-
gistralna) cesta Maribor- Lenart- Gornja 
Radgona – Lendava postala najvažnejša 
prometnica za tranzit iz Vzhodne v Sre-
dnjo in Jugovzhodno Evropo. Najprej je 
postal Lenart delno razbremenjen z od-
prtjem avtoceste od krožišča Pesnica do 
priključka Lenart 30. maja 2008 v skupni 
dolžini 11 kilometrov. Pravo in celovitejšo 
razbremenitev pa je pomenila otvoritev 
odseka Lenart – Vučja Vas 30. oktobra 
2008 v skupni dolžini 26,1 kilometra. A 
kljub avtocesti je mesto še vedno prome-
tno živahno, kar kaže, da je živo in gra-
vitacijsko zanimivo. Tudi zaradi tega in 
ostalih gospodarsko-razvojnih, ekoloških, 
urbanističnih in demografskih kazalcev 
(p)ostaja Lenart mesto prihodnosti. V za-
dnjem času tudi na račun živahnega kul-
turnega in družbenega utripa, ki ga vedno 
bolj oddaljuje od sivine povprečnosti in 
uvršča med dinamična družbena okolja. 
Lepše popotnice mu v letu, v katerem ni-
neva 820 let od njegove prve omembe v 
pisnih virih, skoraj ne bi mogli zaželeti. 
Zagotovo bo mesto znalo izkoristiti vse 
potenciale, s katerimi razpolaga. Med nji-
mi je tudi veliko mladih, šolanih ljudi, ki 
želijo celovitejši razvoj mesta in okolice in 
ki stavijo na mnoge neizkoriščene razvoj-
ne priložnosti. Zlasti na turizem, v kate-
rem so pri Lenartu še velike rezerve. Tako 
kot še marsikje, le poiskati jih je treba, 
pravilno analizirati in uporabiti v dobro 
širšega okolja osrednjih Slovenskih goric. 
S tem bo Lenart samo še okrepil funkci-
jo njihovega centralnega naselja in vlogo 
resničnega središča Slovenskih goric. Ob 
tem pa bo mesto moralo bolj kot doslej 
staviti na svoje mestne atribute in počasi 
dobiti strukturo, ki mu končno gre! 

Konec

zadnji del

25 Nace Šumi, Naselbinska kultura na Slovenskem, Urbana naselja, Ljubljana 1994,52.
26 V registru prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, je Lenart naveden kot naselje z ime-
nom Lenart v Slovenskih goricah. V Leksikonu Sova ( Ljubljana 2006, str. 596 ) pa je Lenart v Slovenskih goricah na-
veden kot mestno naselje, severovzhodno od Maribora, z 2566 prebivalci in edino pomembnejše središče pokrajine. 
Enciklopedija Slovenije ga prav tako omenja kot mestno naselje in občinsko središče v osrednjem delu Slovenskih 
goric ( prim. Enciklopedija Slovenije, VI. zvezek, Ljubljana 1992, 26 )

27 Aktivno prebivalstvo, popis 2002 ( Lenart ); Statistični urad republike Slovenije. Lenart pa ni samo občinsko, temveč 
tudi krajevno središče. V celotni Krajevni skupnosti ( KS ) je po zadnjem popisu prebivalstva iz leta 2002 živelo 4452 
prebivalcev v 1438 gospodinjstvih. Od tega je bilo 2266 aktivnega prebivalstva, 1209 dijakov in študentov, 827 upo-
kojencev in 150 drugih neaktivnih prebivalcev.

28 Izgradnja severne obvoznice ali razbremenilne ceste, kot so jo poimenovali tako v uradnih dokumentih kot tudi v 
mnogih medijskih poročilih, je bila predpogoj za soglasje k južni trasi avtoceste po Slovenskih goricah mimo Lenar-
ta. A na tem nihče v Lenartu ni vztrajal. Razbremenilna cesta je naletela na velik odpor lokalnega prebivalstva ob 
njeni bodoči trasi, kar je povzročilo, da Lenart še vedno nima vzporedne cestne povezave. Ta bi koristila mestu in 
njegovemu razvoju.
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Srečanje sosedov bivše Zg. Senarske

V soboto, 3. 9. 2016, je na domačiji 
Šuta izzvenelo že 5. tradicionalno 
srečanje sosedov. Med letom se vi-

devamo le bežno, saj nam tempo življenja 
drugega ne dopušča. 
Zato si enkrat na leto 
vzamemo dan, ki je 
namenjen prav na-
šemu sosedu. Lepo 
je bilo videti številne 
sokrajane, sosede, pri-
jatelje, znance na sku-
pnem druženju vseh 
generacij. S seboj (kot 
vedno do sedaj) smo 
prinesli obilo dobre 
volje, seveda smo po-
skrbeli tudi za hrano, 

pijačo. Ob tem smo lahko prisluhnili dvema 
mladima harmonikarjema družine Jelen in 
pesmi priznanega pevca Jožefa Goloba, tako 
je bilo pozno v noč! 

OKTOBER
Petek 21. 10. KO RK Sv. Trojica v OŠ Sv. Trojica
Sreda 26. 10. KO RK Sv. Jurij V OŠ Jurovski Dol 
Petek 28. 10. OO RK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak

Prototip vozička za Maksa Zorčiča

Leta 2014 smo v okviru Območnega 
združenja Rdečega križa Lenart orga-
nizirali zbiranje donacij za financiranje 

invalidskega vozička, na katero se je odzva-
lo veliko okoljskih podjetij in posameznih 

donatorjev. Donacije so namenjene izdelavi 
prototipa vozička, drugačnega od običajnih 

invalidskih vozičkov, saj bo posebej prilago-
jen lastniku Maksu Zorčiču. Po meri izdelan 
voziček bo svojemu lastniku nudil mobil-
nost, samostojnost in hkrati varnost. Izvaja-
lec projekta Vlado Ripak nam je zagotovil, 
da bo vozilo tehnično popolnoma brezhib-
no in v skladu z vsemi standardi, saj projekt 
poteka v sodelovanju s strokovno šolo. Tre-
nutno stanje izdelka, vozička, smo si v sesta-
vi: predsednik RKS OZ Lenart, predsednik 
KORK Sveta Trojica in župan občine Sveta 
Trojica ogledali 4. avgusta. Projekt poteka, 
je zanimiv, enovit izziv in glede na dogovore 
bo verjetno realiziran do začetka pomladi v 
naslednjem letu. Nastajajočo zasnovo si lah-
ko ogledate na spodnji sliki. 

Vsem donatorjem se za dobrodelnost is-
kreno zahvaljujemo kot združenje in v ime-
nu Maksa Zorčiča. Veselimo se trenutka, ko 
bo z vozičkom premagal prve metre.

Matjaž Zimic, dr. med.,  
predsednik RKS OZ Lenart

Zlatoporočenca Dvoršak iz Zg. Porčiča

V soboto, 20. avgusta, sta v krogu do-
mačih in prijateljev praznovala zla-
to poroko Elizabeta in Maksimiljan 

Dvoršak iz Zg. Porčiča. Civilni obred je v 

znameniti trojiški cerkvi ob asistenci Barba-
re Cvetko opravil župan Darko Fras. Zakon-
cema je med drugim dejal: »Da sta zakonsko 
zvezo, v katero sta stopila iz ljubezni, gojila 
in negovala, je od vaju zahtevalo tudi veliko 
potrpljenja in spoštovanja drug do drugega. 
Vse to je vama uspelo in dajeta svetel vzgled 
naši družbi, predvsem pa mladi generaciji.« 
Po končanem obredu jima je izročil darilo in 
nazdravil s trojiško penino. 

