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še naprej vztraja na direktorskem položaju,
lenarškem podjetju Lentherm, v
pa še vedno verjame v prisilno poravnavo.
katerem nekaj več kot 50 delavcev
Nepopoln predlog zanjo je že vložil na soza že zaslužene plače stavka od središče, ki ga je pozvalo, naj ga dopolni.
dine julija, je prišlo pred prazniki do dra»V Lenthermu se že dolgo ne ve več, kdo
matičnega preobrata. Večinski in manjšinpije in kdo plača. Lastnika in direktor naski lastnik Damir Jelenko in Ivan Vogrin,
mesto da bi izplačala plače, delavcem priki je tudi direktor, čeprav delavci zahtevajo
povedujeta zgodbice za lahko noč,« pravi
njegov odstop, sta na zbor delavcev pripesekretar regijske organizacije Sindikata
ljala lastnika graščine Fala Maximiliana
kovinske in elektroindustrije Slovenije na
Slaviča in ga predstavila kot strateškega
partnerja. Zato so
delavci Vogrinu, ki
ga že tri mesece ne
pustijo v podjetje,
dovolili celo, da se
je udeležil zbora
delavcev v proizvodnih prostorih.
Slavič je delavcem obljubil, da bo
odkupil stoodstotni
delež podjetja in ga
rešil pred stečajem.
Jelenko in Vogrin
pa sta pred delavci
slovesno
obljubila, da bosta Slaviču
prodala svoje dele- Delavci Lentherma iz Lenarta že tako dolgo stavkajo, da so izdelali
že in se umaknila iz lično kovinsko tablo z napisom – stavka.
Lentherma. Vogrin
je še dodatno obljuŠtajerskem Martin Dular, ki je tudi zunanji
bil, da bo odstopil kot direktor, kar so desindikalni zaupnik v Lentermu. Po njegolavci pospremili s krepkim aplavzom.
vih besedah delavci čakajo na rok, ko bodo
Nekaj dni po zboru delavcev pa se je tudi
lahko vložili predlog za uvedbo stečajnega
ta zgodbica o rešitvi Lentherma razblinila
postopka, če delodajalec do takrat ne bo
kot milni mehurček (podobno se je pred
izpolnil stavkovnih zahtev. Podpise, ki so
časom razblinila tudi zgodba o tem, kako
za to potrebni, so že zbrali.
bo Lentherm rešil Gašpar Gašpar Mišič),
saj Slavič ni dokapitaliziral podjetja, lastniT. K.
ka pa se iz njega nista umaknila. Vogrin, ki
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Najmnožičnejše srečanje ob lenarškem občinskem prazniku – žegnanjska nedelja 6. decembra: v cerkvi slovesna
sveta maša z žegnanjem, na osrednjem trgu pa vrvež množice ob stojnicah in z nastopom Pihalne godbe MOL,
Folklorne skupine Jurovčan in vokalne skupine Il divji. Foto: E. P.
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v občini Benedikt
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Prireditve ob prazniku občine Lenart

P

rireditve ob občinskem prazniku so
dosegle svoj namen, saj se jih je udeležilo veliko obiskovalcev.
Z lepim kulturnim programom na proslavi
v počastitev dneva suverenosti so člani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo obeležili za našo državo pomemben
dogodek. Lahko rečemo, da člani gledališke
skupine Kulturno turističnega društva Selce
»obvladajo svoj posel«, saj so z veseloigro
Prekrižani načrti nasmejali številne obiskovalce. Učenci in učitelji Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, Podružnična šola
Lenart, so na jesenskem koncertu mojstrsko
izvedli skladbe in poželi spodbudne aplavze.
Mladi likovni ustvarjalci, ki pod okriljem
Galerije Konrada Krajnca vsako leto v poletnem času na Krku svojo domišljijo ujamejo
na slikarska platna, so svoja dela predstavili
na razstavi v galeriji Krajnc, Adi Smolar pa
je z vedrino in s petjem poskrbel za pravo
vzdušje. Sproščen smeh je začimba življenja,
zlasti če ga izvabi nenadkriljivi mojster komedije Tadej Toš, v polni dvorani lenarškega
kulturnega doma, tudi tokrat, kot vedno. Za
gurmanske užitke, izbiro »najbojše gibance«,
ohranjanje tradicije peke gibanic in občudovanje teh dobrot iz krušne peči je bilo poskrbljeno na razstavi gibanic v Centru Slovenskih goric. Osrednja proslava ob občinskem
prazniku je bila posvečena 820. obletnici
prve omembe Lenarta v pisnih virih. Žan
Serčič je poskrbel za pozitivne vibracije, dobro glasbo, energijo, udarne ritme, čudovito
igro svetlobe in je navdušil številne obiskovalce vseh generacij.
Z besedami »sejem bil je živ«, lahko opišemo lenarško žegnanje. Slovesno sveto mašo
je vodil upokojeni mariborski nadškof monsinjor dr. Franc Kramberger. Na ploščadi na

trgu je bilo živahno ob zvokih Il divjih, Slovenskogoriškega pihalnega orkestra MOL in
plesu Folklorne skupine Jurovčan. Ponudba
mošta in vin, lect, suha roba, glasba, petje in
ples, ljudje so ostali v dobri družbi, dokler jih
niso pregnale dežne kaplje.
Cirkus Ganibilo je z vragolijami navdušil
otroke iz vrtca in OŠ Lenart. Številne športne prireditve, pohod … Luč sveta je ugledala
nova knjiga Moje življenje Ožbolta Ilauniga,
ki bo odstrla skrivnosti iz bitja in žitja lenarškega trga, kot je nekoč bil.

Na osrednji proslavi lenarškega občinskega
praznika je letošnje najvišje priznanje, zlati
grb, iz rok župana mag. Janeza Krambergerja prejel Dušan Markoli, doktor dentalne
medicine. Foto Tone
V treh tednih se je zvrstilo 25 različnih dogodkov, za vse generacije in različne okuse,
od športa, koncertov, komedij, etnoloških in
kulinaričnih prireditev, proslav do drugega
dogajanja, ki je hrana za dušo, razvedri duha,
prinese sprostitev in pozitivno energijo.
D. O.
Več na strani 4-5
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Delati bo treba do 65. leta in še dlje

V

sakdo se mora zavedati, da ne bo delal samo, dokler je mlad, temveč da
bo moral delati do 65. leta ali še dlje.
Temu primerno mora varovati svoje zdravje
in skrbeti za varno in zdravo delovno okolje. To je bilo mogoče slišati na številnih
konferencah, seminarjih in okroglih mizah
v okviru kampanje »Zdrava delovna mesta
za vse generacije« ob letošnjem Evropskem
dnevu varnosti in zdravja pri delu.
Največji problem tako imenovane »delovne sile« v Evropi in pri nas je njeno staranje.
Po ocenah strokovnjakov bo leta 2030 med
vsemi delavci v Evropi že več kot 30 odstotkov starih od 55 do 64 let. Uradna upokojitvena starost se v mnogih državah članicah Evropske unije povišuje, zato se bodo
številni delavci verjetno srečevali z daljšo
poklicno potjo, daljšo izpostavljenostjo nevarnostim pri delu ter spreminjajočim se

delovnim okoljem (npr. prožnimi ureditvami delovnega časa, prilagodljivim delovnim
okoljem). Da bi preprečili povečanje števila
poklicnih bolezni, si je treba prizadevati za
varne in zdrave delovne razmere skozi celotno poklicno življenje.
V strategiji Evropa 2020 so demografske
spremembe opredeljene kot eden od glavnih
izzivov za Evropo. Za njegovo obvladovanje
je bil določen merljiv cilj stopnje zaposlenosti: do leta 2020 mora imeti zaposlitev 75
odstotkov prebivalcev Evropske unije starih
od 20 do 64 let.
Da bi delavci lahko delali dlje in do višje
starosti, morajo podjetja veliko pozornosti
posvetiti njihovi varnosti in zdravju na delovnem mestu. Tudi delovna mesta bo treba
prilagoditi starejšim delavcem.
T. K.

Za javna dela bo na voljo 27 milijonov €

Z

avod za zaposlovanje Republike Slovenije je pred dnevi objavil javno povabilo za izbor programov javnih del
za leto 2017. Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti je namreč za javna dela v naslednjem letu zagotovilo 27 milijonov evrov. Okoli 9,45 milijona
evrov bo namenjenih socialnovarstvenim
programom javnih del. Za programe javnih
del, v katere bodo vključene dolgotrajno
brezposelne osebe s prvo, drugo, tretjo ali
četrto stopnjo izobrazbe, bo na voljo okoli
8,1 milijona evrov. Za programe javnih del s
področja kmetijstva, vzgoje in izobraževanja
ter športa, okolja in prostora, kulture ter s še
nekaterih področij pa je ministrstvo zagotovilo okoli 9,45 milijona evrov.
V javna dela bodo naslednje leto vključili
okoli 5.000 dolgotrajno brezposelnih oseb iz
vse Slovenije. Na ministrstvu in zavodu za
zaposlovanje si bodo prizadevali, da bi med
vključenimi v javna dela povečali število
dolgotrajno brezposelnih oseb z nižjo ravnijo izobrazbe, saj se ravno takšne brezposelne
osebe najtežje zaposlijo. S posebno kvoto
sredstev za izvajanje socialnovarstvenih programov javnih del pa želijo v največji možni
meri upoštevati potrebe najbolj ranljivih
uporabnikov storitev javnih del – invalidov,
starejših, otrok in mladostnikov. S socialnovarstvenimi programi javnih del bodo »ubili
dve muhi na en mah«. Na eni strani bodo
dolgotrajno brezposelnim pomagali pri njihovi ponovni vključitvi v svet dela, ti brezposelni pa bodo skozi javna dela pomagali
najbolj ranljivim v družbi.
Javno povabilo za izbor programov jav-

nih del v naslednjem letu spremljata dve
novosti. Prva se nanaša na spremembo Pravilnika o izboru in sofinanciranju javnih
del, na podlagi katere se bo povečal delež
sofinanciranja plač udeležencem javnih del
s strani ministrstva tistim občinam, ki imajo najvišjo povprečno stopnjo registrirane
brezposelnosti. Druga novost pa se nanaša
na možnost sklepanja pogodb o zaposlitvi za
delo v izbranem programu javnih del tudi za
krajši delovni čas, vendar ne za krajši od 25
ur na teden.
Izvajalci javnih del morajo programe
javnih del pripraviti v skladu s »Katalogom programov javnih del«, ki je objavljen na spletni strani zavoda za zaposlovanje http://www.ess.gov.si/delodajalci.
Vsa dela in opravila, ki jih izvajajo udeleženci javnih del, morajo biti za uporabnike brezplačna. Z udeleženci javnih del
ni dovoljeno opravljati del in opravil, ki
predstavljajo redno dejavnost izvajalca
programa javnih del. Prav tako z udeleženci javnih del ni dovoljeno nadomeščati
redno zaposlenih delavcev oziroma delavcev, ki so pri izvajalcu javnih del zaposleni
na sistematiziranih delovnih mestih.
Javno povabilo je za izvajalce javnih del
odprto do porabe sredstev oziroma do 30.
aprila 2017 do 13 ure. Ponudbe morajo biti
oddane osebno ali po pošti izključno na naslov območne službe zavoda za zaposlovanje, kjer bodo program izvajali.
T. K.

Dimnikarja si bo lahko izbral vsak sam

P

oslanci v državnem zboru so konec
oktobra po več kot dvoletnih javnih
razpravah sprejeli nov »Zakon o dimnikarskih storitvah«, ki ureja način izvajanja dimnikarskih storitev in plačilo zanje,
pogoje in postopke za pridobitev licenc za
izvajanje ter dovoljenj za opravljanje dimnikarskih storitev kakor tudi naloge dimnikarske službe in dimnikarjev ter obveznosti
uporabnikov dimnikarskih storitev.
Doslej so imela dimnikarska podjetja
koncesijo za opravljanje obvezne državne
gospodarske javne službe na določenem območju. Z novim zakonom pa se je sistem podeljevanja koncesij poslovil. Poslej si bodo
lahko uporabniki dimnikarskih storitev na
trgu prosto izbirali izvajalce dimnikarskih
storitev, ki si bodo za to dejavnost pridobili
licenco. Kljub ukinitvi koncesij pa trg dimnikarskih storitev vendarle ne bo povsem
liberaliziran, saj novi zakon določa najvišjo
možno ceno za dimnikarske storitve, ki znaša 25,20 evra na uro. V bodoče bo najvišjo
ceno dimnikarskih storitev določala vlada s
sklepom.
Uvedba licenčnega sistema prinaša spremembe za dimnikarske družbe in za upo-

2|

rabnike dimnikarskih storitev. Dimnikarske
družbe po novem ne bodo več omejene na
določeno območje, temveč bodo lahko nudile svoje storitve uporabnikom kjerkoli v
Sloveniji, če si bodo le pridobile naročila.
To bo ponudilo poslovno priložnost tudi
novim dimnikarskim družbam, če bodo njihove storitve dovolj kakovostne in cenovno
zanimive.
Z novim zakonom se je spremenil tudi položaj uporabnikov. Poslej bodo morali sami
na trgu izbrati dimnikarsko družbo, ki jim
bo nudila dimnikarske storitve. Uporabniki
dimnikarskih storitev bodo morali iz seznama dimnikarskih družb, ki bo objavljen na
spletni strani pristojnega ministrstva, najkasneje do 30. junija 2017 izbrati dimnikarsko
družbo za opravljanje dimnikarskih storitev.
Če uporabnik dimnikarske družbe do tega
roka ne bo izbral, bo lahko pri njem dimnikarske storitve opravljal izvajalec, ki jih je
opravljal do 31. decembra 2016.
Po novem zakonu bo dejansko za redno
vzdrževanje in pregledovanje malih kurilnih
naprav v prvi vrsti odgovoren njihov lastnik.
Če ne bo pravočasno poskrbel za izbiro dimnikarske družbe, ki mu bo opravljala di-

mnikarske storitve, bo za vse posledice odgovoren sam. Ob tem velja spomniti, da v
drobnem tisku na domala vseh zavarovalnih
policah za požarno zavarovanje nepremičnin piše, da veljajo samo, če so kurilne naprave v nepremičnini ustrezno vzdrževane
in strokovno pregledane.
Kakšne obveznosti ima lastnik male kurilne naprave poleg obveznosti, da izbere
dimnikarsko družbo, ki mu bo opravljala
dimnikarske storitve? Uporabnik mora dimnikarju omogočiti prvi pregled na novo
vgrajene male kurilne naprave, omogočiti
vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi
izvedbi dimnikarske storitve, dovoliti izvajanje dimnikarske storitve, omogočiti pregled
pred uporabo malih kurilnih naprav in eno
leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu.
Poleg tega je uporabnik dolžan odpraviti
ugotovljene pomanjkljivosti na podlagi odločbe pristojne inšpekcije.
Če želi uporabnik zamenjati dimnikarsko
družbo za opravljanje dimnikarskih storitev
na svoji mali kurilni napravi, lahko to stori
do 30. junija tekočega leta za obdobje najmanj dvanajstih mesecev.
Uporabnik dimnikarskih storitev lahko v
primeru, če se njegova mala kurilna naprava
dejansko ne uporablja, s tem pisno seznani
dimnikarsko družbo, ki je na mali kurilni
napravi zadnja opravila dimnikarske storitve. V takem primeru bo pred začetkom
ponovne uporabe male kurilne naprave potrebno opraviti njen ponoven pregled.

V zakonu so določene tudi globe, ki jih
bodo morali plačati tisti, ki bodo kršili njegova določila. Uporabnik – posameznik, ki
ne bo izbral dimnikarske službe in ji do 31.
decembra 2017 omogočil izvedbo dimnikarskih storitev, bo kaznovan s plačilom globe
v višini od 60 do 100 evrov. Uporabnik, ki
je pravna oseba, pa bo za isti prekršek moral odšteti od 250 do 300 evrov. Odgovorna
oseba pravne osebe pa bo morala za takšen
prekršek plačati globo v višini od 60 do 100
evrov. Globe za dimnikarje, ki bodo kršili zakon, so večje in znašajo od 200 do 600
evrov. Upravnik v večstanovanjskih stavbah,
ki je pravna oseba, bo za kršitev zakona o dimnikarskih storitvah plačal globo od 250 do
300 evrov, odgovorna oseba upravnika pa od
100 do 200 evrov.
Zakon o dimnikarskih storitvah prinaša
veliko novost, saj si bo lahko vsakdo sam
izbral dimnikarsko družbo, ki mu bo izvajala dimnikarske storitve. Vendar pa bo
to od vseh lastnikov in uporabnikov malih
kurilnih naprav zahtevalo tudi večjo odgovornost. Izkušnje iz nekaterih drugih držav
Evropske unije, ki so liberalizirale trg dimnikarskih storitev, so pokazale, da je veliko lastnikov »pozabilo« izbrati dimnikarsko
službo, ker so se na ta način izognili stroškom. Zato se je število požarov in zastrupitev z ogljikovim monoksidom povečalo.
Dobro je, da se tega zavedamo, da ne bi pri
nas ponovili enake napake.
T. K.