Njuno življenjsko zgodbo je predstavi-
la Barbara Cvetko. Maksimiljan ali Maks, 
kot ga vsi kličemo, se je rodil 22. 9. 1932 v 
Zgornjem Porčiču 114 očetu Dominiku in 
materi Elizabeti. Osnovno šolo je obiskoval 
pri Sv. Trojici. Vsa leta je bil odličen učenec, 
a po končani osnovni šoli ni imel možnosti 
šolanja. Elizabeta se je rodila 12. 11.1939 v 
Zgornjem Porčiču 122 očetu Francu in ma-
teri Rozaliji Lorber. Osnovno šolo je obisko-
vala pri Sv. Trojici. Izhaja iz družine z deve-
timi otroki. Po osnovni šoli je bila nekaj časa 
doma, nato pa je 2 leti pestovala otroke pri 
eni od trojiških učiteljic. Nekaj časa je služi-
la na bližnji kmetiji pri Dvoršakovih. Njena 
redna zaposlitev je bila v Trojiški osnovni 
šoli, kjer je kot kuharica delala 6 let. Civilno 
sta se poročila 13. avgusta 1966 v Lenartu. 
Cerkveno pa prav 20. 8.1966 v Sv. Trojici. 

Po poroki se je Lizika, tako so jo klicali, pre-
selila na moževo domačijo. Nekaj časa je še 
hodila v službo, ker pa je Maksov oče po-
stal potreben pomoči, je po enem letu ostala 

doma in se posvetila 
gospodinjstvu, vzgoji 
otrok in delu na mali 
posesti. Maks pa se je 
najprej zaposlil v Ce-
stnem podjetju, kjer 
je delal 10 let, nato pa 
v Mariborski livarni, 
kjer je delal do upoko-
jitve. Takoj po poroki 
sta pričela z obnovo 
domačije, najprej hle-
va, nato pa še hiše, ki 
je bila še brez elektrike. 
V zakonu sta se jima 
rodila sinova Andrej 
in Damijan, ki sta si 
ustvarila svoji družini 
in ju osrečila z vnuki-
njami Amadejo, Ano 

in Marijo ter vnukom Anejem. Kuhanje in 
peka peciva je bilo Liziki vse življenje v veli-
ko veselje, še sedaj, čeprav ji je včasih napor-
no. Maks je v mladih letih igral pri pihalnem 
orkestru, tudi na porokah. Več kot 50 let je 
prepeval tudi v župnijskem pevskem zboru. 
Tudi les z grma pušpana, iz katerega so tip-
ke igralnika v trojiški cerkvi, je posekal na 
domačem vrtu. Rad je spletal koše, izdeloval 
ročaje za motike, tu in tam pa je naredil tudi 
kakšen klopotec.«

Po končanem civilnem obredu je pater 
Damijan Vračko opravil cerkveni zlatopo-
ročni obred. Ob tem je med drugim povedal: 
»»Odpuščanje, besede: ljubim te in potre-
bujem te so najpomembnejše za srečen za-
kon.« Cerkveno slavje je ob organistu Jožetu 
Vagnerju popestril cerkveni pevski zbor, na 
flavto je zaigrala vnukinja Ana Dvoršak. 
Staršema se je za vse, kar sta dobrega storila 
za njega in brata in sedaj za njegovi druži-
ni, zahvalil sin Andrej. Po končani maši je 
zakoncema zaigral Pihalni orkester MOL 
iz Lenarta, v katerem je Maksimiljan nekoč 
igral. Poročno slavje sta zalatoporočenca 
zaključila z druženjem s svati na Turistični 
kmetiji Bunderla. 

L. K.

Vabilo
RKS Območno združenje Lenart vas vabi, da se udeležite  

»Drobtinice«, humanitarne akcije ob svetovnem dnevu hrane, ki bo  
v soboto, 15. oktobra 2016, med 8. in 11. uro

v Lenartu pred trgovino Spar, v Jurovskem dolu pred trgovino Mercator ter  
na Sveti Ani pred gasilskim domom, in

v nedeljo, 16. oktobra 2016, med 7. in 12. uro
v Benediktu pred trgovino Mercator.

V skupno humanitarno akcijo smo se vključili, ker želimo pomagati socialno ogrože-
nim otrokom iz našega kraja. Zbrana sredstva bomo namenili za prehrano šoloobveznih 
otrok. Iskreno se vam zahvaljujemo za pomoč in vas vljudno vabimo, da se nam v soboto 
ali nedeljo pridružite.

RKS OZ Lenart 

90 let Ljudmile Divjak iz Zgornje Senarske

Svoj 90. jubilej je 26. avgusta 2016 pra-
znovala Ljudmila Divjak iz Zg. Senar-
ske. Rodila se je v Zgornji Senarski 

mami Alojziji Markež. Do 14. leta je svoje 
otroštvo preživljala pri očetu Francu. Po 
14 letih je šla živet k teti in stricu, ki nista 

imela svojih otrok in sta jo vzela za svo-
jo. Ljudmila je na tej domačiji še danes. 
Življenje so ji popestrili in razveselili tri-
je otroci: Janko, Ivanka in Srečko. Sedaj 
pa jo razveseljujejo še trije vnuki in dve 
pravnukinji. Z Ljudmilo se je, žal, pred 
časom poigrala usoda in je ostala brez 
ene noge, a je kljub temu še vedno polna 
energije. 

Ob njenem jubileju so jo obiskali 
predstavniki Društva upokojencev Sveta 
Trojica, Krajevne organizacije Rdečega 
križa Sveta Trojica in župan Darko Fras. 
Ljudmila se je obiska in stiska rok zelo 
razveselila, vsi pa so ji zaželeli še mnogo 
zdravih let.

Barbara Cvetko

90 let Regine Rotar

Jurovski župan je imel v minulem me-
secu ponovno čast obiskati občanko, ki 
je praznovala častitljivo 90-to obletnico 

rojstva. V petek, 9. 9. 2016, je namreč pra-
znovala Regina Rotar iz Malne. Župan Peter 
Škrlec ji je ob tej priložnosti izročil simbo-
lično darilo ter zaželel zdravja in veliko le-
pih trenutkov z njenimi najbližjimi še na-
prej. Slavljenka je ob tem izdala skrivnost za 
dolgo življenje, ki je po njenem predvsem v 
trdem delu. Regina sedaj živi s sinom Jože-
tom na Malni, občasno pa tudi obišče sina 
Milana v Zlatoličju. Poleg dveh sinov ima 
Regina tudi 2 vnuka in 4 pravnuke. Največ 
veselja pa ji prinaša prav druženje v družin-
skem krogu. 

D. K.

85 let Rozalije 
Breznik

Občanka občine Sveta Ana, gospa Ro-
zalija Breznik iz Zg. Ščavnice 102, 
je 31. avgusta 2016 dopolnila 85 let. 

Rojstni dan je praznovala v krogu svoje dru-
žine in prijateljev. Ob njenem jubileju jo je 
obiskal župan Silvo Slaček, ki jo je z obiskom 
zelo razveselil. Ob izročitvi simboličnega 
darila in cvetja ji je zaželel še obilo srečnih 
in predvsem zdravih let.

Foto in tekst: A. R.

Zlatoporočenca Elizabeta in Maksimiljan Dvoršak iz Zg. Porčiča

»DROBTINICA«
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Naše življenje je sestavljeno iz zgodb, 
neštetih zgodb, bolj ali manj posrečenih, 
bolj ali manj uporabnih, koristnih. Včasih 
se nam zdi, da je udejstvovanje v kakšnem 
društvu ali skupini popolnoma odveč, pa 
čez mnogo let ugotovimo, da so nam zna-
nje in izkušnje prišli kar prav. Ali nasprotno 
– izobraževanje, znanje, šolanje smo ljudje 
vedno jemali za neizogibno nujno (zlo), pa 
smo najbrž pozabili, da ta pravica nekoč, v 
zgodovini, ni bila tako sama po sebi umev-
na, da so se lahko šolali samo bogati in pri-
vilegirani, da je pri nas komaj Trubar zapisal 
»za fantiče inu deklce«…

Saj je vsaka podobnost s se-
danjostjo izključena. 

Koliko je vredno znanje? Pa 
izkušnje in delovne navade? Ja, 
velja popraskati po praksi in 
tudi po preteklosti pa vse dobro 
je treba negovati, da se navade 
ob pomanjkanju ne izgubijo.

V Knjižnici Lenart imamo, 
zahvaljujoč skrbnim hranite-
ljem domače zgodovine v pre-

teklosti, zajetno zbirko zanimivih dokazov o 
naši polpretekli zgodovini: nešteto zgodb …

Ena takih je o izobraževanju odraslih pri 
Ljudski (takrat verjetno Delavski) univerzi 
Lenart. Tudi mi, ki nam že sedaj rečejo sta-
ri, smo bili takrat na pragu življenja in smo 
zapuščali osnovnošolske klopi, pogumno 
pripravljeni na izzive srednje šole, kamor 
smo vstopali. Iz podeželjskih okolij smo kar 
plašno čakali na nove dogodivščine v mestu.

Tisti, ki smo jim mi takrat rekli odrasli, pa 
so imeli v svoji mladosti še redko priložnost 
srednješolskega izobraževanja, ker je bila 
vmes vojna in podobno pa domače razmere 
niso dopuščale šolanja, itd. Marsikateri trdni 

kmet je rekel svojim številnim otrokom, tam 
imaš grunt in dovolj dela, kaj boš hodil v 
šolo zapravljat čas. 

Ko »pademo« knjižničarji-domoznanci 
ob prebiranju foto gradiva v zgodbe našega 
okolja, se je rodila ideja, da bi v knjigolandi-
jah lahko razgrnili take zgodbe. Da se nek-
danji mladeniči in mladenke prepoznajo, 
nam napišejo svojo zgodbo, nam jo pošljejo 
in uporabili jo bomo za organizacijo temat-
skih srečanj v knjižnici: ali ne bi bilo lepo, ko 
bi se po dolgih letih srečali »učenci« nemšči-
ne pri strogem učitelju Gromanu ali kmetijci 

ali orodjarji, itd. Vabim vas 
torej, da razvozljate zgod-
bo naprej in nam pišete 
ali spregovorite o njej. Po-
govor med ljudmi o naših 
življenjskih zgodbah je do-
ber, za zdravilo. Mi bomo 

vse obrnili v nove zgodbe, za danes in jutri.
Naša današnja zgodba sega v šolsko leto 

1972/73, gre za tečaj nemškega jezika za od-
rasle pri Delavski univerzi Lenart, učitelj je 
g. Groman iz takratne lenarške OŠ. Učenke 
(bolj v prvih klopeh) in učenci (bolj zadaj) 
pa so takratni uslužbenci v različnih organi-
zacijah, ki so potrebovali znanje nemščine. 
Žal nekaterih tudi ni več med živimi.

Še eno legendo moramo obelodaniti – fo-
tografa; seveda je to lenarška legenda Mirko 
Brumen.

Prepoznajte se in uživajte v zgodbi!
Marija Šauperl

VABILO
Ob svetovnem dnevu hospica in  

paliativne oskrbe v okviru večerov hospica 
v a b i m o

na Večer hospica z naslovom
Stres in življenje z bolečino,

ki bo v torek, 4. oktobra 2016, ob 17. uri, na sedežu odbora v Mariboru,  
Partizanska c. 12/II.

Bolečina je najpogostejši razlog za obisk zdravnika. Ima opozorilno in po svoje tudi 
zaščitno funkcijo v našem življenju. Kronična bolečina načenja kvaliteto življenja, 

bolniki pa so nemalokrat nerazumljeni.
O bolečini, ki je pri človeku zelo kompleksen pojav, često povezan s stresnimi dejav-

niki, bo spregovorila doc. dr. Zlatka Rakovec - Felser, spec. klin. psih.
Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

R Pater Jurij Dolenc, frančiškan 
(1953–2016) 

V nedeljo pred Jurijevim odhodom (med nami je bil 
kot pater Jurij) po 24 letih delovanja v Sv. Trojici v Slov. 
goricah na Sv. Goro nad Novo Gorico je bilo žalostno 
slovo v cerkvi Sv. Trojice in nato krajše druženje. Jurij 
je vedno upal, da se mu izpolni njegova srčna želja, da 
bo v miru počival na trojiškem pokopališču. Z beseda-
mi je večkrat izrazil svojo željo: »V tej kamrici, ker še 
vedno živim, bi rad umrl – če premakneš staro omaro, 
se zruši!« 

Srebrno mašo je p. Jure praznoval julija 2011 v Sv. 
Trojici, kjer je deloval. Kot mi je v razgovoru za Do-
mače novice povedal: »Vesel sem, da sem tu, v Sv. Tro-
jici, doživel osamosvojitev Slovenije.« P. Jure Dolenc 
je izrazil hvaležnost faranom in vsem, ki so mu takrat 

pripravili veličastno slovesnost za njegovo srebrno sv. mašo. 
Na osrednji proslavi ob občinskem prazniku občine Sv. Trojica v Slov. goricah mu je 

župan Darko Fras izročil županovo priznanje za 25 let duhovniške službe. Jože Rojko iz 
Slovenske ulice pa mu je sestavil pesem z naslovom »Dragi srebrnomašnik p. Jure«. 

Niti ne pol avgusta je služboval na Sv. Gori nad Novo Gorico. Tu mu je okrog 80 Tro-
jičanov in nad 65 duhovnikov z ljubljanskim nadškofom metropolitom msgr. Stanetom 
Zoretom izkazalo spoštovanje na zadnji poti, ko so ga položili k večnemu počitku na sve-
togorskem pokopališči manjših bratov. V tedniku družina 28. 8. 2016 je zapisano: Du-
hovništvo in redovništvo p. Jurija je obrodilo sadove, ki jih pastoralna statistika ne zazna, 
pred Bogom pa so neizmerno dragoceni. Dragocen je bil njegov prijateljski odnos do ljudi, 
njegova pobožnost. Kot duhovnik je p. Jure služboval v Novem Mestu, v Ljubljani v cen-
tru, pri Novi Štifti in dvakrat dolga leta v Sv. Trojici v Slov. goricah. 

P. Jure je bil tudi glasbeno nadarjen in je poleg gimnazije obiskoval še srednjo glasbeno 
šolo. Različni poskusi iskanja samega sebe, zlasti preizkušnja bolezni in življenjska zrelost 
so p. Jurija pripeljale do odločitve za redovniški in duhovniški poklic. 

P. Jure Dolenc se je rodil 30. maja 1953 v Ljubljani očetu Janezu in materi Tereziji kot 
tretji otrok za Janezom in Jožetom. P. Jure je imel moto sv. Pavla: Po božji milosti sem to, 
kar sem, in njegova milost, ki mi je bila dana, ni ostala brez sadov.«

Spomini večno živijo, p. Jure, hvala ti in mirno počivaj v slovenski zemlji. Tudi v Sv. 
Trojici si učil glasbeno žejne, za kar ti iskrena hvala.

Trojičana Jože Golob in Slavko Štefanec sta ob spremljavi organista Andreja Dvoršaka 
zapela pesem Ave Marija.

Sandi in Sabina Zemljič, vodstvo turistične agencije Leze, sta se odločila in strošek pre-
voza na pogreb znižala za polovico. Vsi udeleženci smo jima hvaležni.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Pater Lavrencij častni član DU Sv. Trojica

V ponedeljek, 15. 8. 2016, na dan Ma-
rijinega vnebovzetja, se nas je zbralo 
osem članov DU Sv. Trojica v Slo-

venskih goricah v dobro urejeni gostinski 
sobi Maksa Kaučiča (univerzitetnega sli-
karja in scenarista) v Gostilni Na griču v Sv. 
Trojici, da patru Lavrenciju (Jožetu) Anželu, 

domačinu, izročimo listino častnega člana 
DU Sv. Trojica. Predlagatelj Frenki Padov-
nik je podal utemeljitev, predsednica Marija 
Klobučar pa je novemu častnemu članu iz-
ročila listino. Prejemnik listine p. Lavrencij 
se je z izbranimi besedami tudi opravičil, 
ker ni mogel listine prevzeti na rednem obč-

nem zboru društva. Cilj življenja p. 
Lavrencija je bil pokazati, da življenje 
šteje zaradi svetlih trenutkov, ki so 
dragoceni kakor suho zlato.