Fizično kaznovanje otrok prepovedano

P

oslanci v državnem zboru so pred
kratkim sprejeli spremembe zakona o
preprečevanju nasilja v družini. S spremembami zakona želijo še bolj zaščititi žrtve
nasilja v družini ter bolj učinkovito preprečevati zlorabe zakona.
S spremembami zakona so dopolnili in
razširili opredelitev, kaj je nasilje v družini. Po novem so izrecno prepovedane vse
vrste in oblike nasilja v družini, vključno s
telesnim kaznovanjem otrok. Na to, da mora
Slovenija prepovedati fizično kaznovanje
otrok, sta našo državo že večkrat opozorila
Svet Evrope in Odbor Združenih narodov za
človekove pravice. Z omenjeno prepovedjo
želi država sporočiti, da je kakršnakoli oblika nasilja v družini nedopustna oziroma nesprejemljiva in predstavlja kršitev človekovih pravic. Po novem predstavljajo nasilje v
družini tudi grožnje z nasiljem. Zalezovanje
je v spremenjenem zakonu opredeljeno kot
oblika nasilja. Za fizično nasilje gre tudi pri
prisiljevanju v delo ter pri omejitvah gibanja
in komuniciranja.
S spremembami zakona so poslanci dopolnili tudi opredelitev, kaj je psihično nasilje. Po novem sodi med takšno nasilje tudi
razširjanje informacij o žrtvi, s katerimi

nasilnik pri žrtvi povzroča strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in
duševne stiske. Za širjenje takšnih informacij o žrtvi je prepovedano uporabljati tudi
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Za spolno nasilje se šteje tudi objavljanje
spolnih vsebin ali fotografij o žrtvi.
Spremembe zakona so razširile tudi opredelitev ekonomskega nasilja. Po novem se
neizpolnjevanje obveznosti do družinskega
člana ali prelaganje obveznosti na družinskega člana brez njegove vednosti ali pristanka šteje za ekonomsko nasilje.
Zakon prepoveduje tudi vse oblike nasilja nad otroki. Otrok je žrtev nasilja tudi, če
je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim
družinskim članom oziroma če živi v okolju,
kjer se izvaja nasilje.
Telesno kaznovanje otrok in drugo ponižujoče ravnanje z otroki predstavlja kršitev
človekovih oziroma otrokovih pravic in po
mnenju strokovnjakov, ne prispeva k njihovi
vzgoji, temveč ravno obratno. Otroke napačno uči, da je mogoče odnose med ljudmi
urejati z nasiljem. Nasilje kot vzgojna metoda je po mnenju strokovnjakov nesprejemljivo in ga nikakor ne gre tolerirati.
T. K.

Kam je mogoče prijaviti nasilje?
Policija: 113
Center za socialno delo: www.scsd.si/seznam-centrov-za-socialno-delo.html
Anonimna prijava na policijo - 080 12 00, www2.gov.si/e-uprava/prijavadn.nsf
Okrožno državno tožilstvo: www.dt-rs.si/sl/okrozna_drzavna_tozilstva/
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Vsebinske opredelitve v prispevkih so v domeni avtorjev; uredništvo zanje ne odgovarja.

ŠT. 10 | 25. NOVEMBER 2016

OVTARJEVE NOVICE

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Poslanski kotiček
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic!
Adventni čas je za kristjane poseben čas, ker nas vabi, da se
spomnimo na preteklost, nas spodbuja, da živimo v sedanjosti
in da se pripravimo na prihodnost.
Da si lahko postavljamo cilje v prihodnosti, moramo razumeti tudi sedanjost. Tekmujemo v prostoru, kjer ne odločajo
rezultati dela, kaj je nekdo kot posameznik ali pa tudi kot politična sila naredil za dobrobit države, ampak da se ohranja
trenutno stanje in se ne reformira institucij, ki ne delujejo v
skladu z načeli pravne države. V naravi velja pravilo, da so
vrste, ki se niso prilagodile, največkrat izumrle, na področju
države pa se manjko reformnih politik kaže v zmanjšanjem
blagostanju njenih državljanov.
V Sloveniji je mnogo potencialov, ki niso izkoriščeni, samo
prostor je treba odpreti. Ljudem je treba dati priložnost, da izkoristijo svoje potenciale. Če sem konkreten – ravno obratno
politiko je treba voditi, kot se dogaja zdaj. Vlada RS se ukvarja
z registracijo koles s pomožnim motorjem, ki ne presegajo 25
km/h samo zato, da bo nekdo dobro zaslužil, ali pa z uvedbo
davčnih blagajn, tudi za najmanjše pridelovalce hrane, in spet
je nekdo dobro zaslužil.
Ko je Liberalna demokracija v letu 2004 začela prihajati s
takšnimi predlogi, je sledil potop te stranke in nič drugačna
usoda ne čaka največje vladne stranke, ker je to popolnoma
skregano z zdravo logiko. Ko prevladajo lobistični interesi,
kjer vsak vidi neko priložnost, kako bi od slovenskih davkoplačevalcev potegnil še dodaten denar ne glede na to, da zadeva nima nobene racionalne osnove, smo na napačni poti.
In ko predlagajo takšno prelaganje davčnih bremen iz enega
žepa v drugega le zato, da bo en del javnih uslužbencev, ki
je že sedaj imel največje plače, dobil še večjo plačo. Na drugi
strani pa najslabše plačani policisti, vojaki, medicinske sestre,
vzgojitelji in ostali najnižje plačani JU ostajajo na istih. Da ne
govorim o naših rojakih, ki se dnevno odpravljajo na delo v
Avstrijo, doma pa jih čakajo položnice z nenormalnimi zneski
doplačil dohodnine, ki presegajo 5000 eur. Ali pa o upokojen-

cih, ki so se jim povečale pokojnine za 3 eur!!!
In takšen ukrep imenuje vlada RS mini davčna reforma!
Smo teoretično na polovici tega mandata. Vlada je delala svojo bilanco, naredili pa smo jo tudi mi, v opoziciji. S strani vlade smo slišali v glavnem hvaljenje z ukrepi, v smeri, da imamo
stabilno gospodarsko rast, padanje brezposelnosti in da nam
agencije dvigujejo ocene, ki so pomembne za mednarodne finančne trge. Če pogledamo to stabilnost in gospodarsko rast,
moramo vedeti, da ti rezultati, manjši proračunski primanjkljaj, temeljijo na naporih, ki smo jih mi vložili v sanacijo gospodarske krize. Ukrep, ki je Sloveniji omogočil, da zmanjšuje
primanjkljaj, je tako imenovani Zakon o uravnoteženju javnih
financ, ki so ga napadali z vseh strani. Ta zakon je oklestil javne finance in zaradi tega je Slovenija obstala pred čermi, ki
so grozile, da se bo naš sistem razbil na njih. In ravno tisti,
ki so najbolj kritizirali ta zakon, so ga potem z veseljem uporabljali. Ker se je ponekod manj porabilo, se je lahko drugje
več potrošilo. Ko se je končal mandat prve Janševe vlade leta
2008, je bil slovenski javni državni dolg okrog 8 milijard evrov,
bili smo druga najmanj zadolžena država v Evropski uniji in
nikoli ni bilo toliko rezerv kot 2008, dvignili smo blaginjo v
državi, hkrati smo znižali zadolženost in končevali avtocestni
križ ter zgradili številne nove vrtce, telovadnice in osnovne
šole, večinoma na slovenskem podeželju.
Po ‘uspešni’ politiki, ki so jo vodili novi obrazi, znaša dolg
32 milijard evrov. Obresti za ta dolg so visoke, zato ni denarja
za posege v infrastrukturi. Ta hvala je precej prazna, ker ne
temelji na dejanjih, ki bi jih naredila ta vlada niti vlada Alenke
Bratušek.
Vlada Mira Cerarja dela na tem, da se NLB ne bi privatizirala in bi vse ostalo v domeni istih ljudi, ki so iz te vreče jemali
po lastnih željah in potrebah, in da se odgovornost ne bi ugotavljala. Slovenske banke so bile izropane drugič v času, odkar
Slovenija obstaja, prvič pa konec 80. let prejšnjega stoletja.
Demosova vlada je dobila po volitvah 1990 prazne državne
banke, potem se je to še enkrat zgodilo, ker so banke ostale v
rokah istih ljudi in ker nihče od tistih, ki so izropali slovenske
banke prvič, ni odgovarjal za to. Vsi so ostali tam, napredovali

Videnje ljudi in dogodkov

Novinarji umirajo tudi zaradi
objektivnega poročanja
Zlasti politikom vseh barv in menedžerjem v skoraj vseh okoljih po vsem svetu še
posebej ni všeč, če novinarji objektivno pišejo o njih osebno, če obelodanjajo resnico
brez olepševanja, ki včasih spominja na čisto propagando, ki je zlasti značilna za komercialne medije in njihove novinarje.
Novinarji se v teh težkih časih stalno soočajo s svojo vestjo in ljudmi in njihovimi
ustanovami ali firmami in se zlasti labilni
prilagajajo vsakokratni situaciji, žal pa je
čedalje manj takih novinarjev, ki bi jim bila
resnica prva in edina zapoved za njihovo
vse prej kot lahko delo.
Novinarji vedo, da se jim lahko zaradi objektivnega pisanja marsikaj zgodi.
Čeprav večino novinarjev doleti smrt pri
poročanju o dogajanju na bojnem polju,
mnoge doleti smrt tudi zaradi atentata nanje, ker nekaterim ni bilo všeč javno razgrinjanje resnice. Zaradi tega so v zadnjih letih
nasilne smrti umrli številni novinarji.
Letos se spominjamo desetletnice atentata na eno najbolj pronicljivih, pogumnih in
resnicoljubnih ruskih novinark, na Ano Politovsko, ki so jo 6. oktobra pokončali pred
vrati njenega stanovanja, na 54. rojstni dan
predsednika Vladimirja Putina. Izvršitelje
atentata s pištolo so ujeli in obsodili, ne pa
tudi naredbodajalcev.
Kako je z novinarsko svobodo v Rusiji, je
morda najbolj nazorno povedal namestnik
ministra za komunikacije Aleksej Volin,
ki je študentom novinarstva na moskovski
univerzi zabičal, da bodo pisali o tem in
tako, kot jim bo naročila oblast.
No, nekaj podobnega se je nedavno zgodilo na Madžarskem, ko noben časopis ni
objavil, da je referendum o nesprejemanju
beguncev zaradi prenizke udeležbe volivcev
propadel.
Na Slovenskem še nismo slišali česa takega. Kljub temu novinarji vedo, kakšno pisanje je dobro za njihov položaj v novinarski
hiši, kjer so zaposleni.
Ker nekateri ne morejo pisati tako, kot
si želijo, počasi umirajo, ker se ne morejo
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sprijazniti s prikrito, včasih pa tudi nedvoumno cenzuro. Znano je, da tudi pri nas v
povprečju pogosteje predčasno umirajo novinarji kot drugi prebivalci. Najbolj pogosto
so na udaru novinarji in dopisniki lokalnih
medijev, na katere imajo pogosto odločilen
vpliv vodilni ljudje v občinah, na območju
katerih lokalni časopisi izhajajo ali radio in
TV poročajo.
Ponekod imajo odločilno besedo tudi
župani, ki so najbolj srečni, ko se o njih in
njihovih občinah piše vse najlepše in če se
novinarji pogosto nanje obračajo s svojimi
vprašanji.
Seveda imajo pomemben vpliv na lokalne medije tudi predsedniki uprav različnih
firm in direktorji raznih zavodov.
Nasploh je težko postati odgovorni urednik kateregakoli medija, ker se o tem
odloča v ožjih političnih, gospodarskih in
drugih krogih. Pogosto velja pravilo, da
lahko to funkcijo dobi človek, ki je blizu
vladajoči strukturi.
Sam sem pred desetletji ustanovil občinski časopis, bil njegov odgovorni urednik in
novinar. Večkrat sem zlasti v satirični obliki
napisal marsikatero resnico, vendar resnejših posledic nisem čutil. V nekem velikem
podjetju sem bil predsednik izdajateljskega
sveta tovarniškega časopisa. Poleg tega sem
redno bolj ali manj kritično pisal o razmerah v podjetju. Leta 1976 sem na primer v
kozeriji med drugim napisal:'' Pišem tudi
zato, da bi po svoje pomagal pri razreševanju problemov, kar pa je moj edini greh, ki
ga je treba ostro obsoditi, saj je znano, da so
za določene pojave največkrat krivi prav pisci, ne pa tisti, ki so jih dejansko zakrivili.''
Zarati tega me ni nihče klical na odgovornost, direktor podjetja pa me zaradi tega ni
jezno gledal.
Zelo sem zadovoljen, da nimam nobenih
težav zaradi objavljanja mojih pogosto kritičnih komentarjev v časopisu, ki ga sedaj
berete. Mojih zapisov odgovorni urednik
ne popravlja, ampak jih objavi vsebinsko
tako, kot sem jih napisal.
Tone Štefanec

in še enkrat naredili isto kot prvič. Minila so več kot 4 leta,
odkar je druga Janševa vlada posredovala policiji, tožilstvu,
računskemu sodišču, uradu za preprečevanje pranja denarja
poročilo o bankah, kjer je bilo na tisoče sumov kaznivih dejanj podeljevanja milijonskih kreditov, in v štirih letih nihče ni
bil za to obsojen niti ni odgovarjal. Eden od »uspehov« vlade
je tudi ta, da so naredili vse, da se prepreči ugotavljanje odgovornosti za drugo krajo bank.
Ena sama institucija, ki resno dela na tem, je tista, ki jo vodi
poslanski kolega Anže Logar. To je komisija za ugotavljanje
zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Zaradi dela te komisije bodo »nenormalne« prakse slovenskih bančnikov ostale
zabeležene in jih bo možno sankcionirati – če ne v tej vladi, pa
v naslednjem mandatu.
Od vlade nismo pričakovali logične ocene svojega dela,
v smislu ‘to smo si zastavili na začetku in toliko in toliko je
uresničeno.’ Obljubili so marsikaj, a niti en minister ni predstavil svojih rezultatov in tistega, kar je obljubljal pred dvema
letoma. Nihče ni naredil te bilance. Naredila pa jo je obrtno-gospodarska zbornica, kjer so predstavljeni ukrepi, ki so jih
slovenski podjetniki predlagali vladi na začetku mandata, razvojno naravnane točke, nekaj, kar bi bilo normalno ugotoviti.
In po dveh letih zbornica ugotavlja, da je od teh predlogov
uresničenih 2 odstotka, pa še to slučajno. In ker vlada tega
ni bila sposobna narediti, namreč resne ocene svojega dela,
smo to naredili mi. Zato vas vabim, da si ogledate novembrsko
sejo DZ na TVSLO3, kjer bo na sporedu tudi interpelacija o
delu vlade RS, med njimi bodo predstavljeni tudi vprašanja
in problemi, ki ste mi jih predstavili tudi Vi, dragi rojaki v
Slovenskih goricah.
Latinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V krščanskem jeziku se to nanaša na prihod Jezusa Kristusa, sam pa
vam s svojim političnim delovanjem želim prihoda logike, poštenosti, iskrenosti in delovanja za skupno dobro.
Pišite mi o vaših problemih:
franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik

OBVESTILO

veteranom vojne za Slovenijo o
dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju po
1. 1. 2017