V kroniki Društva upokojencev Sv. 
Trojica je za leto 1995 zapisano, da 
je Marija Borko iz Zg. Porčiča sou-
stanoviteljica DU Sv. Trojica, članica 
19-članskega upravnega odbora dru-
štva in hkrati častna članica društva. 
Častni član društva je tudi upokojeni 
težki invalid Maks Zorčič, takrat iz Sp. 
Senarske, sedaj v Domu sv. Lenarta.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Nagovoril nas je tudi župan Darko Fras, 
ki je poudaril, da je namen Dneva soseda 
povezati prebivalce, da bi se bolje poznali in 
bolje sodelovali, da bi vsaj en dan v letu pre-
živeli skupaj v prijetnem druženju in ustvar-
janju. S tem se krepijo dobri sosedski odnosi 

in medgeneracijska vzajemnost. 
Seveda se ob tem vsi sosedje zahvaljujemo 

družini Šuta, ki nam omogoči srečanje na 
njihovem dvorišču.

Jožef Časar

Iztekel se je 10. Len-art
Len-art je bil zabaven, sproščujoč, poživljajoč in nasmejan. Družila nas je pozitivna 

energija, dobra volja, uživali smo ob glasbi, plesu, gledaliških predstavah, lutkah. Zvrstilo 
seje je 15 dogodkov, ki si jih je ogledalo mnogo gledalcev. Imeli smo se lepo.

Hvala 49 sponzorjem 
za naklonjenost kulturi, 
ker so s sponzorskimi 
prispevki pripomogli k 
uspešni izvedbi poletnih 
kulturnih prireditev. 

Len-art. Občinstvu 
hvala, ker ostaja zvesto 
prireditvam.

Na snidenje na Len-ar-
tu 2017!

D. O.,  
foto: Žiga Strmšek

KNjigolAndiJa

Vljudno vabljeni na likovna srečanja 
Kluba likovnikov Lenart!

Skupaj bomo slikali na platna z akrilnimi in oljnimi barvami, kiparili,  
spoznali grafiko in se imeli lepo.

Vse, kar bomo ustvarili, bomo postavili na ogled radovednežem.
Likovna srečanja bodo vsako soboto od 17. 9. 2016 naprej ob 18. uri.  

Počakajte nas pred Knjižnico Lenart.
Veselimo se druženja in ustvarjanja z vami.

Vse informacije na tel. 040 754 915
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IZ KULTURE

11. mednarodna likovna delavnica za 
mlade Krk 2016: Dobrinj-Lenart

»Sodoben pogled na krajino«
V letošnji že tradicionalni likovni delav-

nici je sodelovalo 13 mladih likovnikov, kar 
je doslej največje število. Sodelovali so: Nika 
Gamser, Tjaša in Karin Rojko, Jana Zorko, 
Tina in Miha Pliberšek, Lara in Sara Majer, 
Zoja Lorber, Lucija Mesarec, Zala Škrget, 

Lana Hohnjec, iz Do-
brinja pa Matea Softić.

Likovna delavnica 
za mlade na morju je 
nadgradnja in nagra-
da za mlade likovnike, 
ki obiskujejo likovno 
šolo v Galeriji Krajnc 
in Likovnem društvu 
Lajči Pandur. Delav-
nice za mlade poteka-
jo v Galeriji Krajnc že 
23 let. Udeleženci so 
se naučili osnovnih 
principov skladanja 
likovnih elementov, 
barv, barvne in linear-
ne perspektive, kar se pozitivno odraža na 
nastalih likovnih delih.

Na Krku je nastalo 75 del v tehniki acryla 
in 27 študijskih risb v tehniki svinčnika, kar 
je največ doslej. Tudi tokrat je delavnica 
potekala na prostem, med oljčnimi nasadi, 
cipresami, žarečo kamnito morsko obalo 
z marinami in ribiškimi barkami, na kate-
rih se veselo družijo galebi. Dela izhajajo iz 
barvnega realizma in so izraz podobe kra-
jinskega izseka narave, pri čemer so skušali 

prenesti na slikarsko podlago tudi svoja no-
tranja občutenja ali impresije vremenskih in 
svetlobnih vplivov, videno pa prikazati samo 
s pomembnimi barvnimi elementi, ki so po-
membni za zgradbo slike.

Vse podrobnosti smo skušali abstrahirati 
in so včasih na meji abstrakcije. Novost je 

tudi večji format, 50 x 70 
cm. 

Za mlade je zelo po-
membno, da se lahko zgo-
daj predstavijo na razstavi 
in v medijih. Ob predstavi-
tvah domačemu občinstvu 
prispevajo k razvoju kultu-
re v domačem okolju.

Da je nastalo veliko 
dobrih del, gre zahvala 
strokovnim sodelavkam 
Andreji Štancer, Niki Ar-
nuš in Manji Jerič. Za lo-
gistično pomoč pri izved-
bi tabora, popoldanske 
aktivnosti ter kuhinjske 
čarovnije pa seveda tudi 

»mami Mariji«. Veliko pomoč čutimo s stra-
ni dobrih donatorjev: TBP, d. o. o., Lenart, 
Jasama Lenart, Pomurski sejem Gornja Rad-
gona, Notar Miloš Lešnik, Coppy Center, 
Knjižnica Lenart, krovna donatorja Občina 
Lenart in Dobrinj, starši in prevozniki; tak 
podvig ni izlet v neznano, ampak skrbno 
načrtovana dejavnost ob sodelovanju vseh 
dobrih ljudi odprtega srca in duha. Srčna 
hvala vsem! 

Konrad Krajnc, vodja projekta

Ensemble Leviathan v gradu Cmurek
Mladi člani baročne skupine Ensemble 

Leviathan so v Sloveniji prvič nastopali 
izven Francije. V soboto zvečer, 20. avgu-
sta 2016, so v najstarejšem delu čudovitega 
gradu Cmurek na Tratah presenetili z zelo 
kvalitetnim nastopom. 

Predstavili so izvirno angleško baročno 
glasbo - pesmi norosti. Repertoar je bil se-

stavljen iz Pesmi blaznosti, ''Mad Songs'', 
bizarne glasbene oblike, ki se je pojavila kot 
odraz fascinacije takratnega londonskega 
prebivalstva nad ''težavnim umom'' oziroma 
norci.

Različne razsežnosti norosti je s svojim 
programom izrazil Ensemble Leviathan, 
in sicer z interpretacijo, ki dopušča razi-
skovanje skrajnih zmožnosti instrumenta z 
namenom izraziti najgloblja in najbolj inti-
mna čustva. Te so pričarali tudi najbolj pri-
ljubljeni instrumenti angleških skladateljev. 
Melanholična viola da gamba, na katero je 

igrala Julie Dessaint, nežna 
kljunasta flavta, ki jo je igrala 
Lucile Tessier, in romantična 
teorba, ki jo je ob kitari igral 
Pierre Reinderknecht. Z njimi 
so nastopali sopranistka Euge-
nia Lefebvre, baritonist David 
Witczak in čembalist Clement 
Geoffroy.

Poslušalci iz Slovenije in Av-
strije so jih nagradili z dolgim 
aplavzom. V gradu Cmurek si 
želijo še več tako originalnih, 
redkih in kakovostnih glas-
benih nastopov. Nepozaben 
dogodek so pripravili Seviqc 
Brežice - Ars Ramovš Zavod 

za umetnost, marketing, promocijo in inve-
stiranje ter Muzej norosti Trate.

Zapis in foto Janez Ferlinc

Slike Milene Petković v Galeriji in muzeju 
Methansova hiša

V Galeriji in muzeju Methansova hiša na 
Zgornjem Dražen Vrhu 36 je od 28. 8. do 30. 
9. 2016 zanimiva razstava slikarke in pesni-
ce Milene Petković iz Murskega Središča na 
Hrvaškem.

S slikanjem se je umetnica Milena Pet-
ković začela intenzivno ukvarjati leta 2000. 
Sodeluje na mnogih likovnih kolonijah na 
severnem Hrvaškem. Kolonije so pogosto 
humanitarnega značaja. Humanitarno po-

maga z darovanjem svojih slik obolelim za 
rakom, žrtvam poplav in mnogim drugim. 
V ta namen je podarila preko 30 svojih slik. 
Slika večinoma v tehniki olja na platno ali 
akrilu. Tuji ji nista niti tehnika akvarela 

in pastela. Izraža se najraje v 
abstraktni sliki, loteva se pa 
tudi slikanja pejsaža ali mrtve 
narave. Milena Petković raz-
stavlja na mnogih skupinskih 
razstavah na Hrvaškem in tudi 
v tujini (Madžarska, Italija, Slo-
venija). Je članica mnogih dru-
štev in tudi Likovnega društva 
Gornja Radgona. 