P

o vseh dosedanjih posegih v pravico do plačane
premije
dopolnilnega
zdravstvenega
zavarovanja
veteranov vojne za Slovenijo
se navedena pravica z letom
2017 ponovno zagotavlja v
polnem obsegu, in sicer ob
izpolnjevanju
predpisanih
splošnih pogojev po Zakonu o
vojnih veteranih. To sta:
• uveljavljen status vojnega veterana po
zakonu in
• dopolnjena starost 55 let (pred dopolnjeno starostjo 55 let pa le v primeru ugotovljene trajne popolne izgube delovne
zmožnosti).
O ponovnem priznanju pravice do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja veteranom vojne za Slovenijo, ki so to pravico
leta 2013 zaradi preseganja premoženjskega
cenzusa za priznanje veteranskega dodatka
izgubili, in ob pogoju, da navedene pravice
v letu 2016 niso uveljavili (ker so npr. bili še
zaposleni), bo upravna enota Lenart od 1. 1.
2017 dalje po uradni dolžnosti o posameznem upravičencu ponovno odločala. Tem
veteranom vojne za Slovenijo bo omenjena
pravica ponovno priznana in bodo upravni akt (odločbo) prejeli samodejno s strani
UE Lenart (ni potreben obisk UE in vložitev
zahtevka).
V primeru veteranov vojne za Slovenijo, ki
so to pravico v letu 2016 (ponovno) uveljavili v skladu s 75. členom ZIPRS-1617 (upokojenci, prejemniki socialnih transferjev,
invalidi, brezposelni, ipd.), bodo na upravni
enoti Lenart o priznanju omenjene pravice
vojnemu veteranu po 1. 1. 2017 ponovno
odločali le v primerih, ko je vojni veteran to
pravico (prvič) uveljavil v letu 2016 v skladu s 75. členom ZIPRS-1617 in mu bo pravica na podlagi izdane prvostopne odločbe

s koncem leta 2016, torej z 31.
12. 2016, prenehala. Določba
75. člena ZIPRS-1617 je namreč uredila pravico do plačila
dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja vojnih veteranov
le za leto 2016, za priznanje
navedene pravice po 1. 1. 2017
pa bo vojni veteran, prejemnik
te pravice, moral ponovno vložiti ustrezno zahtevo v skladu
s 25. členom Zakona o vojnih veteranih.
Zato veteranom vojne za Slovenijo iz OZ
Lenart predlagamo, da upravičenci pred 1.
1. 2017 vložijo zahtevo za priznanje pravice dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
po Zakonu o vojnih veteranih. Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sicer UE predlagalo, da s 1.
januarjem 2017 vojne veterane, ki se jim je
navedena pravica v letu 2016 že zagotavljala,
ne odjavljajo iz dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja.
Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so
napolnili 55 let starosti in so še zaposleni
ali imajo kakšen drugačen status), morajo
vložiti zahtevek za uveljavljanje pravice po
plačevanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na UE Lenart.
Veterani vojne za Slovenijo, ki si sami
plačujejo premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (ker so npr. zaposleni) in
bodo od 1. 1. 2017 dalje upravičeni do pravice plačevanja premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po Zakonu o vojnih
veteranih, naj ne prekinejo s plačevanjem
premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Že vplačane premije bodo namreč
vrnjene na osebni račun upravičenca in sicer
skladno z izdanim upravnim aktom.
Besedilo je povzeto po dopisu Direktorata
za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja UE z dne 17. 10. 2016.
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart
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Občina Benedikt

Program modernizacije cest in izgradnje
kanalizacije

K

so poudarili tudi, da ceste ne uporabljajo
sami. Če bo asfaltirana, bo za sprehajalce in
turiste še bolj zanimiva in privlačna. Prošnjo
je podpisalo več kot 25 občank in občanov,
ki živijo ob tej cesti.
Po številnih razpravah je občinski svet
sprejel program modernizacije. Leta 2017
bodo v občini Benedikt modernizirali cesto Trotkova – smer Aldecoa v dolžini okoli
410 metrov in cesto Drvanja–Hobot–Froleh
v dolžini okoli 790 metrov, v kolikor bo zagotovljena dokumentacija. V nasprotnem
primeru pa bodo v program za leto 2017 uvrstili
Vinogradniško pot v dolžini okoli 460 metrov. Leta
2018 pa bodo modernizirali Vinogradniško pot v
dolžini okoli 460 metrov,
v kolikor te modernizacije ne bodo izvedli v letu
2017. Prav tako bodo izvedli modernizacijo ceste
Drvanja–Hobot–Froleh v
dolžini okoli 790 metrov,
če je ne bodo modernizirali že leta 2017. Leta
2019 bodo modernizirali
tudi cesto v Obratu – smer
Žinkovič v dolžini okoli
430 metrov, cesto Štajngrova–Špandl v dolžini
okoli 150 metrov in cesto
Drvanja–Bačkova–Froleh,
za katero bodo v letu 2018
pripravili dokumentacijo,
dela pa bodo izvedli leta
2019. Sprejeti program
modernizacije bodo uporabili kot izhodišče za pripravo proračuna občine
Benedikt za leti 2017 in
2018. Iz sprejetega programa modernizacije cest je
razvidno, da so na občini
prošnji krajanov ob Vinogradniški poti prisluhnili.
Kljub temu da je cestna infrastruktura v občini Benedikt že dokaj lepo
Občinski svet je sprejel
urejena, občina še naprej vlaga v modernizacijo cestnih odsekov, ki so še
tudi »Program izgradnje
potrebni prenove.
kanalizacije na območju
občine Benedikt v letih
2017 in 2018«. V letu 2017 bodo zgradili kadlog pa je pripravila svetniška skupina Obnalizacijo v Štajngrovi v dolžini okoli 1500
činskega odbora Slovenske ljudske stranke
metrov in pri Sv. Treh Kraljih v dolžini okoli
(Igor Repič, Dragica Horvat, Darjan Kebrič,
1300 metrov. Leta 2018 pa bodo zgradili kaKristina Mlinarič in Marjan Kralj). Županu
nalizacijo na območju Benediškega Vrha v
in članom občinskega sveta pa so poslali
dolžini 1600 metrov. Sprejeti program bodo
prošnjo za ureditev in asfaltiranje ceste do
uporabili za izhodišče ob pripravi proračuna
svojih domov tudi krajani ob Vinogradniški
občine za leti 2017 in 2018.
poti.
Sicer pa so novembra na občini BeneV prošnjo so zapisali, da prihaja pri vseh
dikt po besedah direktorice občinske upravečjih padavinah do poškodb ceste, zato jo
ve Andreje Lorber veliko naporov vložili v
je potrebno kar naprej dodatno posipavapripravo rebalansa proračuna za leto 2016
ti z gramozom in poravnavati. V zimskih
in v pripravo proračuna občine za leto 2017.
razmerah je cesto težko plužiti, posipavanje
Predlog rebalansa letošnjega proračuna obs soljo pa ni mogoče, zato vozišče večkrat
čine in predlog občinskega proračuna za nazamrzne, kar je za uporabnike ceste zelo
slednje leto bo občinski svet obravnaval še
nevarno. Poleti se s ceste dviga prah, ki ga
novembra.
morajo stanovalci ob cesti vdihavati. Še posebej nevarna pa je Vinogradniška pot za
T. K.
kolesarje. Stanovalci ob Vinogradniški poti
ljub temu da je cestna infrastruktura
v občini Benedikt že dokaj lepo urejena, občina še naprej vlaga v modernizacijo cestnih odsekov, ki so še potrebni
prenove.
Člani občinskega sveta občine Benedikt
so pred nedavnim sprejeli »Program modernizacije občinskih cest na območju občine Benedikt v letih 2017 in 2018«. Osnovno
gradivo za sejo občinskega sveta je pripravil
župan občine Benedikt Milan Gumzar v sodelovanju z občinsko upravo. Dodaten pre-

Občina Cerkvenjak

V teku je investicija za pol milijona evrov

V

občini Cerkvenjak je ponovno v teku
velika investicija, ki je »težka« okoli pol milijona evrov. Gre za projekt
izgradnje pločnikov ter sanacijo regionalne
ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob Ščavnici na
območju občine Cerkvenjak v dolžini okoli
tisoč metrov od križišča pri pokopališču do
kapele pri granati.
Po navedbah direktorja občinske uprave
občine Cerkvenjak magistra Vita Kranerja
se je novembra leta 2015 občina dogovo-
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rila z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, da bo direkcija za celotno pol
milijona vredno investicijo prispevala 0,25
milijona evrov, občina pa prav tako 0,25 milijona evrov.
Država je obveznost, da bo po izgradnji
avtoceste Maribor–Lendava sanirala omenjeno cesto, prevzela že med gradnjo avtoceste. Leta 2008 je občina že pripravila projektno dokumentacijo za njeno sanacijo, ki
pa jo je morala letos dopolniti in posodobiti,

široko samo 5,2 metra.
Podjetje Markomar Nival je začelo projekt
izvajati v začetku septembra. Predvidevajo,
da bodo letos končali prvo polovico investicije in 500 metrov cestišča do zime tudi
grobo asfaltirali. Celotno investicijo pa bodo
predvidoma končali v maju ali juniju naslednjega leta. Seveda pa je tempo del odvisen
tudi od vremenskih okoliščin.
Novega pločnika se najbolj veselijo otroci
in mladi ter njihovi starši, saj bo vsem omogočil bolj varno pot v šolo in iz šole ter v središče Cerkvenjaka in nazaj, pa tudi bolj varen dostop do Športno-rekreacijskega centra
Cerkvenjak v Kadrencih. Zaradi prenovljenega in širšega vozišča pa bo bolj varno potekel tudi promet po regionalni cesti, ki se
je po izgradnji avtoceste Maribor–Lendava
močno povečal.
Zaradi gradbenih del je na cesti polovična
zapora. Kot pravi Kraner, zapora vedno prinese določene težave,
ki pa jih občani Cerkvenjaka v glavnem
strpno prenašajo, saj se
zavedajo, da bo prenovljena cesta zelo izboljšala prometno varnost
v kraju. »Vsa ta leta,
ko je država dolžno sanacijo ceste odlagala,
nas je na občini najbolj
skrbelo za otroke, saj
je bil ta odsek zanje res
nevaren. Še sreča, da
se doslej ni kaj zgodilo,« pravi Kraner, ki je
najbolj vesel, da bodo
po končani investiciji
Izgradnja pločnikov in sanacija regionalne ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij
otroci lahko varno hoob Ščavnici v Cerkvenjaku od križišča pri pokopališču do kapele pri
dili v šolo in športno
granati že intenzivno poteka.
rekreacijski center.
T. K.
saj so se med tem spremenili tudi nekateri
predpisi.
Državna direkcija za infrastrukturo in občina Cerkvenjak sta že avgusta letos podpisali pogodbo z izvajalcem del. Gre za družbo Markomark Nival, d. o. o., iz Vidma pri
Ptuju, ki dela izvaja v sodelovanju s svojimi
podizvajalci. Eden med njimi je tudi Gokop.
V okviru omenjene investicije v teh dneh
poteka izgradnja kilometra pločnika v širini 1,6 metra, poleg tega pa bodo za varnost
pešcev uredili dva osvetljena prehoda zanje
pri pokopališču in pred kapelo pri granati.
Ob pločniku bodo zgradili tudi javno razsvetljavo LED. Prav tako bodo vse pripravili
za položitev telekomunikacijskih vodov (optike), obnovili pa bodo tudi javni vodovod
in pripravili vse potrebno za izvedbo hišnih
priključkov na javni vodovod. Cestišče regionalne ceste pa bo po obnovi in razširitvi
široko 6 metrov, medtem ko je bilo doslej

Občina Lenart

Osrednja proslava ob prazniku občine
Lenart

V

petek, 4. novembra 2016, je bila v
Domu kulture Lenart osrednja proslava ob občinskem prazniku, vsebinsko namenjena zgodovinskim poudarkom
ob 820-letnici prve pisne omembe Lenarta.
Bogat zgodovinski pregled, »učno uro lenarške zgodovine« je pred polno dvorano dopolnil izvrsten kulturni program, v katerem
so nastopili domači kulturni ustvarjalci: Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart,
učenka OŠ Voličina Eva Kurnik in nekdanji
člani Šolskega ansambla ŠANS OŠ Voličina,
Neža Ožinger in Robert Ožinger, Herman
Gaiser, Lucija Dajčman in Slavica Kurbus,
učenci in učitelji Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
(Amadej Lutar, Aljaž Valentan, Kaja Rajter
in Žiga Žižek, Zala Čuček Rojs), Dominik
Petko, Aljaž Divjak, Peter Markoli, Marjetka
Šenekar, učenca Muzikluba (Kiara Katan in
Sašo Strelec), Moški pevski zbor »Obrtnik«
Lenart, Blaž Pernat in Tanja Dvoršak.
Župan mag. Janez Kramberger je v osrednjem nagovoru namenoma zaobšel pregled opravljenih in aktualnih dejavnosti v
občini; te so pregledne in sproti objavljane
v medijih, zlasti v Ovtarjevih novicah; in se
dotaknil pomembnih poglavij zgodovine
Lenarta in vzporednic v aktualnem času.
» Ti podatki so na prvi vtis zgolj kronološki,
vendar pomenijo veliko več, so dokaz o razvitosti, pričajo o civilizacijskih dobrinah in kulturi, omiki kraja in ljudi. Šola, jezik, pisana
beseda, pomoč sočloveku, cerkev, že od nekdaj
veljajo in so znak osnovne človeške kulture in
omike, so gibalo materialnega in duhovnega
razvoja. To se je v Lenartu zgodilo le dobrih
60 let po tem, ko je Primož Trubar leta 1550
napisal prvo slovensko knjigo in nas je v nagovoru v katekizmu kot narod prvič poimenoval
Slovenci.« Župan Kramberger je poudaril:
»Če se skozi stoletja sprehodimo po zgodovini

Lenarta, ugotovimo, da Lenart že od začetkov
obstoja nikoli ni bil oddaljen od civilizacijskih
pridobitev svoje dobe, nasprotno ljudje, ki so
tukaj živeli in ustvarjali tok življenja, so bili
v koraku s kulturo, omiko, materialnim in
duhovnim razvojem prostora in časa. Kljub
vojnam, raznim pustošenjem, različnim
državam, različnim političnim sistemom,
ki so se tekom stoletij zgodili in zamenjali
na območju našega kraja, so vedno govorili
in pisali slovensko, ostali so Slovenci. Ob
zgodovinsko prelomnem času pred skoraj 100
leti so se naši predniki odločili za Slovenijo,
preden se je to zgodilo v večjih krajih na
Slovenskem … Včasih imam občutek, da mi,
ki tukaj živimo, svoj kraj premalo spoštujemo
in cenimo. Nismo od »včeraj«, kot bi rekli
pogovorno, in nismo »za časom«, kot večkrat
kdo poreče. Že od nekdaj smo del Evrope in
njene civilizacije.«

Župan Kramberger je spregovoril tudi
o dosedanjih in letošnjih prejemnikih
občinskih priznanj: »To so ljudje, ki so gibalo
materialnega in duhovnega razvoja, so energija in duhovna moč, ki kraju in ljudem daje
živost, daje življenje, kulturo, gospodarski
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Nekdanji učenci, sedanji dijaki, ki so vsa leta osnovnošolskega
izobraževanja dosegli odličen uspeh

Zlati maturanti in študenti, ki so dosegli izjemne študijske
uspehe

Dvorano Doma kulture so zapolnili številni domačini ter gostje
iz Avstrije in Hrvaške.

Prejemniki priznanj župana, plaket, bronastega, srebrnega in
zlatega grba ter Ovtarjevega priznanja

Lenarški politični vrh z županom, podžupanom in poslancem
DZ v zdravici z gosti iz Hrvaške in Avstrije

Slavnostno mašo z blagoslovom ob občinskem in farnem prazniku je daroval upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger.

napredek in človeško dimenzijo. Zaradi takih ljudi je svet barvit, ni siv ali črno-bel, ima
utrip in ne zastane, ima energijo in ustvarjalnost, ki odkriva novo, si želi naprej, gradi in
ne ruši ter ponuja roko sočloveku.«
Letošnja priznanja so na osrednji slovesnosti najprej prejeli nekdanji učenci, sedanji dijaki, ki so vsa leta osnovnošolskega izobraževanja dosegli odličen uspeh: Maruša
Glinšek, Petra Klinc, Verena Lah, Timotej
Šuman, Žiga Vračič, Ana Breznik, Vid Peršak, Žiga Sirk, Zarja Weingerl in Alen Zorko iz OŠ Lenart in Manuela Brunčič, Katarina Šuster, Larissa Vogrin in Dominik Petko
iz OŠ Voličina.
Priznanja zlatim maturantom so prejeli:
Nastja Krajnc, Karin Petko in Egon Peršak.
Priznanja študentom, ki so dosegli izjemne študijske uspehe, so tokrat prejeli: Doroteja Ketiš, Tadej Postružnik, Manja Gajser,
mag. Janja Perko in dr. Andreja Padovnik.
Priznanje župana občine Lenart sta prejela Roman Kranvogel za ureditev kmečke
zbirke in zbirke starodobnih vozil v Zavrhu
in Božo Čobec za prizadevno delo in osebni
prispevek pri izdaji knjige Ožbalta Ilauniga
Moje življenje.
Plakete občine Lenart so prejeli Sven
Hojs iz Lenarta za vrhunske športne dosežke, predvsem pa za osvojitev naslova
svetovnega prvaka v kickboxingu za kadete; Stanka Devjak iz Maribora za literarno
ustvarjanje, zlasti za literarna dela, povezana z zgodovino Lenarta in Slovenskih goric
(Agata, žlahtni cvet s Štraleka, scenarij božične igra Radehovska božičnica ali Zakaj je
plašč Matere božje tako dolg in druga književna dela) ter Stanko Kranvogel iz Zavrha
za prostovoljno delo v društvih, za prispevek k turistični promociji Zavrha in občine
Lenart ter za širjenje vedenja in ohranjanje
spomina na generala Maistra.
Bronasti lenarški grb so prejeli: Roman
Muršec, s. p. (Servis gasilne opreme, varilstvo, svetovanje ter zastopanje), iz Lenarta
za prispevek k razvoju malega gospodarstva, obrti in podjetništva na območju občine Lenart; Franc Kovačič iz Lenarta za
prispevek k razvoju vinogradništva in vinar-

ŠT. 10 | 25. NOVEMBER 2016

stva v občini Lenart in v Slovenskih goricah
ter Zoran Šteinbauer iz Sp. Voličine za
dosežke na področju literarnega ustvarjanja,
zlasti za nominaciji za nagrado Modra ptica za romana Izgubljeni gozd v letu 2011
in Ljubezenski vrtiljak v letu 2013 ter za
uvrstitev romana Izgubljeni gozd med Bele
vrane, najboljše mladinske knjige po izboru
Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu za leto 2013.
Srebrni lenarški grb sta prejela KUD
Moški pevski zbori »Obrtnik« Lenart pod
umetniškim vodstvom Vesne Breznik, ki
v letošnjem letu beleži 35 let prizadevnega
delovanja na področju zborovske ljubiteljske
glasbe in s tem tudi promoviranja slovenske
pesmi, besede in domačih krajev in Kurnik
transport, d. o. o, iz Sp. Voličine za dolgoletno poslovno uspešnost, kakovost in odličnost storitev na področju transporta ter za
nedavne razvojne dosežke podjetja.
Zlati lenarški grb je prejel za izjemne
zasluge za razvoj, organizacijo in delovanje
zdravstvene službe v občini Lenart in na območju Upravne enote Lenart Dušan Markoli, doktor dentalne medicine iz Lenarta.
V obdobju 1975–1993 je bil direktor Zdravstvenega doma Lenart. Konec 80-ih let in
v začetku 90-ih je bilo v ZD zaposlenih 75
ljudi, zdravnikov in drugega zdravstvenega
osebja. Izvedene so bile investicije v infrastrukturo. Zgrajen je bil zdravstveni dom na
sedanji lokaciji, potekale so tudi investicije
v nakup medicinske opreme, aparatur in
reševalnih vozil. Tudi kot direktor je vsak
dan opravljal zobozdravniško delo in skrbel
za svoje paciente. Leta 1994 je postal prvi
zasebni zobozdravnik koncesionar na območju Upravne enote Lenart. V času 1990–
1994 je bil član Skupščine občine Lenart. S
svojimi številnimi dejavnostmi je tudi pomembno sooblikoval družbeno življenje v
Lenartu in v širšem prostoru osrednjih Slovenskih goric.
Ovtarjevo priznanje za vestno opravljeno
delo v dobrobit kraja in ljudi je prejel Režijski obrat Občine Lenart: Danilo Dvoršak,
Vlado Čuček in delavci, ki so zaposleni preko programa javnih del.

Proslave v Domu kulture v Lenartu so se
udeležili najpomembnejši predstavniki političnega in javnega življenja lenarške in sosednjih občin, gostje iz Avstrije in Hrvaške ter
predstavniki podjetij in Cerkve. Po proslavi

je v Centru Slovenskih goric potekalo družabno srečanje z odlično ponudbo domačih
vinarjev in kmečkih gospodinj.
Edvard Pukšič, foto Tone, E. P.

Še z lenarškega praznovanja
Žan Serčič v
Domu kulture
Žan Serčič je 5. 11. poskrbel za
pozitivne vibracije, dobro glasbo,
energijo, udarne ritme, čudovito
igro svetlobe in je navdušil številne obiskovalce vseh generacij.
D. O.

Martinovanje v Lenartu
Vino ni rado samo, pravi slovenski pregovor. Na lenarškem martinovanju v soboto,
19. novembra, je rujna kapljica imela dosti
prijetne družbe, saj se je prireditve udeležilo
veliko ljudi. Krst mošta je opravil duhovni

pomočnik v lenarški župniji Marjan Pučko,
za prijetno vzdušje sta poskrbela Tamburaški orkester Vitomarci in harmonikar Dejan
Arcet, ansambel Trubadurji je ob zabavnih
taktih skrbel za dobro voljo. Vino je sonce
v kozarcu, zlasti če ga
ponujajo domači vinogradniki, če ga piješ s
prijatelji. Izvrstne kapljice in dobre družbe
pa je bilo na lenarškem
Martinovanju v izobilju. Streho je nudil
šotor, za organizacijo
sta poskrbela Občina
Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart,
za veselo vzdušje pa
ljudje in muzikanti.
D. O.

|5

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

Maistrove prireditve v Zavrhu
V petek, 25. novembra 2016, ob 17. uri bodo v kulturnem domu v Zavrhu potekale 31.
Maistrove prireditve. Teme tokratnih prireditev bosta pripravila dr. Vasja Klavora: Slovenci na Soški fronti v 1. svetovni vojni in odg. urednik Radia Maribor Stane Kocutar z
arhivskimi posnetki pogovorov z Maistrovimi borci.
Kulturni program v pesmi, glasbi in besedi bo obogatil dogodek. Vabljeni!

Pester praznični december v občini Lenart

P

ribližuje se adventni čas, božič in
novo leto, ki bo v občini Lenart poln
zanimivih kulturnih dogodkov.
Praznično dogajanje se bo na Trgu osvoboditve v Lenartu začelo na Miklavževo,
ob 17. uri, ko se bodo prižgale praznične
luči, otroci si bodo lahko ogledali predstavo, obiskal pa jih bo tudi Miklavž, dogajanje se bo nadaljevalo s koncertom
Muzikluba. Božično novoletne prireditve
na Trgu osvoboditve z božičnim sejmom,
ponudbo kuhanega vina in čaja, s predstavami za otroke in nastopi glasbenih skupin bodo potekale ob petkih in sobotah,
9., 10., 16., 17., in 23. decembra. Dogajanje na ploščadi na Trgu osvoboditve se bo
pričelo ob 17. uri. Na božično-novoletnih
prireditvah bodo otroke razveseljevale
lutkovne in gledališke predstave, Miklavž
in Božiček, odrasli se boste lahko pogreli
ob kuhanem vinu, poskrbeli bomo tudi za
glasbeni program najrazličnejših ritmov
in zvrsti, zapeli bodo Il divji, razgibali nas
bodo ritmi Mama rekla, za poskočne viže
bodo poskrbeli Klapovühi in mnogi drugi
nastopajoči iz domačih društev ter skupin.
Organizator prireditev na trgu je Občina
Lenart v sodelovanju z Razvojno agencijo
Slovenskih goric.
Kot vsako leto nas bo tudi letos z bogatim programom razveselil Konservatorij
za glasbo in balet Maribor – Podružnična
šola Lenart, ki bo v lenarškem kulturnem
domu 8. decembra pripravil praznični
koncert, ki so ga poimenovali Adventni
koledar. Vabijo tudi na ogled baletne pravljice Snežna kraljica, ki bo na ogled 13.
in 14. decembra v Domu kulture Lenart.
Mladi domači baletni ustvarjalci in učitelji
pripravljajo nepozaben plesni dogodek, ki
ga ne smete zamuditi.
Orkester Slovenske vojske s solisti vabi
na božični koncert v Dom kulture Lenart,
ki bo 7. decembra, glasbeniki so nas navdušili že v septembru, z zimzelenim pro-

gramom božičnih melodij nas bodo gotovo navdušili tudi tokrat.
Bee Geesus je 40-članski slovenski gospel zbor pod taktirko Mateja Virtiča. V
Lenartu smo ga pred leti že poslušali in
ga nagradili z dolgimi in bučnimi aplavzi.
Pridite in se prepustite petju, zvokom in
ritmom v soboto, 17. decembra, zvečer v
cerkvi sv. Lenarta.
Prav tako 17. decembra bo praznično
v kulturnem domu Selce, kjer bodo člani
Kulturno – Turističnega društva Selce izvedli glasbeno prireditev Čas okrog božiča.
Učenci in učitelji OŠ Voličina pripravijo
zanimive prireditve. Pritegnila bo tudi Božična pravljica, preplet petja, instrumentalne glasbe in igre, ki bo 20. decembra v
kulturnem domu v Voličini.
Lenarški učenci in učitelji nas na božični
koncert vabijo 21. decembra v Dom kulture Lenart, kjer bodo z bogatim programom prispevali svoj delček k prazničnemu
vzdušju.
Letošnjega božiča ne bomo praznovali
samo v krogu družine, pri polnočnici, ob
jaslicah. Pred božičem, 23. decembra, bo
Slovenskogoriški pihalni orkester MOL
Lenart z božičnimi melodijami polepšal
praznovanje.
Dejavni so tudi v Kulturnem društvu
Delavec, kjer pripravljajo zanimiv dogodek, ki ga še ne želijo razkriti.
Od letošnjega leta se bomo poslovili na
silvestrovanju na Trgu osvoboditve v Lenartu ob zvokih S.O.S kvinteta.
Naveden je le del bogatega in pisanega
decembrskega dogajanja, ki ga bodo pripravili Občina Lenart, obe osnovni šoli,
glasbena šola, društva in drugi organizatorji. Celoten program prireditev bo objavljen na spletni strani Občine lenart www.
lenart.si in na facebooku ter v javnih medijih.
Vabljeni, naj se dogajanje dotakne tudi
vas!

Občina Sveta Ana

11. redna seja občinskega sveta občine
Sveta Ana

O

bčinski svet občine Sveta Ana se je
v sredo, 9. novembra 2016, sestal na
svoji 11. redni seji. Na seji, ki jo je
vodil župan Silvo Slaček, so bili prisotni svetniki Drago Ruhitel, Suzana Rejak Breznik,
Breda Špindler, Katica Bauman, Roman
Režonja, Karl Škrlec in Feliks Berič. Svojo prisotnost sta opravičila svetnika Drago
Weinhandl in Mirko Šenveter. Na seji je bila
prisotna tudi članica Nadzornega odbora
Gabrijela Konrad.
Na dnevnem redu
so zraven običajnih
točk bile naslednje
točke: predlog Odloka
o rebalansu proračuna
Občine Sveta Ana za
leto 2016 in Predlog
Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za
leto 2017 ter predlog
Odloka o proračuna
občine Sveta Ana za
leto 2018.
Po krajši razpravi je
občinski svet sprejel
predlagani rebalans.
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Pod točko 3 in 4 je javna uslužbenka Stanka Ferš predstavila predloga Odloka o proračunu za leto 2017 in 2018. Občinski svet je
predlagana odloka sprejel in sprejel sklep, da
se za oba predloga proračuna opravi javna
obravnava.
Prihodki v letu 2017 so ocenjeni na
3.250.110,00 €, proračun je investicijsko naravnan, saj kar 51 % proračuna gre za investicije. Med večjimi investicijami gre izpostavi-

ti nadaljevanje 2. faze projekta Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, modernizacijo občinskih cest (JP 704-344 Ledinek–Rehar, JP
704-401, JP 704-521 Kremberk–Kolman, JP
704-401 Zg. Ščavnica–Ajhmajer in JP Kremberk–Zalokar), ureditev hodnika za pešce in
križišča na R3-730, Ureditev pločnika Sveta
Ana–Zg. Ščavnica, ureditev ulice v naselju
Krivi Vrh.
Občina se je prijavila na javni razpis za
sofinaciranje čezmejnih projektov - Interreg
Slovenija–Avstrija (CB Matching tradition),
Slovenija– Madžarska (Escape) in Slovenija–Hrvaška (Detox), slednji projekt je potrjen ter projekt Ureditev prostora za degustacijo v kletnem prostoru občinske stavbe.
Skupna vrednost projektov je 450.348 €.
V letu 2017 občina načrtuje nakup štirih
stanovanj v večstanovanjski stavbi skupaj v
višini 250.775 €. Nakup bo potekal v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS.
Za zazidalno območje Lokavec se bo izvedel projekt izgradnje komunalne opreme.
Na področju varstva in vzgoje predšolskih
otrok je za dozidavo vrtca na Sveti Ani planiranih 150.000 €. Zaradi povečanja števila
predšolskih otrok je potrebno dograditi obstoječi vrtec z dvema oddelkoma s spremljajočimi prostori in povezovalnim hodnikom.
Kot vsa leta do sedaj bo občina občanom
sofinancirala izgradnjo MKČN. Delež sofinanciranja znaša do višine 49 % investicije
(brez gradbenih del in davka na dodano vrednost).
Predlog proračuna za leto 2018 predvideva prihodke v višini 2.749.683,00 €. Tudi v
tem letu gre kar 54 % proračuna za investicije. V letu 2018 je planirana 3. faza projekta
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Sveti
Ani. V sklopu modernizacije občinskih cest
so zajeti cestni odseki JP 704-421 Zg. Roči-

ca–Rožengrunt, JP 704-631 Lokavec–Rožengrunt, JP 704-280 Žice–Sp. Ročica, JP
704-1052 Sveta Ana–Ruhitel–Kocbek, JP
704-171 Zg. Ščavnica–Irgolič. V letu 2018 se
bodo nadaljevali čezmejni projekti in bodo
pridobljena sredstva EU skupaj v višini
56.468 €. Občina bo občanom sofinancirala
izgradnjo MKČN.

Obnova JP 704-460 Dražen Vrh–Majerič

Planiran je nakup štirih stanovanj skupaj
v višini 229.550 €. Nadaljevala se bo izgradnja oz. dozidava vrtca na Sveti Ani v višini 219.295 €. Za investicijsko vzdrževanje
osnovne šole je namenjeno 4.000,00 €. V
obeh letih je za ureditev športno-rekreacijskega centra namenjeno 50.000,00 €.
Po opravljeni javni obravnavi se bo pripravil dopolnjen predlog proračuna za obe
leti. Občinski svet ga bo obravnaval na naslednji redni seji, ki bo 14. decembra 2016.
Občinska uprava Občine Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sprejeli so rebalans občinskega proračuna
za leto 2016

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah so na
začetku novembra sprejeli rebalans
proračuna za leto 2016. Prvič so proračun
občine za letošnje leto, ki so ga sprejeli decembra 2014, rebalansirali že aprila letos.
Zaradi drugačnih gibanj proračunskih prihodkov in odhodkov od načrtovanih pa so
morali občinski svetniki še enkrat sprejeti
rebalans občinskega proračuna za leto 2016.
Glavni razlog za rebalans občinskega proračuna je bila finančna uskladitev projekta
modernizacije ceste Brengova–Zibote (tako
imenovana »železnica«) zaradi črpanja sredstev iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin. Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti
2016 in 2017 namreč določa,
da se ne glede na določila 21.
člena zakona o financiranju
občin v letih 2016 in 2017
sredstva za sofinanciranje v
lokalno javno infrastrukturo
in v investicije posebnega pomena, ki so uvrščene v načrte
razvojnih programov občinskih proračunov, zagotavljajo
v višini 5 odstotkov skupne
primerne porabe občin, pri
čemer se 2 odstotka sredstev
zagotavljata v obliki transfera iz državnega proračuna, 3
odstotki pa v obliki odobritve
dodatnega zadolževanja občin v proračunu
države, pri čemer se ta zadolžitev ne všteva v
največji možni obseg zadolževanja občin po
določilih zakona o financiranju občin. Občina Sveta Trojica pa bo v letih 2016 in 2017
črpala 5 odstotkov sredstev za modernizacijo »železnice«. Vrednost tega projekta znaša
več kot 204.000 evrov.
Z rebalansom občinskega proračuna so
načrtovane prihodke občine za letos znižali
z 1,96 milijona evrov na 1,71 milijona evrov.

Davčne prihodke so deloma zvišali (več se
bo nabralo iz naslova davkov na premoženje), nedavčne pa znižali (manj prihodkov
bo iz naslova komunalnega prispevka in priključnine na vodovod v Gočovi). Znižali se
bodo tudi kapitalski prihodki, saj so prvotno
načrtovali tudi prodajo stavbe pri jezeru za
110.000 evrov, vendar bo do prodaje prišlo
šele leta 2017. Nekoliko se bodo zmanjšali
tudi nekateri transferni prihodki (prihodki
iz naslova projektov za obnovo cest skozi
Gočovo in Spodnjo Senarsko in od prodaje
stanovanj). Po drugi strani pa so pridobili
sredstva od ministrstva za zdravje za nakup
radijskih terminalov Zdravstvenega doma
Lenart.