Milena Petković je objavila 
štiri knjige, tri zbirke pesmi in 
knjigo bajk in pripovedk. Ume-
tnica je svoj poetični dar prene-
sla v likovno ustvarjanje. 

Razstavo je odprl župan ob-
čine Šentilj Štefan Žvab. Delo 
umetnice je opisala predsedni-
ca Likovnega društva Gornja 
Radgona Tatjana Mijatović. 

Družina Methans pa je ob odprtju razstave 
predstavila svoj kraj in severne Slovenske 
gorice z okusnimi domačimi dobrotami in 
vrhunskim vinom. 

Zapis in foto: Janez Ferlinc

V. srečanje oktetov in malih vokalnih 
skupin v Jurovskem Dolu

V Jurovskem Dolu je v soboto, 18. 6. 2016, 
potekalo že V. srečanje oktetov in malih 
vokalnih skupin, ki ga v okviru Kulturnega 

društva Ivan Cankar Jurovski Dol prireja 
Jurovski oktet. Čeprav so meteorologi napo-
vedovali topel večer na pragu poletja, je ve-
černa nevihta razmočila že pripravljen oder 

na našem jurovskem trgu in tako smo se 
morali prvič, odkar poteka prireditev, vsi na-
stopajoči preseliti v kulturni dom. In čeprav 
je dež malce skalil prešerno razpoloženje, 
smo preživeli čudovit pevski večer. Oder, 
pripravljen na našem trgu, je sicer sameval, 
mi pa se nismo dali motiti, saj so kiselka-
sto vreme uspešno razvedrili naši glasbeni 
gostje: Vokalna skupina Vilinke iz Boštanja 
pri Krškem, Moški pevski zbor KUD Oton 
Župančič Sora iz Medvod, Miklavški oktet 
iz Miklavža pri Ormožu, Podpeški oktet iz 
Preserja, Učiteljski oktet Pa kol'k'r tol'k' iz 
Logatca, Gorenjski oktet iz Zgornje Besnice 
ter seveda gostitelj prireditve Jurovski oktet.

Gostujoče pevce od blizu in daleč je poz-
dravil tudi župan občine Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah Peter Škrlec in vsem zaželel 
dobrodošlico v našem Jurovskem Dolu. 

Vse gostujoče skupine so bile navdušene 
nad urejenostjo malega Jurovskega Dola in 
organizacijo prireditve, ki je mi, ki tukaj ži-
vimo, morda sploh ne opazimo in temu po-
svečamo premalo pozornosti. 

Na pragu poletnega enakonočja z vo-
njem po kresni noči in teden pred 25-im 
rojstnim dnem naše države Slovenije smo v 
Jurovskem Dolu tako preživeli še en čudovit 
pevsko obarvan večer na pragu prve poletne 
noči! 

Hvala vsem, ki so ta večer bogatili skozi 
barve sonca in dežja!

Vida Ornik

1. samostojna likovna razstava Andreje Zrnec
Po 5. srečanju oktetov 

in malih vokalnih skupin 
18. junija 2016 je bila avli 
Fredija Neuvirta otvori-
tev I. samostojne likovne 
razstave Andreje Zrnec, 
članice likovne skupine 
Kulturnega društva Ivan 
Cankar Jurovski Dol. 
Andreja od rojstva živi v 
Jurovskem Dolu. Odra-
ščala je v slikarski družini 
Tomažič, v kateri se ob 
njej z ljubiteljskim sli-
karstvom ukvarjata tudi 

njen oče Andrej in sestra Li-
ljana. Prve slike je ustvarila, 
ko je bila stara 15 let. Slika na 
platno z akrilnimi barvami 
in izbira različne motive. V 
zadnjem letu slika tudi ener-
gijske slike. Sodelovala je že 
na veči skupinskih razstavah 
v Jurovskem Dolu, Lenartu in 
Sv. Trojici. Razstava je bila na 
ogled do konca julija.

Miroslav Breznik,  
predsednik društva

Vsi udeleženci delavnice ob otvoritvi razstave v kulturnem domu Žu-
panje z županom Občine Dobrinj Nevenom Komadino ter predstavnico 
Občine Lenart Lidijo Šipek.

Mladi likovniki pri ustvarjanju z mentorji

Vokalna skupina Vilinke iz Boštanja pri Krškem, 
foto Maksimiljan Krautič

Leopold Methans, Milena Petković, Štefan Žvab in Tatjana 
Mijatović
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praznika so se udeležili tudi otroci in sicer v tekmovanjih do 9 in 11 let. NK Duplek je osvojil 
1. mesto na turnirju do 9 let, 2. mesto je pripadlo NK Lenart 2, 3. NK Dogoše, 4. KMN Sloven-
ske gorice, 5. NK Lenart 1. V tekmovanju do 11 let je 1. mesto pripadlo Lenartu, 2. Slovenskim 
goricam, 3. Dupleku in 4. Dogošam. 
Netekmovalnega, a toliko bolj družabnega značaja je bilo na eni strani srečanje mopedov in 
motorjev starodobnikov v organizaciji Moto kluba Ruperški voli in na drugi strani kolesarjev, 
ki so se pod organizacijo Društva upokojencev zapeljali po poteh KS Voličina. 

Dejan Kramberger

ATLETIKA

Enej Kramberger z dvema zmagama iz Domžal
Član AD Štajerska Enej Kramberger je na atletskem mitingu »Mladi asi atletike«, ki je konec 
avgusta potekal v Domžalah, osvojil v konkurenci pionirjev U-10 dve zmagi. V teku na 60 m 
se je s časom 9,60 s edini spustil pod 10 s in tako prepričljivo osvojil 1. mesto pred Martinom 
Artnakom (10,07 s) iz atletskega kluba Šentjur. Zmaga je Eneju pripadla tudi v skoku v dalji-
no, kjer v svoji konkurenci s skokom 4,01 m slavil pred Maticem Modrijančičem (3,75 m) iz 
atletskega kluba Slovenska Bistrica.

D. K.

BORILNI ŠPORTI

Jutro, ko je cela lenarška ulica norela!
Mladi, 15-letni Sven Hojs iz Lenarta, član Kluba BV Proficio Group Hwarang iz Maribora, je 
v irski prestolnici Dublin osvojil naslov svetovnega prvaka v kickboxu za kadete do 52 kilo-
gramov. Doslej je v Sloveniji osvojil vse, kar se je dalo, bil pa je tudi evropski prvak, večkrat 
je zmagal na svetovnem in evropskem po-
kalu, na odprtem prvenstvu Nizozemske 
… sedaj pa je kot član slovenske reprezen-
tance varovanec znanega trenerja Tomaža 
Barada stopil na svetovni vrh. 
„Postal sem svetovni prvak! Ne morem opi-
sati tega trenutka. Iz dna srca hvala vsem in 
vsakemu posebej za podporo!“ je dejal Sven 
po prihodu v rojstni Lenart, kjer so mu do-
mačini zgodaj zjutraj pripravili veličasten 
sprejem. Poleg domačih so ga pričakali 
prav vsi sosedje, od najmlajših do tistih, 
ki so globoko v osemdesetih. Cela ulica je 
norela, vsi so se veselili, svojega soseda pa 
so še posebej obdarili z željo da napreduje 
s takšnim načinom življenja in osvajanjem 
medalj. 
Svojo pot kickboksarja je Sven, ki se je po 
končani OŠ Lenart letos vpisal v SERŠ (Srednja elektro-računalniška šola) Maribor, začel kot 
štiriletni malček, že leto pozneje pa je nastopil na prvih tekmovanjih. Njegovi trenerji so v 
tem času bili: Aleš Zemljič, Jan Čreslovnik, Nejc Gazvoda, Domen Kugl, Nejc Blanuša, Gregor 
Stračanek ter Tomaž Barada. Mladenič ima visoke cilje. „Želim si predvsem, da bi s pridnim 
delom, saj sem se predal samo kickboxingu in vse druge konjičke zanemaril, osvojil naslov sve-
tovnega prvaka še v mladinski in članski konkurenci“, je odkrito povedal Sven. 
V njegovih načrtih ga podpirajo prav vsi domači, tako mama in oče, Babrara in Robert, 10-le-
tni brat Svin, dedek Janez, ki je na vnuka še posebej ponosen, ter babici Viktorija in Marija. 
Sven se je zahvalil tudi vsem sosedom, ki mu stojijo ob strani, še zlasti Dušan Šuster, ki je bil 
prisoten tudi ob tem pogovoru.
Športni heroj iz Lenarta je razočaran, da se v Sloveniji razvoj kickboxa premalo spodbuja, 
a verjame, da se bo odnos do tega borilnega športa tudi zaradi njegovih uspehov nekoliko 
spremenil.