Kar se odhodkov tiče, pa so jih z rebalansom zmanjšali iz 1,88 milijona evrov na
1,64 milijona evrov. Največji razlog za to je
zamik nekaterih projektov v naslednje leto.
V rebalansu občinskega proračuna je predvideno tudi zadolževanje občine za nekaj
več kot 50 tisoč evrov v skladu z zakonom
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za izgradnjo oziroma modernizacijo ceste
imenovane »železnica«.
Odhodke občinskega proračuna so
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AKTUALNO IZ OBČIN
zmanjšali tudi z zmanjšanjem odhodkov
posameznih porabnikov občinskega proračuna, še zlasti pa so zmanjšali sredstva za
komunalno dejavnost z 806 tisoč evrov na
559 tisoč evrov. Tako so zmanjšali sredstva
za izvajanje zimske službe, za rekonstrukcijo
križišča pri Griču, za rekonstrukcijo križišča
Sveta Trojica–Zgornja Senarska, za projekt
modernizacije ceste Brengova–Zibote, za
projekt obnove ceste in pločnika skozi Gočovo ter za projekt obnove ceste in pločnika
skozi Spodnjo Senarsko.
Člani občinskega sveta občine Sveta Trojica so v prvem branju sprejeli tudi proračun
občine za leto 2017 in proračun občine za
leto 2018. Naslednje leto naj bi prihodki občine znašali 2,1 milijona evrov, odhodki pa

ZNANJE ZA RAZVOJ
2,2 milijona evrov. Leta 2018 pa naj bi prihodki občine presegli 2,06 milijona evrov,
odhodki pa 1,97 milijona evrov. Po besedah
župana občine Sveta Trojica Darka Frasa so
se na seji občinskega sveta dogovorili, da
bodo pred drugim branjem in sprejemom
obeh občinskih proračunov za leti 2017 in
2018 (v drugem branju ju bodo obravnavali
na seji občinskega sveta, ki bo predvidoma
8. decembra) še enkrat preverili prioritetno
listo oziroma vrstni red investicijskih projektov tudi glede na čim bolj enakopraven
odnos do vseh naselij v občini in na njihovo
razvitost. V občini si namreč prizadevajo,
da bi se naselja na območju občine čim bolj
enakomerno razvijala.
T. K.

Razstava jaslic v Sv. Trojici

OVTARJEVE NOVICE

Študentski klub Slovenskih goric jeseni

P

rve snežinke so nas že pozdravile, zima
je že potrkala na vrata. Leto dni nazaj
smo še uživali na toplem jesenskem
soncu, sedaj pa smo bržkone vsi iz garderob
potegnili debele puloverje, bunde in plašče.
Tudi letos smo organizirali težko pričakovani jesenski izlet in se od 20.10. do 23. 10.
odpravili v prestolnico Češke, Prago. Prihodu je sledil ogled glavnih znamenitosti, brez
sprehoda po Karlovem mostu in ogleda svetovno znane Astrološke ure seveda ni šlo. Po
krajšem počitku smo odšli v lokalno pivnico
na večerjo in poskušnjo češkega piva, ki je
cenejše od vode, čaja ali soka. Sledila sta še
dva zanimiva dneva, polna ogledov in piva.
Bili smo na Višegradu, kjer so pokopani
znameniti Pražani, ogledali smo si Hradčane in židovsko četrt. Po večerji na ladjici, ki

Tudi letos objavljamo razpis za pomoč
mladim mamicam in očetom, ki jih želimo
razveseliti ob tem čudovitem življenjskem
dogodku, ter razpis za enkratno denarno
pomoč, namenjeno dijakom in študentom
(članom našega kluba), s katero želimo reševati trenutne socialne stiske.
Prijava je mogoča do 30.11.2016, več o
tem pa lahko preberete na naši Facebook
strani.
Pred vrati pa je že veseli december, v katerem pripravljamo veliko dogodkov, ki jih
enostavno ne smete zamuditi. 3. 12. se bo
v Domu kulture v Lenartu odvijala Impro
liga. Dve ekipi amaterskih igralcev se bosta
brez vnaprej pripravljenih scenarijev spoprijeli v prikazovanju komičnih prizorov,
navdahnjenih s predlogi publike. Ta jih bo

je plula po reki Vltavi, smo lahko občudovali
lepo osvetljena obrežja. V nedeljo sta sledila
vožnja do Kutne Hore, kjer so včasih kopali
srebro, in ogled kostnice v Sedlecu, ki skriva dekoracijo iz približno 40.000 človeških
kosti in ob kateri je marsikoga spreletel srh.
Zadnji postanek in zaključno kosilo smo
imeli v pravljični vasici Telč, nato pa le še
vija vaja proti domu.
V začetku novembra smo našim članom
ponudili cenejše vstopnice za Festival vin
osrednjih Slovenskih goric, kjer smo v Samostanski kleti v Sv. Trojici lahko poskusili
več kot 40 odličnih vzorcev vin in potočili
kakšno solzo sreče ob zvokih odlične vokalne skupine IL DIVJI, ki so pričarali posebno
vzdušje v veliki obokani kleti, polni dobrega
vina, ocvirkovih pogač in ostalih prigrizkov.
Po kratkem odmoru smo 14. 11. organizirali ogled filma Pr'Hostar v kinu Kolosej.
Gre za slovensko satirično komedijo, ki v zadnjem času podira vse rekorde gledanosti in
ki si jo je do sedaj ogledalo že skoraj 100.000
ljudi.
19. novembra smo s pomočjo študentov
Medicinske fakultete Maribor organizirali
delavnico prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja. Nesreča namreč ne počiva in
nikoli ne veste, ali boste na večerni sobotni
zabavi potrebovali kakšen prijem, ki smo se
ga naučili.

ocenjevala in boljšo ekipo nagradila s točkami. Torej zabava za mlado in staro in odlična
sprostitev za vse, ki si želijo večer, poln kvalitetne gledališke komedije.
10. 12. organiziramo izlet v predbožični Celovec, kjer vsako leto poteka božični
sejem. Ogledali si bomo mestno jedro in
si nato privoščili lonček kuhanega vina ter
ostale dobrote. Sledila bo vožnja do kraja
Otok na Vrbskem jezeru (Maria Wörth) in
Vrbe. Praznično razpoloženje ob stojnicah
nam bo polepšalo na tisoče lučk na gladini
jezera.
16. 12. bomo v Čvekarni Askari gostili
koroškega kantavtorja Adija Smolarja. Pričakujete lahko obilico dobre komične glasbe
in izvirna besedila, ki nam pogosto nastavljajo ogledalo. Ne zamudite in se skupaj z
nami pozabavajte na lep decembrski večer!
Kot zadnji dogodek v tem letu bo 17. decembra v gostišču Eder-Kramberger na Sveti Ani potekal tradicionalni občni zbor in
zaključek. Skupaj bomo izpeljali volitve organov ŠKSG in naredili krajši pregled leta, ki
se od nas poslavlja. Po končanem uradnem
delu bosta večerja in druženje do jutranjih
ur. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz na
zabavo in domov za boljšo varnost na naših
cestah, tako da boste ob večerji lahko brez
skrbi popili kak kozarček.
Jani Bračič

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah skupaj z domačimi naselji, društvi in posamezniki letos organizira 6. razstavo jaslic v samostanski kleti oz. v Razstavno-protokolarnem
centru sv. Martina. Razstava jaslic bo odprta v naslednjih terminih ter ob prisotnosti naslednjih društev oziroma naselij:
• sobota, 24. 12. 2016, od 16. do 23. ure, Kulturno društvo Trojica
• nedelja, 25. 12. 2016, od 9. do 20. ure, Društvo kmečkih žena in deklet, skupina Svetlice
• ponedeljek, 26. 12. 2016, od 9. do 20. ure, naselje Zg. Porčič
• torek, 27. 12. 2016, od 15. do 20. ure, naselje Zg. Senarska
• sreda, 28. 12. 2016, od 15. do 20. ure, naselje Sp. Senarska
• četrtek, 29. 12. 2016, od 15. do 20. ure, naselje Sp. in Zg. Verjane
• petek, 30. 12. 2016, od 9. do 20. ure, Turistično društvo Sv. Trojica
• nedelja, 01. 01. 2017, od 15. do 20. ure, naselje Osek
• petek, 06. 01. 2017, od 9. do 20. ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica
• sobota, 07. 01. 2017, od 9. do 20. ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica
• nedelja, 08. 01. 2017, od 9. do 20. ure, Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica
Vabljeni !

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski občinski svet o proračunu za leto 2017

S

vetniki in svetnici občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. gor. so na 15. redni
seji, ki je potekala minuli četrtek (24.
11. 2016), sprejeli Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Sv. Jurij v Slov.
gor. Odlok je pripravil Zavod za varstvo

Sanacija plazu na cesti Jurij Lenart se nadaljuje...

kulturne dediščine Slovenije. Pri tej točki
dnevnega reda je prisostvoval tudi Srečko
Štajnbaher, vodja Območne enote Maribor.
S sprejetjem novega odloka o kulturni dedi-

ščini v občini je prenehal veljati stari odlok,
ki je veljal še v času, ko je bila jurovska občina še del občine Lenart.
Zelo pomembna točka dnevnega reda je
bila 1. obravnava Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. gor. za leto 2017. Prihodkovna stran proračuna znaša 2.036.357
€, odhodkovna pa 2.159.928 €.
Razliko med odhodki in prihodki bodo zapolnili z ostanki
sredstev na računu iz preteklih
let in zadolžitve na podlagi 23.
člena Zakona o financiranju občin, Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Člani občinskega sveta so na
omenjeni seji razpravljali tudi o
Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
Več o proračunskih postavkah, investicijah in drugih finančnih obveznostih jurovske
občine za prihodnjo koledarsko
leto in o 15. redni seji pa bomo
zapisali v prihodnji številki Ovtarjevih novic, saj je seja potekala dan pred izidom našega časopisa.

Optika že letos v gospodinjstvih jurovske občine
Med tiste najpomembnejše investicije v
tem času v občini Sv. Jurij v Slov. gor. sodi
zagotovo izvedba del na področju širjenja
optične mreže po občini. Telekom Slovenije namreč izvaja gradbena dela v Vardi, Zg.
Partinju in večjem delu Jurovskega Dola.
Vsa gospodinjstva bodo s strani telekomunikacijskih operaterjev dobila na dom obvestila o možnostih in pogojih priključitve. Že
v letošnjem letu bo Telekom pričel s prvimi
prevezavami oz. priklopi na omrežja, tako
bodo tista gospodinjstva, ki so bližje glav-

nemu vodu, imela možnost priključitve na
optiko že v letošnjem koledarskem letu. Preostali zainteresirani uporabniki pa v prvih
mesecih prihodnjega.
Kaj prinaša novo optično omrežje?
Igor Kmetič iz podjetja PC mobil nam je
med glavnimi prednostmi optičnega omrežja izpostavil, da bodo uporabniki le-tega
lahko koristili precej hitrejšo internetno povezavo ter tudi boljšo kvaliteto televizijske
slike.
Dejan Kramberger

Veseli december v Jurovskem Dolu

V soboto, 10. 12. 2016, ob 18.00 »Družina poje«, Kulturni dom Jurovski Dol
V torek, 13. 12. 2016, škratovanje otrok enote vrtca JVIZ OŠ Jožeta Hudalesa na trgu v
Jurovskem Dolu in prižig novoletne okrasitve; ponudba domačih dobrot na stojnicah
V sredo, 14. 12. 2016, obisk Božička in ponudba domačih dobrot na stojnicah
V ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 15.00 v cerkvi sv. Jurija – božični koncert Jurovskega okteta
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Pri Izobraževalnem centru vas vabimo k vpisu
Začetni tečaj nemščine
Sporočamo vam, da je še nekaj prostih mest za začetni tečaj nemškega jezika. Tečaj je
namenjen začetnikom brez predznanja ali pa je od učenja minilo mnogo let.

Študijski krožek Vrt in zelišča

Krožek nadaljuje s svojim delom v petek,
2. decembra 2016, ob 9. uri, v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Tiste, ki ste mogoče zamudili prijavo ali se
še niste odločili, vabimo, da se nam pridružite. Za vas smo dosegljivi na Izobraževalnem centru, Nikova 9, Lenart, po telefonu
02 720 78 88 ali po elektronski pošti
izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com.
Izobraževalni center, Alenka Špes
Ogled vrta pri Kristini Šalamun
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Proslava dneva suverenosti
Vzhodnoštajerske pokrajine pri Lenartu

P

janja in slovenskega domoljubja združujejo,
ne razdvajajo.
Veterani Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lenart in Policijskega veteranskega društva Sever – Maribor v
sodelovanju z Občino Lenart smo skupaj
pripravili odmevno proslavo Vzhodnoštajerske pokrajine ob dnevu suverenosti – ob
25-letnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz
Slovenije. Proslava je bila
21. oktobra 2016 v Domu
kulture pri Lenartu v Slov.
goricah. Pozdravne nagovore sta imela župan
Občine Lenart mag. Janez
Kramberger in predsednik
OZVVS Lenart in POVŠP
Darko Škerget. Po izvedbi
simbolnega slavnostnega
dejanja, ki sta ga izvedla
veterana OZ Lenart Marjan Rebernik in Iztok Rozin, sta zbrane na proslavi
nagovorila slavnostna govornika: predsednik Zveze
policijskih veteranski druSlavnostni govornik predsednik ZVVS generalmajor Ladislav Lipič s
štev Sever dr. Tomaž Čas
praporščaki veteranskih združenj
in predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo
generalmajor Ladislav Lipič. V kulturnem
zadnjega vojaka iz Slovenije. Da smo od tega
programu je nastopil pihalni orkester MOL
dne dalje na ozemlju Republike Slovenije
iz Lenarta, moški pevski zbor Obrtnik Lepopolni in edini gospodar, je zasluga vetenart, recitatorska skupina iz OŠ in vrtca Sv.
ranov iz policije in veteranov teritorialne
Trojica in ljubiteljski igralec Silvo Safran iz
obrambe. Skupaj smo obranili domovino
Maribora. Program je povezovala Romana
in zato nam je samoumevno, da smo tako
Fekonja.
pomembno obletnico tudi skupaj obeležili in proslavili. S to proslavo smo ponovno
Darko Škerget, predsednik OZ Lenart in
potrdili in dokazali, da znamo biti skupaj v
PO VŠP, foto: Dušan Komar
vojni in v miru, da nas vrednote osamosvaoleg osamosvojitvene vojne v juniju
1991 se državnega praznika, dneva
suverenosti, moramo spominjati kot
enega izmed najpomembnejših dogodkov,
ki so nam dali lastno državo. Za nas, veterane vojne za Slovenijo, se je vojna začela
pravzaprav v maju 1990 s prikrito vojno napovedjo z ukazom JLA po odvzemu orožja
TO in končala 25. oktobra 1991, z odhodom

Po poti osamosvojitvene vojne v obmejnih
krajih osrednjih Slovenskih goric

V

obrambe iz Lenarta pod poveljstvom poročnika Stojana Bračiča in JLA. Predsednik
OZVVS Gornja Radgona Niko Brus pa je
opisal, kako je padla prva žrtev osamosvojitvene vojne v Radencih. Ob obeležju smo
prvi žrtvi osamosvojitvene vojne v Radencih prižgali svečo in se poklonili spominu
na dogodke, ki so se pred 25 leti zgodili na
tem mestu. Nato smo krenili proti Gornji
Radgoni in se ustavili pri spominskem obeležju, kjer smo skupaj z
učenci položili cvetje in
tako počastili spomin
na dogodke v juniju in
maju 1991. V gasilskem
domu je major SV in
veteran vojne za Slovenijo Zdravko Stolnik
učencem slikovito opisal
agresijo oklepne enote
JLA na Gornjo Radgono,
ki ji je poveljeval zloglasni polkovnik Popovič.
Ogledali smo si še film
z avtentičnimi posnetki radgonskih vojnih
Učenci in veterani OZ Lenart Peter Leopold in Darko Škerget ter OZ G.
Radgona Niko Brus in praporščak Matjaž Perša pred spominskim obeleždogodkov. Veterani iz
jem v G. Radgoni
Radgone so učencem in
sodelujočim pripravili
okusno malico, da smo lažje nadaljevali pot
ekskurzije so nam izdatno pomagali veteraproti Zg. Konjišču. Tam nas je pozdravil veni vojne za Slovenijo iz OZ Gornja Radgona.
teran OZ G. Radgona Andrej Rogule, ki je
Bil je lep jesenski dan. Z učenci smo se
opisal življenje in delo vojakov JLA v karavli,
zbrali na avtobusni postaji pri Lenartu in
kako so potekala pogajanja za predajo, maob 8.30 krenili proti Radencem, kjer so nas
jor SV in veteran Peter Leopold pa je opisal,
pričakali veterani iz OZ Gornja Radgona in
kako se je zgodila predaja enote JLA, in dodirektorica radenske občinske uprave Mojca
godke, ki so sledili. Po ogledu karavle, poMarovič. V spremstvu prapora OZ Gornja
ložitvi cvetja in poklonu pri spominskemu
Radgona, ki ga je ponosno nosil praporščak
obeležju smo se odpravili proti domu.
Matjaž Perša, smo odšli proti spominskemu
Na ekskurziji so spremljali učence veteobeležju. Tam nas je nagovoril predsednik
rani major SV Peter Leopold, Ivan Herič,
OZ Gornja Radgona Niko Brus, v imenu žuFeliks Borko, Miro Heric in predsednik
pana Občine Radenci je spregovorila direkOZVVS Lenart Darko Škerget.
torica občinske uprave Mojca Marovič. Ob
obeležju je veteran OZ Lenart Darko Škerget
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart
opisal, kako se je na tem mestu odvijal spoin predsednik PO VŠP, foto: Miro Heric
pad protidiverzantskega voda Teritorialne
eterani OZ ZVVS Lenart smo v torek, 25. oktobra 2016, na dan suverenosti, popeljali učence osrednjih
Slovenskih goric na ekskurzijo Po poti
osamosvojitvene vojne v obmejnih krajih
osrednjih Slovenskih goric. Ekskurzije se
je udeležilo 34 učencev iz OŠ Benedikt, OŠ
Cerkvenjak, OŠ Sv. Ana, OŠ Jožeta Hudalesa
iz Jurovskega Dola v Slov. goricah, OŠ Voličina in OŠ in vrtca Sv. Trojica. Pri izvedbi

8|

DOGODKI IN DOGAJANJA

Komemoracija ob dnevu mrtvih v
organizaciji ZZB NOB

D

ne 22. 10. 2016 smo se z avtobusom
odpravili v avstrijski Gradec na centralno pokopališče, kjer smo položili

• v Zg. Voličini pri spomeniku Ele Kristl
Tanje,
• v Selcih pri spominski plošči družine
Družovič,
• V Nadbišcu,
• V Čermljenšaku,
• v Sveti Trojici,

venec na grobišče ustreljenih partizanov
(tudi pohorskega bataljona), saj je na tem
pokopališču delovalo koncentracijsko taborišče, kjer so umrli ali bili kako drugače
pobiti in v krematoriju sežgani domoljubi
iz Slovenije. Izvedli smo kulturni program.
Govor je imel predsednik Združenja borcev
za vrednote NOB
Prav tako smo bili pri vseh spomenikih na
območju delovanja društva ZZB za vrednote
NOB, kjer imeli komemoracije:
• v Voličini pri centralnem spomeniku,
• v Gočovi,
• v Lenartu pri centralnem spomeniku,
kulturnem domu in pokopališču,
• V Svetem Juriju v Slovenskih goricah.
Slava jim vsem ki so dali svoja življenja
za naš boljši jutri. Da se morija nikdar ne bi
ponovila. Smrt fašizmu in svoboda narodu.
Predsednik Združenja borcev za vrednote
NOB Lenart
Alojz Bezjak

Posebno cvetje

O

pazili smo, da imajo določeni posamezniki v Lenartu posebno cvetje,
s katerim se poklonijo tistim, ki so
žrtvovali življenja, da živimo v miru.
Alojz Bezjak

Dan spomina na mrtve v Cerkvenjaku

Z

obiskom, svečami in cvetjem smo
se 1. novembra spomnili umrlih. Na
grobovih v spomin na umrle svojce so

po vsej državi zagorele sveče. Po vseh župnijah so potekale maše za rajne. Najvišji državni in ponekod tudi lokalni predstavniki pa
so ob spominska obeležja položili
vence.
Tudi v Cerkvenjaku tamkajšnje
Združenje zveze borcev za vrednote NOB in župan Marjan Žmavc
niso pozabili na dan mrtvih in so
obiskali spominska obeležja na območju občine ter položili cvetje in
prižgali sveče. Pri spomeniku NOB
v centru Cerkvenjaka so organizirali tudi spominsko slovesnost.
Tekst in foto: Franc Bratkovič

Oktober – mesec požarne varnosti

G

asilci čez vse leto veliko in aktivno
delamo, a mesec oktober je za nas
vendarle poseben. V tem mesecu v
društvih izvajamo razne aktivnosti, s katerimi želimo krajanom približati naše delo:
pripravimo dneve odprtih vrat, v gasilskih
domovih sprejmemo otroke iz vrtcev in
šol; pripravimo pa tudi gasilske vaje – tako
v društvih kot tudi na ravni Gasilske zveze
Lenart.
Letošnja skupna vaja gasilskih enot GZ
Lenart je bila z namenom preverjanja stanja

opreme in psihofizičnih sposobnosti operativnih gasilcev izvedena 15. oktobra na lokaciji Hotela Črni les.
Predpostavka za vajo je bila požar v kuhinji hotela s ponesrečenimi med osebjem
in gosti. Gasilci so se tako preizkusili v naslednjih veščinah: preiskovanje zadimljenih
prostorov, notranji napad, reševanje ljudi,
iznos plinskih jeklenk, gašenje objekta, reševanje iz višin preko lestve in spustnice.
V vaji je sodelovalo 122 operativnih gasilcev ter 27 gasilskih vozil (15 gasilskih vozil
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s cisterno, 11 gasilskih vozil za prevoz moštva in 1 vozilo za gašenje gozdnih požarov);
po vaji je bila opravljena analiza, kjer je bilo
ugotovljeno, da so bili zastavljeni cilji doseženi: vseh 10 prostovoljnih gasilskih društev,
ki so v vaji sodelovala, je ustrezno opremljenih in z opremo delujejo kot učinkovite operativne gasilske enote.
Vaja je potekala pod poveljstvom poveljnika GZ Lenart Leopolda Omerzuja; delo
prvega sektorja je vodil namestnik poveljnika GZ Lenart Franc Lakner, delo drugega
sektorja pa podpoveljnik Robert Kukovec.
V GZ Lenart pa so zelo aktivne tudi članice, ki so letos že četrtič zaporedoma pripravile operativno vajo za članice. Letošnja
je bila 23. oktobra v občini Cerkvenjak. Na
objektu avtomehanične delavnice Boruta
Spustnica

OVTARJEVE NOVICE
Članice so se v vaji spoprijele z naslednjimi izzivi: nudenje pomoči poškodovanim,
gašenje z vodo in penilom, napad po lestvi
z izolirnimi dihalnimi aparati, preiskovanje
zadimljenega prostora, notranji napad, iznos jeklenk in ponesrečencev, prezračevanje
prostorov ter ogled objekta z lastnikom.
V vaji je sodelovalo 48 članic z 12 gasilskimi vozili (7 gasilskih vozil s cisterno, 1
orodno vozilo in 4 vozila za prevoz moštva).
Sodelujoče v vaji so bile iz sedmih gasilskih
društev. Pri vaji so jim kot strojniki (šoferji)
pomagali gasilci iz matičnih društev. V analizi po vaji je bilo ugotovljeno, da je bila vaja
strokovno in kakovostno izvedena. Članice
so se z izzivi spoprijele enakovredno kot
moški tovariši, s katerimi tudi sicer sodelujejo na intervencijah.
Napad
preko
lestve

ponesrečenci, zastrupljeni z ogljikovim monoksidom.
Tako kot vsako leto je društvo pripravilo
vajo evakuacije za matično šolo Sveta Ana in
njeno podružnico v Lokavcu. Prav tako je bil
učencem prikazan pravilen postopek gašenja kuhinjskega požara. Za predšolske otroke pa je bil organiziran dan odprtih vrat, kjer
so si ogledali gasilski dom, vozila in opremo.
Članice smo se že četrto leto zapored udeležile gasilske vaje za članice GZ Lenart, ki
je potekala na območju Cerkvenjaka. V številčni udeležbi pa smo
sodelovali na vaji GZ
Lenart, ki je potekala v
prostorih Črnega lesa.
Mesec požarne varnosti
smo zaključili s čiščenjem gasilskega doma
in opreme ter s pregledom društva.
Maja Župec, foto:
Anton Moleh

Dobrodelna akcija Drobtinica v Benediktu

1

Članice

Anželja v Brengovi so se članice spoprijele z
operativnimi izzivi pod predpostavko požara v skladišču avtomobilskih gum; dodatno
tveganje je pomenila nevarnost eksplozije v
sami avtomehanični delavnici, kjer so shranjeni motorna olja, bencin in plinsko olje.

Vajo je vodila predsednica
komisije za članice pri GZ Lenart Jelka Hojnik.
Gasilci GZ Lenart se za pomoč iskreno zahvaljujemo lastnikom objektov, ki so nam
omogočili izvedbo vaj, saj s tovrstno dejavnostjo nadgrajujemo svoje znanje in s tem
izgrajujemo večjo požarno varnost za naše
lokalne skupnosti.
GZ Lenart

24. srečanje gasilskih veteranov GZ Lenart

G

asilska zveza Lenart in komisija za
delo z veterani sta bili organizator
že 24. družabnega srečanja gasilskih

6. oktober je svetovni dan hrane, torej
dan, ko se spomnimo na problem lakote
in podhranjenosti na svetu. V tem času
vsako leto poteka vseslovenska akcija Drobtinica. V našem kraju jo organizira Občinska organizacija Rdečega križa Benedikt
pod vodstvom mag. Milana Repiča v sodelovanju z učenci Osnovne šole Benedikt.
Učenci 9. razreda so se te humanitarne akcije udeležili v sklopu interesne dejavnosti
Prostovoljstvo.
V nedeljo, 16. 10. 2016, smo imeli pred
Mercatorjem v Benediktu postavljeno stojnico od 7. do 12. ure. Stojnice je organizirala
Občinska organizacija Rdečega križa Benedikt v sodelovanju s Klubom krvodajalcev
Benedikt. Prostovoljci Maja Ješovnik, Maruša Petek in Tilen Rajter so ponujali kruh
in druge pekovske izdelke ter sadje. Ob tem
pa so vzpodbujali solidarnost do socialno
šibkejših.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so nas
obiskali na stojnici in darovali prostovoljne
prispevke ter s tem pomagali socialno ogroženim osnovnošolskim otrokom v Benediktu. Denar, ki smo ga zbrali, bo namenjen za

skih vrstah, ki je zahtevalo od njih mnogo
odrekanja, saj je bil to čas, ko so gradili tudi
nove gasilske domove. Z enominutnih mol-

njihove tople obroke. Hvala trgovini Mercator, ki nam je omogočila izvedbo Drobtinice
in darovala kruh. Zahvala pa gre tudi Pekarni Šijanec, Društvu kmečkih žena in deklet
Benedikt, še posebej gospe Ivanki Žižek, ki
je spekla kruh. Lepa hvala še enkrat vsem,
ki ste se pri stojnici ustavili in prispevali po
svojih močeh.

Ne pozabimo, da dobrodelnost osreči tistega, ki daje, in tistega, ki prejme.
Valerija Miklič, mentorica prostovoljcev
Osnovne šole Benedikt

VDC Polž Maribor, enota Lenart
vas toplo vabi na

tradicionalni humanitarni koncert
Gostje:

Vrtec Lenart, Zelena igralnica
VDC Polž Maribor, enota Lenart

Torek, 29. 11. 2016, ob 19. uri
Dom kulture Lenart
Vstopnina: 5€ | Prodaja kart: VDC Polž MB, enota Lenart in eno uro pred koncertom.

veterank in veteranov, ki je v četrtek, 3. novembra, potekalo v Cerkvenjaku.
Zanje so v dvorani Doma kulture pripravili krajši kulturni program z ogledom video
predstavitve občine Cerkvenjak. Nagovoril
jih je tudi župan Marjan Žmavc in jim zaželel prijetno druženje. Zbranim sta dobrodošlico zaželela tudi Cilka Kovačec, predsednica komisije veteranov, in Jože Selinšek,
predsednik GZ Lenart. Vsi so se jim tudi
zahvalili za njihovo dolgoletno delo v gasil-

kom so se poklonili spominu na umrlega
predsednika in častnega predsednika GZS
Ernesta Eörya.
Veteranke in veterani so si v Cerkvenjaku
v Tušakovi vili ogledali še muzejsko zbirko
Feliksa Rajha in pri Rudolfu Druzoviču njegova miniaturna dela iz lesa.
Srečanje, na katerem je nastala spominska
fotografija, so sklenili s kosilom v gostišču
pri Antonu.
Franc Bratkovič

PGD Sveta Ana in mesec požarne varnosti

L

etošnji mesec požarne varnosti je bil
namenjen splošni požarni varnosti v
gospodinjstvih in problematiki ogljikovega monoksida. Že takoj na začetku me-
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seca oktobra je bila nenapovedana gasilska
vaja, kjer je sodelovalo domače društvo z
enoto Lokavec. Predpostavka je bila, da gori
stanovanjska hiša, v njej pa so bili zatečeni

Sponzorji

Medijski pokrovitelj

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

|9

OVTARJEVE NOVICE

DOGODKI IN DOGAJANJA

Delati etično? Trajnostno? Zakaj?
Zakaj bi sodeloval v etični banki, če pa lahko dobim kredit v navadni banki, ki bo dobiček odnesla iz našega kraja? Morda bi želel kredit v banki, kjer bom tudi sam lastnik, ali
pa raje prepustim vse imetnikom kapitala? Morda bi vložil denar v banko, ki bi vlagala v
mojem kraju, ker bom tudi sam imel korist od tega, ali pa raje ne? Naj bodo banke velike
in se ukvarjajo s tveganimi posli in špekulacijami?
Na etičen in trajnosten način, kjer bi imeli tudi mi, ljudje, korist, je možno obnavljati
stanovanja, spodbujati podjetništvo in družbeno pomembne investicije, ki izboljšujejo kakovost življenja nas vseh. Kako se tega lotevajo na Hrvaškem in s kakšnimi projekti, bosta
povedala predstavnika Zadruge za etično financiranje iz Zagreba. Povedala nam bosta,
kako nastaja etična banka, in predstavila primere dobre prakse.
Predavanje bo predvidoma v četrtek, 8. 12. 2016, ob 18-ih v Knjižnici Lenart.
Vabljeni! Prijava udeležbe na info@zavsenas.si zaradi priprave prostora in pogostitve.
Izak Matej Ciraj, Društvo Mi za vse nas.

Postičevi dnevi 2016

V

veselje domačinov in vseh, ki radi
prihajate k Sveti Ani, se pod okriljem t. i. Postičevih dnevov zvrsti
več prireditev oz. dogodkov. S Postičevimi
dnevi ohranjamo spomin na svojega nekdanjega župana, zdravnika, sadjarja ter velikega vinogradniškega strokovnjaka Franca Postiča (1794-1861), ki je pri Sveti Ani
živel in ustvarjal pred več kot dvesto leti. S
svojim dolgoletnim in vsestranskim delom
je pridobil neprecenljive zasluge za razvoj

in Frančeska Ternovšek. Nastala slikarska
dela so na ogled v Avli Antona Fašinga v
pritličju občinske stavbe vse tja do sredine
decembra.
29. oktobra obeležujemo obletnico smrti
Franca Postiča. Na ta dan je v avli Antona
Fašinga potekalo predavanje vinogradniškega strokovnjaka Andreja Reberniška, direktorja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj z
naslovom Novi tržni izzivi v vinogradništvu.
Poudaril je predvsem pomanjkanje sodelo-

zdravstva in predvsem vinogradništva v tem
delu Slovenskih goric.
V nedeljo, 25. septembra 2016, so nas člani vinogradniškega društva povabili na trgatev trt, ki so posajene na Postičevi vinogradniško učni poti. Mletje pobranega grozdja
je potekalo na tradicionalen način (ročno)
na lesenem mlinu. Stisnili so 120 litrov mošta. Postičevo vino je sestavljeno iz 24 različnih sort, med njimi so tudi rdeče sorte, kar
daje vinu zanimivo roza barvo. Na trgatvi
so se člani društva prvič predstavili z novimi oblačili (predpasniki in klobuki), kar bo
pripomoglo k večji prepoznavnosti društva.
28. in 29. oktobra 2016 je zdaj že tretje leto
zapored potekala jesenska likovna kolonija
društva Lajči Pandur in Galerije Konrada
Krajnca. Na koloniji so pod mentorstvom
Konrada Krajnca sodelovale Nika Arnuš,
Ana Kraner, Nina Kolarič, Andreja Štancer

vanja (mreženja) med podravskimi vinarji
in premajhen obseg trženja vrhunskih vin
domačih vinogradnikov.
Zaključni dogodek Postičevih dnevov se
je odvil v soboto, 12. novembra 2016, s tradicionalnim martinovanjem v organizaciji
vinogradniškega in turističnega društva ter
društva kmečkih žena in deklet. Pripravili
so nam bogat kulturni program (slavnostni
krst mošta, snetje klopotca) in voden ogled
po vinogradniško učni poti. Krst mošta je
opravil domači župnik Anton Fras, za zabavo in veselo druženje pa so poskrbele ljudske pevke in harmonikarja Domen in Ben
Šnajder. Člani in članice vinogradniškega
društva in društva kmečkih žena in deklet
pa so poskrbeli za odlično vinsko-kulinarično ponudbo.
Petra Golob, foto: arhiv občine