O. B.

KOLESARSTVO

14. kolesarski maraton MR. BO privabil več kot 300 kolesarjev
Letošnjega, že 14. kolesarskega maratona Mr. BO 2016, v organizaciji KK TBP Lenart se je v 
sončnem vremenu udeležilo kar 312 kolesarjev iz vse Slovenije in tujine. Rekreativni kolesarji 
in družine z otroki vseh starosti so se tudi letos lahko podali na dve različni trasi po Sloven-
skogoriških cestah. Dolžina malega maratona je znašala 23 km, večjega pa 38 km. Tisti naj-
mlajši, stari od 3 do 9 let (teh je bilo 26), pa so odpeljali krog po Poleni. Najstarejša udeleženka 
maratona je bila Dragica Lovše, med kolesarji pa je bil najstarejši kar 87-letni Sigi Schubert. 
Mali maraton je med vsemi kolesarji najhitreje varno pripeljal do cilja Bojan Žnuderl, daljšo 
razdaljo pa Mitja Mesarič. 
Na dirki za pokal Mr. BO 2016 uspešni tudi domači kolesarji
Dirke za pokal Mr. BO 2016, ki je štela tudi za pokal Slovenije, se je skupaj udeležilo 243 
kolesarjev. Poleg najboljših slovenskih kolesarjev in kolesarjev iz sosednje hrvaške se je dir-
ke udeležila tudi mladinska reprezentanca Katarja. V močni konkurenci so visoke uvrstitve 
zabeležili tudi v domačem KK TBP Lenart. Najvišje sta se s tretjima mestoma zavihtela Tajda 
Hamler v kategoriji deklice B in Luka Sagadin med starejšimi mladinci. Tik pod oder za zma-
govalce se je s 4. mestom uvrstil Miha Strmšek v kategoriji dečki A. Med najboljšo deseterico 
pa so se uvrstili še Maj Gungl z 8. mestom med mlajšimi mladinci, v isti kategoriji je Žiga 
Slekovec osvojil 10. mesto, 8. mesto je osvojil Tino Mokič med dečki A, mesto za njim pa je 
osvojil Nino Muršec v kategoriji dečki B.

D. K. 

BOWLING

Bowling za upokojence
V septembru pričnemo z novo sezono bowlinga. Dobimo se vsak ponedeljek od 20. do 22. 
ure v Bowling centru KZ Lenart. Vabljeni upokojenci Lenarta, Voličine, Sv. Ane, Benedikta 
in Sv. Trojice.
Kontaktna oseba: Franc Belšak 041/ 674-234.

NOGOMET - 3. SNL

Ajdas Lenart še vedno v lovu za prvo zmago
Nogometaši NK Ajdas Lenart svoje tretje sezone med tretjeligaši niso pričeli po svojih željah. 
Po uvodnih šestih krogih zasedajo začelje razpredelnice z dvema osvojenima točkama. Remi-
ja so lenarški nogometaši zabeležili v uvodnem krogu proti Dobrovcam in v 4. krogu proti 
Korotanu na domačem igrišču. V zadnjem krogu, minuli vikend, so 4. v sezoni klonili proti 
tretjeuvrščeni ekipi NK Šmarje pri Jelšah. S 16-imi točkami sta na vrhu NK Maribor B in NK 
Rogaška. 

ŠPORTNA SREČANJA

Športni dan v Voličini
V mesecu avgustu smo v Voličini izvedli 17. športni vikend. Vsa tekmovanja so potekala v 
soboto, 20. 8. 2016, zato smo ga preimenovali v športni dan. Potekala so naslednja tekmo-
vanja: nogomet, tenis dvojice moški in ženske, odbojka na mivki, košarka trojke, streljanje 
z zračno puško, balina- nje trojke moški in ženske 
ter tek na 60 m. Skupaj ja nastopilo 87 ekip. Zelo 
pohvalno je to, da se je teka udeležilo kar 47 otrok 
od tretjega leta naprej. Naj omenim še nogomet. V 
telovadnici je potekal turnir veteranov, na zuna-
njem igrišču pa turnir, ki šteje za 40. pokal Sloven-
skih goric. Ta turnir smo pred leti izvajali kot 

samostojno prireditev 
in sicer četrtega julija 
kot nočni turnir. V ti-
stih časih je sodelovalo 
preko trideset ekip. 
Zmagovalcev ne bom 
posebej omenjala, ker 
je seznam predolg. 
Sem pa mnenja, da so 
vsi tekmovalci na naši 
prireditvi, ki se je po-
leg domačinov udele-
žujejo tudi tekmovalci 
iz okoliških krajev, že 
s svojo udeležbo zma-
govalci, saj je namen 

prireditve druženje v športnem duhu in posledično tudi storjeno nekaj za zdravje. Prireditev 
so popestrili še navijači in ostali udeleženci, ki jih je bilo preko petsto. 
Zmagovalci so prejeli pokale, medalje, praktične nagrade, hrano in pijačo. 
Da smo prireditev uspešno speljali, se lahko zahvalim vsem sponzorjem, ki ste nas finančno 
podprli, in tistim, ki ste prispevali praktične nagrade. Te prireditve pa ne bi bilo brez pridnih 
rok članov upravnega odbora in ostalih članov društva. Tako hvala vsem.
Kot pravimo: »Z roko v roki za zdravje in prijetno druženje.«

Cvetka Bezjak, predsednica Športnega društva Voličina, foto: Nina Fekonja

Športni utrinki krajevnega praznika KS Voličina
V okviru krajevnega praznika KS Voličina se je zvrstila vrsta športnih tekmovanj in turnirjev. 
ŠD Voličina je pripravilo turnirja v balinanju in v odbojki. Medtem ko je prvo mesto v balina-
nju osvojila ženska ekipa (Cvetka Bezjak, Olga Kranvogel in Ljubica Horvat), so fantje (Bog-
dan Sirk, Darko Korošec in Denis Radovič) slavili v odbojki. Na nogometnem turnirju v orga-
nizaciji ŠD Selce je slavila Tiha Dolina pred Selcami in Rogoznico. V streljanju z zračno puško 
so se v letošnjem letu za najnatančnejše izkazali lovci LD Voličina, ki so z 231 krogi za 1 krog 
ugnali 2. uvrščene Selce. Med posamezniki je bil najnatančnejši Ivan Širec (85 krogov), med 
ženskami pa že tradici-
onalno nepremagljiva 
Marinka Širovnik s 78-
imi zadetimi krogi. Na 
ribiškem tekmovanju, 
ki so ga pri Jožekovih 
ribnikih pripravili v 
društvu prijateljev ri-
bolova je »ribiški car« 
za leto 2016 postal 
Jože Zorko. Slednji je 
postal tudi absolutni 
zmagovalec s 14.560 g 
ulovljenih rib. 
Nogometnega turnirja 
v okviru krajevnega 

IZ KULTURE / ŠPORT

Prijateljstvo med godbeniki
Slovenskogoriški pihal-

ni orkester MOL iz Lenar-
ta sestavljajo godbeniki iz 
vseh občin prejšnje velike 
občine Lenart, kar po-
meni, da glasba ne pozna 
meja. Prijateljske stike 
gojijo tudi z drugimi god-
beniki in orkestri. Tako 
so pristno prijateljstvo 
navezali s pihalno godbo 
iz Markovcev, s katero so 
imeli že tudi več združe-
nih nastopov, razvidno s 
fotografije.

F. B
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Program ravnanja z odpadki in 
Program preprečevanja odpadkov

Vlada Republike Slovenije je na 94. redni seji 30. junija 2016 sprejela Program rav-
nanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov. Glavni namen obeh programov 
je, da Slovenija z njihovim izvajanjem sledi strateškim 
usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju pre-
prečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pri-
pravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu 
recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, 
predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim od-
stranjevanjem.

Program ravnanja z odpadki in Program 
preprečevanja odpadkov sta instrumenta 
vlade za izpolnitev zahtev preprečevanja 
nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpi-
sanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev 
ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020 
oz. do leta 2030.

Preprečevanje nastajanja ter priprava za 
ponovno uporabo in recikliranje odpadkov 
omogočajo pridobivanje snovi oziroma ma-
terialov iz obstoječih, že proizvedenih virov. 
Pri tem se zmanjšujejo potrebe po naravnih 
virih, posledično se s tem zmanjšujejo raba 
energije in negativni vplivi na okolje. 

Izvajanje programa bo pripomoglo, da se 
Slovenija približa »družbi krožnega gospo-
darstva«, ki se poskuša izogibati nastajanju 
odpadkov in odpadke uporablja kot vir ma-
terialnih dobrin.

Splošni cilji programa:
•	 preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive 

nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi 
(preprečevanje odpadkov in preprečeva-
nje nezakonitega odmetavanja odpad-
kov);

•	 za uresničitev družbe recikliranja z viso-
ko stopnjo učinkovitosti uporabe narav-
nih virov zagotoviti, da se za ravnanje z 
odpadki uporablja prednostni vrstni red 
preprečevanja nastajanja odpadkov in 

ravnanja z njimi v skladu s hierarhijo 
ravnanja z odpadki;

•	 zagotoviti samostojnost Slovenije pri 
odstranjevanju odpadkov in predelavi 
mešanih komunalnih odpadkov ob upo-
števanju možnosti sodelovanja z drugimi 
državami članicami EU zaradi potreb po 
specializiranih napravah za odstranjeva-
nje nekaterih vrst odpadkov - uveljavitev 
načela samozadostnosti in bližine.

Do leta 2020 je v skladu s sedaj veljavnimi 
predpisi potrebno zagotoviti:

 - pripravo za ponovno uporabo in reci-
kliranje za najmanj 50 odstotkov mase 
vsaj za odpadni 

 - papir, kovine, plastiko in steklo iz ko-
munalnih odpadkov,

 - pripravo za ponovno uporabo, recikli-
ranje in materialno predelavo za naj-
manj 70 odstotkov 

 - mase nenevarnih gradbenih odpadkov 
in odpadkov pri rušenju objektov, brez 
odpadnih 

 - naravnih materialov ter 
 - da se v letu 2020 odloži na vseh odlaga-

liščih v Sloveniji manj kot 35 odstotkov 
biološko razgradljivih sestavin komu-
nalnih odpadkov glede na odloženo 
količino biološko razgradljivih sestavin 
v letu 1995. 

Cilji in načela predpisov, ki urejajo ravna-
nje z odpadki, temeljijo na obveznosti rav-
nanja z odpadki brez negativnega vpliva na 
okolje ali zdravje ljudi, na upoštevanju hie-
rarhije ravnanja z odpadki kot prednostnega 
vrstnega reda ter na načelu, da plača povzro-
čitelj obremenitve, v skladu s katerim mora 
stroške ravnanja z odpadki kriti imetnik od-
padkov ali prejšnji imetniki ali proizvajalci 
proizvodov, od katerih odpadki izvirajo. 

To pomeni, da mora biti delovanje vsake-
ga posameznika usmerjeno je k naslednjim 
ciljem: 

 - upoštevati hierarhijo ravnanja z odpad-
ki kot prednostni vrstni red,

 - ravnati z odpadki tako, da ni ogroženo 
človekovo zdravje in se ne škodi okolju,

 - preprečevati tveganje za vode, zrak, tla, 
rastline, živali in v okviru tega ne pov-
zročati čezmernega obremenjevanja s 
hrupom in neprijetnimi vonjavami ter 
zmanjševati onesnaževanje zraka in 
emisije plinov, pomembnih za podneb-
ne spremembe; 

 - ohraniti naravne vire (surovine, voda, 
energija, krajina, zemljišča) in v okviru 
tega ne povzročati škodljivih vplivov na 
krajino in

 - zagotoviti, da materiali, pridobljeni iz 
odpadkov, niso bolj nevarni kot osnov-
ne surovine, ki jih ti materiali nadome-
ščajo … 

Odpadek je vir surovin
Nova okvirna direktiva o ravnanju z od-

padki (2008/98/EC) uveljavlja nov pristop k 
obravnavi odpadka. Odpadki so vir surovin 
in ne samo nekaj, kar je potrebno čim ceneje 
odložiti.

Direktiva določa 5-stopenjsko hierarhijo 
ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot pred-
nostni vrstni red pri načrtovanju politike in 
pripravi zakonodaje na področju odpadkov, 
in sicer:

Vir : spletna Ministrstva za okolje in prostor
Saubermacher Slovenija

Vrsta odpadka 2014
2020

Scenarij I Scenarij II
Delež mešanih komunalnih odpadkov (%) 35 29 24
Delež vseh ločeno zbranih frakcij (%) 65 71 76
Delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (%) 18 19 21
Delež zbranih komunalnih odpadkov, oddanih v predelavo (%) 61 68 73
Delež odloženih mešanih komunalnih odpadkov (%) 21 12 10
Nastajanje komunalnih odpadkov (kg/prebivalca) 433 438 438
Zbrani komunalni odpadki za predelavo (kg/prebivalca) 247 277 296
Odlaganje mešanih komunalnih odpadkov (kg/prebivalca) 91 53 44

Za spremljanje doseganja okoljskih ciljev ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji so 
predvideni kazalniki, za katere so vrednosti za leto 2014 in za ciljno leto 2020 (za scenarij I in 
scenarij II) prikazane v tabeli:
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»Tone, zakaj si danes tako slabe volje?« 
je rezkar Peter pri malici povprašal mizar-
ja Toneta.

»Kako ne bi bil slabe volje, če pa so me 
letos jeseni doleteli nepredvideni stroški,« 
je odvrnil Tone.

»Kakšne dodatne stroške si imel?« je ta-
koj radovedno povprašala šivilja Marica.

»Letos so se podražili šolski zvezki. Za 
drva bom moral dati več, kot sem načr-
toval. Tudi ozimnica me bo letos stala več 
kot lani. Da o stroških registracije in zava-
rovanja avtomobila niti ne govorim.«

»Tone, prav imaš. Tudi sama bom letos 
jeseni potrošila več kot lansko jesen,« je 
prikimala Marica.

»Jaz sem ta problem rešil drugače,« je s 
poudarkom dejal Peter in dvignil prst.

»Kako, kje si prišel do denarja?« sta 
vprašala Tone in Marica hkrati.

»Jaz sem otrokom že pred leti začel daja-
ti povprečnino,« je dejal Peter.

»Misliš reči žepnino,« ga je popravila 
Marica.

»Kakšno žepnino. Žepnino bi lahko za-
pravili. Jaz pa jim dajem povprečnino, iz 
katere si plačajo malico, nabavijo šolske 
potrebščine, kupijo obleke, dajo popraviti 
čevlje in tako naprej,« je dejal Peter. »Vsa-
kega 18. v mesecu dam vsem otrokom 
povprečnino, zato nimam nobenega pro-

blema ne s pomanjkanjem denarja in ne s 
podražitvami.«

»Ne razumem. Letos so se podražile šol-
ske knjige in delovni zvezki. Zanje si mo-
ral preprosto plačati več kot lani,« je dejal 
Tone.

»Kje pa? Podražitve šolskih knjig, mali-
ce, oblačil, šolskega avtobusa in vsega dru-
gega se mene ne tičejo. Te stroške pokriva-
jo otroci iz povprečnine,« je pojasnil Peter. 
»Ravno v tem je prednost povprečnine.«

»Hm, potem pa ti stroški in podražitve 
prizadenejo tvoje otroke, ker jim zmanjka 
tiste tvoje povprečnine. Ali ne zahtevajo 
od tebe, da jim zvišaš povprečnino?« se je 
začudil Tone.