Festival vin osrednjih Slovenskih goric

V

samostanski kleti v Sveti Trojici se je
v petek, 4. novembra, zgodil Festival
vin osrednjih Slovenskih goric. Organizator ni bil nihče drug kot 4. Cerkve-

njaška vinska kraljica Martina Breznik, ki je
s tem svojim projektom povezala vseh šest
vinogradniških društev na območju UE Lenart. Na festivalu vin v Trojici je sodelovalo
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18 vinogradnikov z več kot 40 vzorci različnih vin.
Prisotne, med katerimi smo opazili tudi
vinske viteze iz evropskega in slovenskega
viteškega reda in kogovsko, ljutomersko ter bivšo svečinsko vinsko
kraljico, je pozdravila in nagovorila
že imenovana vinska kraljica in organizatorka Martina Breznik, dobrodošlico pa sta vsem zažela tudi
Darko Fras, župan občine gostiteljice, Sv. Trojice, in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
Festival vin je imel tudi dobrodelno noto. Del denarja od izkupička
bo Breznikova namenila enajstčlanski socialno ogroženi družini.
Razmišlja pa tudi, da bi Festival vin
osrednjih Slovenskih goric postal
tradicionalen.
Mimogrede, zapišimo še, da so slovenske
vinske kraljice tudi za leto 2017 izdale koledar Slovenskega vinskega kraljestva.
Franc Bratkovič

Okronali 5. Cerkvenjaško vinsko kraljico

V

delovanju s še nekaterimi društvi v občini.
Prireditve so se udeležili številni gostje, med
katerimi je bilo kar nekaj vinskih vitezov in
še več vinskih kraljic, 24, od bivših do aktualnih z vseh koncev države. Letošnje martinovanje pa ni bilo običajno, saj
so na njem okronali že 5. Cerkvenjaško vinsko kraljico.
Dosedanji vinski kraljici
Martini Breznik je bilo izrečenih več zahval za njeno prizadevno opravljeno poslanstvo.
Nova Cerkvenjaška vinska kraljica je postala Monika Majer iz
Vanetine.
Na prireditvi so podelili tudi
protokolarno vino z Johanezove trte in listine. Prejemniki so
bili: Alenka Novak, Marko Breznik, Leon Grager, Dani Zorko,
Krona je novi vinski kraljici Moniki Majer nadeta, sledila je še
Ivan Toplak in Roman Mulec.
lenta in popolnost njenega veličanstva je pravnomočna.
Franc Bratkovič

nedeljo, 13. novembra, je v Cerkvenjaku potekalo tradicionalno martinovanje. Pripravljata ga Občina
Cerkvenjak in tamkajšnje Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v so-

Dvodnevno martinovanje pri Sveti Trojici

M

artinovo smo v Sveti Trojici vinogradniki v sodelovanju z občino
letos praznovali kar dva dni, v petek, 11. 11., in v soboto, 12. 11. Pričeli smo v
petek ob 18. uri s koncertom v cerkvi, ob 19.
uri je sledila obsodba mošta v samostanski
kleti v izvedbi dramske sekcije Turističnega
društva. Za kulturni program sta poskrbela
Jože Golob in Janez Perko, nekdanja člana
Završkih fantov. S folkloro nas je razveselila otroška folklorna skupina KD Trojica.
Po obsodbi mošta je mlado vino blagoslovil
pater Bernard. Sledila je Martinova večerja
ob svečah in z glasbo v organizaciji Štajerske hiše kulinarike. V zabavnem programu
so sodelovali Veseli Slavčki in dalmatinska
klapa Leut.

V soboto smo od 17. ure naprej poskušali mošt trojiških vinogradnikov. Ob 19. uri
smo pričeli z obsodbo mošteka v izvedbi
dramske sekcije Turističnega društva. Tudi
letos nas je z lepimi vinskimi napitnicami

razveselil pevec Rudi Šantl. Za plesno vzdušje pa je poskrbela folklorna skupina odraslih
članov KD Trojica pod vodstvom Janje Požegar. Blagoslov mladega vina pa je tokrat
opravil pater Damjan. S svojo prisotnostjo
nas je razveselila tudi odhajajoča 4. Cerkvenjaška vinska kraljica Martina Breznik, ki se
je še posebej zahvalila predsedniku društva
Petru Leopoldu za odlično sodelovanje.
Oba dneva je program povezovala Maja
Fridau. Župan Darko Fras in podžupan
Branko Novak sta se zahvalila sodelujočim
za organizacijo in izvedbo programa, posebej za že ustaljen način izvedbe prehoda
žlahtne kapljice iz mošta v vino ter nastop
vseh nastopajočih v kulturnem programu.
Posebej sta se zahvalila Društvu vinogradnikov za odlično organizacijo prireditve in Turističnemu društvu
za izvedbo obsodbe mošteka.
Skeč z naslovom Pravična
sodba mošta je šaljiva, pa vendar dovolj pristno prikaže, kaj
se z moštom dogaja v sodu in
z ljudmi, ki ga preveč pokušajo.
Pokušnjo mladega vina so
opravili člani sodišča, župan,
podžupan in predsednik društva vinogradnikov. V samostanski kleti sta sledila druženje
in pokušnja mladih vin naših
vinogradnikov in vinarjev,
manjkali nista niti penini MARTIN IN MARTINA lanskega letnika, ki ju
prideluje družina Klobasa. Za prehrano je
poskrbelo osebje bifeja Frenky.
Peter Leopold

Martinovanje v Juriju

N

a osrednjem trgu v Jurovskem Dolu
je bilo tudi letos na Martinovo nedeljo (13. 11. 2016) veselo in sproščeno. Kot je že običajno za
jurovsko občino, praznik sv.
Martina počastijo po 2. nedeljski sveti maši na osrednjem trgu
v Jurovskem Dolu. Blagoslov
mošta je opravil farni župnik
Janko Görgner. Za kulturni program, katerega je povezovala
Vida Ornik, pa so tako kot pretekla leta poskrbeli v KD Ivan
Cankar. V njem so s pesmijo
nastopili člani Jurovskega okteta, s plesom pa folklorna skupina Jurovčan. Za dobro vzdušje
po uradnem delu prireditve pa
je poskrbel ansambel Refren.
Člani društva vinogradnikov Sv. Jurij v Slov.
goricah so predstavili svoje letošnje in skrbno negovane pridelke prejšnjih let, tako da
so obiskovalci lahko okušali različne darove narave. Za domačo ponudbo hrane pa so

tako kot pretekla leta poskrbele članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. gor.
Zbrano množico so nagovorili župan, Peter

Škrlec, poslanec Francko Breznik in viničar
Ivan Špindler, ki skrbi za cepič najstarejše
vinske trte na svetu, ki je posajen na trgu v
Jurovskem Dolu.
D. K., foto: M. Krautič
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DOGODKI IN DOGAJANJA

OVTARJEVE NOVICE

Ovtar ob dvigu in spustu klopotca na Kapeli Blagoslov temeljnega kamna za novo kapelo

V

»Ovtarju« smo že poročali o dvigu
klopotca na Kapelskem Vrhu nad
Radenci, ko je za to v vlogi »slovenskogoriškega ovtarja« skrbel humorist Korl
oziroma Samo Tuš iz Gornje Radgone. Bilo
je to 15. avgusta, a 5. novembra je bilo treba
klopotec sneti. To se je zgodilo na tradicionalnem 8. martinovanju, ki sta ga skupaj pripravila Turistično društvo Klopotec Kapela,
ki praznuje letos 20-letnico obstoja, in tamkajšnje Društvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Kapela.
Pri turistični točki Pri preši oziroma vinogradniški hiši na Kapeli v občini Radenci je za zabavo in ples poskrbel Ansambel
Brloga iz Šentilja v Slovenskih goricah (od
aprila letos: Damijan Rener, Mitja Mlakar,
Simon Knuplež in Benjamin Senekovič), ki
je posebej za letošnje martinovanje pripravil
povsem novo skladbo z naslovom »Špricer«.
Ob 14. uri pa je humorist Korl v vlogi ov-

tarja skrbel za spust klopotca, ki so ga skupaj
pospravili društveni gospodar Franc Ivanič,
skrbnik klopotca Feliks Rantaša in monter
Janko Kniplič.

Besedilo in fotografije: Filip Matko Ficko

Vogalček J. Vanturja

V

soboto, 12. novembra, so v delovnih
prostorih podjetja Gradbeništvo –
krovstvo, kleparstvo in tesarstvo Sraka v Benediktu blagoslovili temeljni kamen za novo kapelo.
Sv. mašo je ob somaševanju duhovnikov Benedikta Lavriha, Andreja
Lapreta, dr. Antona Ožingerja in
zlatomašnika Ivana Zajnkoviča daroval domači župnik Marjan Rola
in blagoslovil temeljni kamen. Sodelovala sta tudi bogoslovca Florjan Ungar in Matej Vinojčič, ki sta v
župniji Benedikt in Negova na duhovniški praksi. O pomenu verskih
znamenj je spregovoril pater Lavrih, o novi kapeli pa Danica Elbl.
Slovesnost so polepšali Domači
muzikanti iz Benedikta. Za gradnjo nove kapele sta se odločila Marinka in Branko Sraka, ki bosta nadomestila manjšo kapelico na
prostoru, ki ga potrebuje podjetje. Kapelo, ki
bo večja in bo imela zvonik, bodo postavili

V

januarju smo člani Kluba Starodobnik Slovenske gorice na občnem
zboru sprejeli program aktivnosti za
leto 2016. V program smo zapisali, da bomo
skrbeli za dobre prijateljske medsebojne
odnose v klubu. Skrbeli bomo za izdajo in
vzdrževanje certifikatov za naša starodobna
vozila. Organizirali bomo društveno srečanje starodobnih vozil ter izlet s strokovno
ekskurzijo.
V soboto, 25. junija je potekalo 14. društveno srečanje starodobnih vozil. Po jutranjem obroku pred Lenarškim hramom smo
krenili proti Ptuju, nadaljevali do Hrvaškega
Zagorja do vasi Cvetlin, kjer sta nas naša
člana Franc in Barbara Murko na domačiji
Barbare postregla z
domačimi specialitetami. Sledila sta ogled
gradu Trakoščan in
vožnja nazaj proti Ptuju, kjer je bila večerja
in razdelitev priznanj
in pokalov članom
kluba.
V soboto, 15. oktobra, smo organizirali
izlet s strokovno ekskurzijo z avtobusom
prevoznika Breznika v Zasavje. Najprej smo
se ustavili v biodinamični sirarni Sešlar v
Orehovici, katera je vključena v mrežo Zasavskih ekoloških kmetij z blagovno znamko Demeter. Pot smo nadaljevali v Izlake do
Čebelarskega doma z ogledom Valvazorjeve
čebelarske poti. Peljali smo se skozi Zagorje ob Savi mimo mestnega parka dr. Janeza
Drnovška in pomnika 15. poldnevniku, ki
teče skozi Zagorje. V Trbovljah smo videli
staro še aktivno tržnico ter rudarske kolonije, imenovane Njive, kjer je ambientalna
zbirka o bivanjski kulturi rudarskih družin
v 20. letu 20 stoletja. V Delavskem domu Tr-
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bovlje je potekal mednarodni festival videoumetnosti in novomedijske kulture, ki je bil
prava paša za oči. S panoramsko vožnjo smo
si ogledali Trbovlje z vsemi znamenitostmi,
katere nam je opisoval prijazen vodič Miro.
V Hrastniku smo si v tovarniški trgovini steklarne najprej olajšali denarnice, nato pa si
ogledali steklarno, ki že več kot 150 let izdeluje vrhunske steklarske izdelke. Med vožnjo
do Hrastniškega muzeja smo videli pomanjšano kopijo tržaškega gradu Miramare, ki je
bila zgrajena leta 1894 kot letna rezidenca
Eme de Seppi. V muzeju je na ogled stalna
zbirka NOB, prikaz osnovnošolske učilnice

čena bo Mariji, ki goduje 25. marca, in jo bo
v celoti financirala družina Sraka, ki je za vse
prisotne pripravila bogato pogostitev.
Ludvik Kramberger

V Lenartu START Cocktail and lounge bar

O

Uspešno leto za člane Kluba Starodobnik

na župnijskem zemljišču, zato bo župnijska.
Dograjena pa bo v prihodnjem letu. Posve-

b trgovini Pikapolonica v Kraigherjevi ulici 26 v Lenartu je odprl vrata
lokal START Cocktail and lounge
bar. V preteklosti znan kot FraMa
bar, kasneje pa še kot Tabu Caffee
je sedaj z novimi najemniki začrtal
pot kot družinam prijazni lokal. V
ta namen so uredili otroški kotiček,
kjer se lahko otroci igrajo, njihovi
starši pa se lahko prepustijo raznim
napitkom, sadnim smoothijem ali
pojedo slasten sendvič ter na terasi
ob lepem vremenu lovijo še zadnje
jesenske sončne žarke.
Seveda pa v naslovu ne bi imeli tudi napisa Cocktail, če se ne bi
tukaj pripravljali različni koktajli za
vse okuse in starosti, tudi otroci si
jih lahko privoščijo.
START lokal je ob vikendih poznan kot
kraj, kjer se dogajajo razni eventi. Tako vsak
petek različni DJ-ji vrtijo popularno trend
muziko (Clubbing nights), sobote pa so
rezervirane za glasbo vseh zvrsti ter za vse
okuse .

Ime START ponazarja neki začetek, ima
pa še vrsto drugih pomenov. Ker so najemniki strastni športni navdušenci, je to me-

sto, kjer se zbirajo še preostali športniki ob
ogledih zanimivih športnih dogodkov na
velikem ekranu, v toplejših dneh pa tudi na
terasi na velikem platnu.
Branko Repec, direktor

Voda iz potokov in rek je prestopala bregove

Z

aradi močnega deževja je sredi
novembra voda iz številnih potokov, kanalov in rek v osrednjih
Slovenskih goricah ponovno prestopala
bregove. Na nekaterih kmetijskih površinah pa se je zemlja tako razmočila,
da so na travnikih in njivah v dolinah
nastala majhna jezerca. Na našem posnetku je eno od takih jezer na velikem
travniku v Oseku.
T. K.

M0Č GLASBE NAS ZDRUŽUJE

V PRIČAKOVANJU VESELEGA DECEMBRA
__________________________

SOBOTA, 26.11.2016

ŠPORTNA DVORANA LENART
__________________________
pred drugo svetovno vojno ter učilnice iz 50.
let prejšnjega stoletja. Na podstrešju muzeja
pa je ena najstarejših zbirk lutk in igrač. Pot
nas je vodila naprej mimo Rimskih Toplic in
Zidanega Mosta do Svibnega pri Radečah do
kovaške delavnice čez osemdeset let starega
Martina Oblaka. Videli replike keltskega
orožja, sablje, meče in viteške oklepe. Na
»večernem« kosilu v restavraciji Čop pod
Kumom so nas prijazno sprejeli pod taktirko kuharskega mojstra Lojzeta Čopa. Ostala
nam je še samo pot domov.
F. Krivec

KLAPA CAMBI MARJAN ZGONC
ČUDEŽNA POLJA

VLADIMIR KOČIŠ ZEC

SINIŠA VUCO

ANSAMBEL PREROD VETER (BELA SNEŽINKA)

DARKO DOMIJAN BRANKA KRANER

PRODAJNA MESTA
PETROL - POŠTE SLOVENIJE - EUROPARK - EVENTIM.SI
Prireditev ima tudi tokrat humanitarni značaj. Organizatorji so že nakazali denar bratoma, ki se jima
podira hiša. Akcijo so sprožile Slovenske novice.
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Ivan Bauman pri 81 letih do trofeje kariere

LOKACIJE ULIČNIH
ZBIRALNIKOV ZA ZBIRANJE
E-ODPADKOV IN ODPADNIH
BATERIJ

I

Ulični zbiralniki se postavljajo
v sklopu projekta
LIFE Gospodarjenje z e-odpadki
pod vodstvom družbe ZEOS, d.o.o.
in lokalnim partnerjem
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o..
OBČINA BENEDIKT
Benedikt - parkirišče ob športni dvorani, Šolska ulica 2
OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak - pri trgovini Mercator, Cerkvenjak 13 b
OBČINA GORNJA RADGONA
Gornja Radgona - ekološki otok nasproti trgovskega
centra Maximus, Lackova 22
Negova - na avtobusni postaji
Spodnja Ščavnica - ekološki otok pri igrišču
OBČINA HOČE - SLIVNICA
KS Hoče, Pohorska cesta 15
KS Rogoza, Rogoška cesta 60
KS Slivnica, Mariborska cesta 4
OBČINA LENART
Lenart - Ob gozdu (pri križišču s Partizansko cesto)
Voličina - pri Gostilni Kmetič, Spodnja Voličina 81
OBČINA RADENCI
Boračeva - zbirni center ločenih frakcij Saubermacher
Slovenija
OBČINA SVETA ANA
Sveta Ana - pri vinogradniškem muzeju
OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Sveta Trojica - parkirišče pri pokopališču (ob
svečematu)
OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Videm - parkirišče pri kulturnem domu in posojilnici
OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH
Jurovski Dol - ob deponiji za posip cest (od Kmetijske
zadruge Lenart z.o.o., proti novemu pokopališču).
OBČINA ŠENTILJ
Šentilj - parkirišče pri občini, Maistrova 2
Zg. Velka - parkirišče pod šolskim igriščem
Sladki Vrh - parkirišče pri kulturnem domu Sladki Vrh,
Sladki Vrh 3
Ceršak - pri krajevni skupnosti Ceršak, Ceršak 19
OBČINA VITANJE
Vitanje - pri osnovni šoli (Kuzmanova žaga)
OBČINA ZREČE
Zreče - avtobusna postaja
Stranice - parkirišče pri pokopališču

KAJ LAHKO ODDATE V ULIČNE ZBIRALNIKE?