»Seveda ,kar naprej zahtevajo zvišanje 
povprečnin, vendar jim vedno povem, da 
jim je zaradi vzgojnih razlogov ne morem 
povečati.

»Kako jim to pojasniš?« sta presenečeno 
vprašala Marica in Tone hkrati.

»Povem jim, da ne bodo nikoli mogli 
biti župani, če jim zvišam povprečnino. 
Tudi vlada občinam ne zviša povprečnine, 
zato se morajo župani znajti. Če hočejo 
biti moji otroci kdaj župani ali drugače 
pomembni ljudje, naj se že v mladih letih 
naučijo, kako se mora človek znajti v vsaki 
situaciji. To je prava vzgoja – takšna za ži-
vljenje,« se je zarežal Peter.

Povprečnina
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:
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sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

ŠPORT / RAZVEDRILO

»Zakaj pa si ti ne privoščiš česna ali 
čebule?« sta jo povprašali prvi dve.
»Zato, ker ne želim, da bi mi smrdelo iz 
ust,« je pojasnila tretja muha.

Dva klošarja
»Imaš kaj starega kruha za golobe?« je 
prvi klošar vprašal drugega.
»Ne, jaz jih jem kar brez kruha,« je odvrnil 
drugi.

Dve vrani
Dve vrani opazujeta reaktivno letalo.
»Kako hitro leti,« je rekla prva.
»Tudi ti bi hitro letela, če bi ti gorela rit,« 
je odvrnila druga.

Abeceda
»Ste kaj popili?« je policist vprašal 
voznika.
»Ne,« je odvrnil voznik.
»Potem pa povejte abecedo nazaj,« je velel 
policist
»Ž,Z ... C, B, A.« je zrecitiral voznik.
»Presneto, tega jaz še trezen ne bi zmo-
gel,« se je začudil policist.
»Jaz tudi ne,« je ušlo vozniku.

Neponovljiva bolezen
»Gospod zdravnik, obupan sem. Kakor 
kaže, mi bodo izpadli vsi lasje.«
»Ne razburjajte se. Potolažite se z mislijo, 
da se ta bolezen nikoli ne ponovi.«Iskren odgovor

»Kakšne ženske so ti všeč, pametne ali 
lepe?« je žena vprašala moža. 
»Nobene, samo tebe ljubim,« je odvrnil.

Načelen mož
»Peter, ali nisi na pogrebu tašče?« je Petra 
v službi vprašal šef.
»Šef, saj veste, da se jaz vedno držim 
načela, da je najprej delo, šele potem 
zabava,« je odvrnil Peter.

WC
»Prosim, kje je tukaj WC?« je obiskovalec 
v poslopju parlamenta povprašal vratarja.
»Tu ne potrebujemo sekreta. Tu vsi serjejo 
kar eden po drugem,« je pojasnil vratar.

Velika žalost
»Moje sožalje. Vidim, da si zelo žalosten, 
ker ti je umrla tašča,« je sosed rekel sos-
edu.
»Kaj ne bi bil žalosten, če pa je župnik na 
pogrebu dejal, da bomo v nebesih zopet vsi 
skupaj.«

Politik in arhitekt
»Če ne bi bil politik, bi gradil hiše,« je 
politik rekel arhitektu.
»Če vi ne bi bili politik, bi tudi jaz lahko 
gradil hiše,« je odvrnil arhitekt.

Tri muhe
Tri muhe so šle v gostilno. Prva si je 
naročila drek s česnom, druga pa drek s 
čebulo. Tretja pa si je naročila samo drek.

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Najava jesenske strokovne ekskurzije LAS 

Članom LAS Ovtar Slovenskih goric 
in vsem zainteresiranim območja 
LAS sporočamo, da bo celodnevna 

strokovna ekskurzija potekala v torek, 11. 
oktobra 2016, po občinah, ki so se na novo 
priključile LAS Ovtar Slovenskih goric. Z 
ogledom primerov dobrih praks in značil-
nosti območja se bomo družili in izmenjali 

izkušnje, predvidoma med 8. in 19. uro, v 
občinah Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Duplek, Pesnica in Šentilj. Članom LAS bo 
program ekskurzije posredovan po pošti. Za 
podrobnejše informacije lahko kličete na: 
059 128 773 ali 051 660 865. Prijazno vablje-
ni!

Festival slovenskih LAS 2016 

V petek in soboto, 9. in 10. septembra 
2016, je v Slovenski Istri – v Ma-
rezigah in Kopru potekal letošnji 

Festival slovenskih LAS, ki je na enem me-
stu zbral predstavnike Lokalnih akcijskih 
skupin (LAS) iz 7 evropskih držav. Iz LAS 
Ovtar Slovenskih goric sta se festivala udele-
žili predstavnici Društva za razvoj podeželja 
LAS Ovtar Slovenskih goric: Lidija Šipek, 
podpredsednica društva, in Renata Vajngerl, 
tajnica društva. 

Festival slovenskih LAS je dvodnevni do-
godek, ki povezuje strokovni posvet in pro-
mocijski del ter vsakoletno poteka v enem 
od večjih slovenskih mest. Organizator leto-
šnjega festivala je Društvo za razvoj Sloven-
skega podeželja v sodelovanju z LAS Istra, 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, Mrežo za podeželje, Ministrstvom 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Me-
stno občino Koper, Občino Piran, Občino 
Ankaran in Občino Izola.

Festival je imel mednarodni značaj, saj 
je bila osrednja tema »Regionalno povezo-
vanje LAS«, zato so k sodelovanju povabili 
evropsko združenje LAS – ELARD, mreže 
LAS sosednjih držav in nacionalne mreže 
za razvoj podeželja. Letošnji festival je bil 
posebnega pomena, saj je prvič v Sloveni-
ji združil vse pomembne in kompetentne 
predstavnike organov upravljanja evropskih 
skladov, predstavnike mrež in LAS Slovenije 
ter sosednjih držav s ciljem razjasniti pomen 
in cilje regionalnega povezovanja.

R. V.

27. avgusta 2016 smo odstirali tančice 
Agatinih skrivnosti

Že četrto leto zapored je gledališka uprizoritev nesrečne ljubezni med Agato in Frideri-
kom na prav poseben način nagovorila veliko število obiskovalcev in pohodnikov, ki 
jih privlačijo romantika, zgodovina, kultura, naravne lepote, pohodništvo, umetniško 

ustvarjanje, literatura in še kaj. Dogajanje osrednje prireditve 27. 8. 2016 (gledališke uprizori-
tve na točkah pohoda, pohod, srednjeveška tržnica) predstavljamo skozi fotografije. 

Foto: M. G. in E. P.

Zahvala udeležencem prireditve Agatine skrivnosti 2016
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, Razvojna agencija Slovenske 

gorice in Kulturno društvo Delavec Lenart z vsemi sodelujočimi – organizatorji prireditve 
Agatine skrivnosti 2016 - se zahvaljujemo vsem udeležencem, posebej še velikemu številu 
pohodnikom. S svojo srčnostjo, vztrajnostjo in pogumom ste dokazali, da med nami še živi 
spomin na nesmrtno ljubezen Agate in Friderika.

Prav tako se želimo še enkrat iskreno zahvaliti vsem sponzorjem, donatorjem, društvom 
in prostovoljcem za prispevek k letošnji lepo uspeli prireditvi Agatine skrivnosti. Brez vaše 
pomoči nam ne bi uspelo.

Skupaj smo dokazali, da v srcih nosimo ljubezen do naših čudovitih Slovenskih goric – 
katerih mnoge zgodbe še čakajo na nas, da jih skupaj odkrijemo.

Hvala vsem in vsakemu posebej.

Začetek na osrednjem lenarškem trgu

Na Poleni: oskrbnik snubi Agato

Pohodniki ob Komarniku

Agata in Friderik z avtorico Berto Čobal Javornik

Množica ob kapelici v Lormanju

Agata v ječi, grofica se masti

Ples na ploščadi pod cerkvijo

Težko slovo po poroki

Agato obglavijo