MALE
GOSPODINJSKE
APARATE

PRENOSNE
BATERIJE IN
AKUMULATORJE

električne mešalnike,
likalnike, tehtnice,
ure, grelnike vode,
ožemalnike, opekače
kruha, salamoreznice ...

OSTALO MALO
OPREMO IN
ORODJE
sušilnike in kodralnike las,
električna orodja, sesalnike,
ventilatorje, brivnike, svetilke ...

baterije AA, AAA, AAAA,
D, C, 9V …

IGRAČE
Vse igrače, ki za svoje
delovanje potrebujejo
električni tok iz omrežja,
baterije ali akumulatorje.

dilnike,
(pralne stroje, hla
oddate na
Večje e-odpadke
in sijalke lahko
...)
e
orj
nit
mo
letaka.
TV aparate,
na hrbtni strani
na
de
ve
na
so
mestih, ki
ZEOS ulicni zbiralnik LETAK 100x210mm avg 2016 2.indd 3-4
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Z NARAVO

RAČUNALNIŠKO
OPREMO IN
ZABAVNO
ELEKTRONIKO
telefone, mobilne telefone,
računalnike, tiskalnike,
zvočnike, tipkovnice,
radijske aparate, kasetofone,
gramofone, računalniške
miške, kalkulatorje, polnilce,
fotoaparate, slušalke, DVD
predvajalnike, kamere ...

E-odpadke in odpadne baterije
je potrebno zbirati ločeno.

vanu Baumanu iz Jurovskega Dola se je
pri 81 letih izpolnila njegova dolgoletna
želja po uplenitvi »zrelega«, starejšega
jelena. Ivan, ki je član LD Sv. Jurij v Slov.
gor. že vse od leta 1951, ko je pri 16-tih letih uplenil prvega srnjaka, je zadnjih 10 let
vztrajno hodil na lov za trofejo kariere v sosednjo Madžarsko. Čeprav je do letošnjega
leta že uplenil 6 jelenov, je še vedno ostal
brez želene trofeje. Kljub vsemu se je letos
podal v lov za veličastnim jelenom še enkrat.
Kot pravi sam, je bila tokrat rimska boginja
lova, Diana (oz. Artemida po grški mitologiji), na njegovi strani. 18. septembra 2016
ob 18. uri je namreč v sosednji Madžarski
uplenil več 300 kg težkega jelena. Njegovo
rogovje je tehtalo 13,19 kg, kar je po besedah
madžarskih lovcev iz tega okoliša rekord v
njihovi 70-letni zgodovini. S tem se je Ivanu
izpolnila želja, ki je že toliko let tlela v njem.
Z lovom bo, kot pravi, še nadaljeval, saj mu

sprehodi v gozd predstavljajo pomembno
obliko sprostitve in tudi del življenja, ki mu
je vrsto let posvečal precej pozornosti.
D. K.

Tudi štorovke so dobre

P

osnetek je nastal na vlažnem terenu v gozdu nekaj
sto metrov v dolini nad Gunglovim jezercem v Zg.
Porčiču (prej Sp. Porčič). To je bil trenutek v začetku novembra 2016, ko smo si lahko nabirali tudi bukove
štorovke svetle barve. Za marsikoga je bil sprehod tako
še uspešnejši. In na jedilniku je bila uvrščena tudi goba
štorovka.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Velika kopriva (Urtica dioica)
Se še spomnite zgodb o Butalcih? Tiste,
ki opisuje, kako so sejali sol in so jim zrasle koprive? Jaz soli nisem sejala, a imamo
v bližini hiše več rastišč te rastline. Pa me
to nič ne moti. Kopriva je namreč tako
uporabna rastlina, da moramo celo biti
hvaležni, da jo imamo na dosegu roke.
Uporabimo jo lahko: za pomoč pri zdravljenju, v kuhinji, v kozmetiki, na vrtu …
Kar je pa tudi pomembno, je to, da je ne
moremo zamenjati z drugimi rastlinami,
saj nam s tem, ko nas »speče«, jasno pove,
da je prava. Zakaj peče? Na steblu in listih
ima žgalne laske, ki so votli. V sebi hranijo
mešanico mravljinčne in histaminske kisline. Na koncu laska je krhka konica, ki se
ob dotiku zlomi in naša koža pride v stik s
pekočo snovjo, ki povzroči žgočo bolečino
in gobice. Dotik je res boleč, a popolnoma
neškodljiv. Če sem kot otrok kdaj padla v
koprive in »tulila« od bolečin, se na to ni
nihče preveč oziral, rekli so mi le, da ne
bom imela revme.
Pri nas rasteta dve vrsti pekočih kopriv:
velika in mala. Razlikujeta se po velikosti,
obliki listov in po tem, da je velika trajnica,
mala pa enoletnica. Obe sta zdravilni. Domača imena za veliko koprivo so: kropiva,
žgoča kopriva, živa kopriva, pečeča kopriva
… V zdravilne namene je kopriva koristna
za: čiščenje in obnovo krvi (vsebuje železo,
magnezij, D vitamin), spodbuja prebavo
in presnovo, pomaga pri obolenjih sečil,
krepi odpornost, lajša revmatične in protinske težave, rahlo znižuje krvni sladkor,
zaustavlja krvavitve, pomaga pri povečani
prostati, pri alergijah, zaradi vsebnosti kalcija preprečuje osteoporozo ter blaži težave z dlesnimi in aftami. Uporabljamo celo
rastlino. Pomladi nabiramo mlade vršičke,
iz katerih stiskamo sok. Uporabljamo svežega, razredčenega z vodo. Ne sme nam
zavreti. Pitje tega soka preprečuje in zdravi
posledice radioaktivnega sevanja in deluje
proti pomladanski utrujenosti. Mlade liste
uporabimo za kuhanje koprivine špinače,
koprivine juhe, izdelavo koprivinih rezancev in kot polnilo za raviole, lazanje ali pa
jih preprosto namočimo v boljše testo za
palačinke in ocvremo. Ko kopriva cveti, je
čas, da naberemo liste za čaj. Na hitro jih
posušimo v senci in shranimo v temnem,
suhem prostoru. Iz njih pripravimo čaj
(vedno svežega) kot poparek. Dve do tri
žličke listov poparimo s skodelico kropa,
pustimo pokrito 10 minut, precedimo in

pijemo dve do tri skodelice dnevno. Za čaj
lahko uporabimo tudi svežo rastlino. Pri
driski si naredimo umešana jajca s cvetovi koprive. Nabiramo tudi seme koprive,
ki ga prav tako posušimo. Iz njega lahko
pripravimo zeliščno sol. Na dve žlici grobe
morske soli damo eno žlico semen, zmeljemo v kavnem mlinčku ali terilniku in
sol uporabljamo za solate. Pozno jeseni ali
v začetku pomladi kopljemo korenine, ki
jih na hitro splaknemo pod tekočo vodo in
cele posušimo pri temperaturi do 40 stopinj. Posušene zdrobimo in iz njih pripravimo čaj, tako, da dve žlički korenin damo
v lonček hladne vode, pustimo, da zavre in
vre še kakšno minuto, odstavimo, pokrito
naj stoji 10 minut, precedimo in pijemo
dve do tri skodelice dnevno. Iz korenin
(tudi svežih) lahko pripravimo tinkturo,
ki jo uživamo trikrat dnevno po 20 do 30
kapljic v dcl vode. Pripravki iz koprive pri
normalni uporabi nimajo stranskih učinkov, nosečnice in tisti, ki jemljete zdravila
proti sladkorni ali nabiranju vode pri popuščanju srca, se pred uporabo posvetujte
z zdravnikom. V kozmetiki je koprivin čaj
uporaben za čiščenje kože pri mozoljih in
ekcemih. Proti prhljaju, za boljšo prekrvavitev lasišča in proti izpadanju las skuhamo močan čaj, ki ga zmešamo z domačim
jabolčnim kisom in zvečer masiramo lasišče. Na vrtu je kopriva uporabna kot dodatek za hitrejše kompostiranje, ovenelo
položimo k rastlinam za zastirko. Iz enega
kg svežih kopriv, namočenih v 10 litrov
vode, pripravimo gnojilo: zmes vsak dan
premešamo z leseno palico, ko se neha peniti in močno smrdi, je gnojilo uporabno.
Z njim zalijemo ob rastline, ki imajo veliko
potrebo po dušiku. Gnojilo razredčimo z
vodo v razmerju 1:10 in zalivamo enkrat
tedensko. Tudi škropivo proti listnim ušem
si lahko pripravimo iz koprive: 1 kg svežih
kopriv prelijemo z 10 l vode, pustimo stati
24 ur, precedimo in škropimo proti večeru.
S tem pripravkom tudi krepimo rastline.
Škropljenje ponovimo večkrat v tedenskih
razmakih.
Naši predniki so pred nevihto koprive dajali na ogenj, saj bi naj to preprečilo
strelo. Kopriva je bila tudi sestavni del ljubezenskih napojev. Še marsikaj bi se dalo
napisati o koprivi! Ali še vedno mislite, da
je kopriva plevel?
Marija Čuček

Bukov štor z gobami štorovkami

15. 09. 16 11:01

ŠT. 10 | 25. NOVEMBER 2016

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Z NARAVO

Smreke v Holčevem vrtu v Sv. Trojici od 1975

M

orda za nekoga, na videz, ta prispevek ni dovolj privlačen, vendar
je zanimiv, saj želim spomniti na
Hinka Mlinariča, ki je živel na Mariborski
cesti 9 v Sv. Trojici (1905–1992). Bil je vesten
logar, vodja gozdne drevesnice v Sv. Trojici,
ustanovitelj Turističnega društva leta 1967,
več desetletij je sodeloval v cerkvenem pevskem zboru, deloval kot tajnik v kulturnem
društvu EGP in PGD Sv. Trojica. Bil je govornik na pogrebih, pisal vloge, pritožbe itd.
Njegov dober uspeh je bila zasaditev čim več
gozdnega drevja, ki je zraslo v domači drevesnici, na terenu nekdanje občine Lenart.

Enega od primerov nam prikazuje fotografija, ko je 1. marca
1975 Hinko Mlinarič s Francem
Damišem posadil 5 metrov visoko smreko na vrtu družine Holz
v Meznaričevi ulici v Sv. Trojici.
Zaradi sušenja in velikosti dreves,
cca 30 m, so ti smreki letos sredi
oktobra odstranili. Nastal je čudovit pogled od samopostrežne
trgovine Mercator na vse tri zvonike cerkve.
Zapisal: Slavko Štefanec

Optika s tradicijo, zna

njem in
kvaliteto

• Redni zdravniški pregledi za očala
• Za izdelavo vseh vrst očal ali pregled Vašega
vida nas obiščite na Maistrovi ul.18 v Lenartu
(nasproti avtobusne postaje), ali nas pokličite na
tel 02 72-06-449

25 let

Z VAMI
IN ZA VAS

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON
Tel: 02/72 90 280

za studijsko
fotografiranje

info@foto-tone.si
DARILNE BONE LAHKO KUPITE
V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280
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V Babinem Jaru 75 let pozneje obsodbe
zločina in krivcev, ne pa prevrednotenje
zgodovine in izenačevanje rabljev in žrtev
Grozljive številke, zaradi katerih se
Ob 75-letnici pokola kijevskih Judov v
mi zdi edino pošteno, odkrito in zgosoteski Babin Jar je bila velika spominska
dovinsko objektivno povedati zdajšnjim
slovesnost, ki se je je udeležil tudi nemgeneracijam, kaj se je dogajalo (z vsemi
ški predsednik Joachim Gauck. Nacisti so
vzroki in posledicami), kdo so bili rablji
na tem mestu 29. in 30. septembra 1941
in kdo žrtve. Niti slučajno pa izenačevaumorili 33.771 Judov. Te so začeli zbirati
ti žrtev in krvnikov ali celo relativizirati
takoj po osvojitvi ukrajinske prestolnice
krivdo in jo enakomerno porazdeliti na
28. septembra 1941. Takrat je v Kijevu
obe strani. Vsak zakaj ima svoj zato, za
živelo še okoli 50 tisoč Judov, v glavnem
vsakim vzrokom se skriva posledica in
ženske, otroci in starejši moški, saj so
ravno tega objektivnega dejstva se na žabili mlajši moški že mobilizirani v enote
lost marsikje sploh ne zavedaj(m)o. Tudi
Rdeče armade ali pa so pobegnili pred
v Sloveniji ne, kjer o spravi veliko govoriprihajajočimi nacisti. Judje so morali peš
mo, a še vedno po nepotrebnem odpirana obrobje Kijeva, kjer so jih prisilili, da
mo stare rane. Sprave najbrž ne more biti
so se slekli, nakar so jih v skupinah po 10
in je ne bo vse dotlej, dokler se odgovorne
vodili v Babin Jar, kjer so jih postrelili.
strukture za grozodejstva med NOB ne
Najprej že omenjenih nekaj več kot 33 ti»pokesajo in ne zaprosijo slovenskega nasoč, do sredine oktobra pa še preostale od
roda za odpuščanje. Odločilno pri tem je,
50 tisoč, kolikor jih je bilo v mestu in okolici. Po množičnem pokolu so
enote nemške vojske razstrelile
obrobje več kot 50 metrov globoke soteske, da bi zakrili sledi
množičnega grobišča. Poleg Judov so na tem morišču ubili še
veliko Romov, duševno bolnih,
vojnih ujetnikov, partizanov in
tudi ukrajinskih nacionalistov.
Ocenjujejo, da je na tem kraju skupaj končalo življenje 200
tisoč ljudi. Množični zločini so
se končali šele novembra 1943,
ko so Rdečearmejci osvobodili
Kijev.
Zločin nad Judi v Babinem
Jaru je bil dolgo zamolčan. Šele
po Stalinovi smrti se je o njem
začelo govoriti v javnosti, leta
1961 pa je Babin Jar končno
postal javno znano množično
grobišče. K temu je največ pripomogel ruski pesnik Jevgenij
Aleksandrović Jevtušenko s
svojo znano pesnitvijo Babin
Jar. Leta 1976 so na mestu zločina postavili spomenik sovjetskim žrtvam pokolov in vnovič
zamolčali judovske žrtve. Te so
dobile zasluženi javni in zgodovinski spomin šele 50 let po
o streljanju talcev v mariborskih zaporih leta
zločinu, torej leta 1991 z razpa- Plakat
1942. Na njem je zapisana tudi Emilija Toplak iz Cerkvedom nekdanje Sovjetske zveze. njaka (arhiv Muzeja narodne osvoboditve Maribor).
Takrat so tudi Judje dobili spomenik v obliki sedmerokrakega
da to prva stori RKC, ker je bila duhovjudovskega svečnika – menore, spomenini vodja in usmerjevalec delovanja vseh
ke pa so postavili tudi ostalim skupinam
struktur kolaboracije. Govorjenje, da je
žrtev tega zloglasnega pokola, med drušlo za državljansko vojno, je neresnično
gim tudi Romom. Masaker v Babinem
in nedostojno; je le metanje peska v oči
Jaru je preživelo samo 29 Judov, danes je
javnosti. Pokažite, kje v Evropi so spopad
živa le še ena živa priča zločina. Pokol je
rodoljubov s kolaboranti okvalificirali
bil načrtovan, Judje pa so morali leči na
kot državljansko vojno. Kje v Evropi kože ustreljena trupla in so jih pripadniki
laborantom postavljajo spomenike in jih
SS streljali v tilnike. To je na sojenju v
javno častijo? Po mojem se zagovorniki
Nürnbergu povedal eden od pripadnikov
domobranstva zavedajo svojih grehov,
SS enot Kurt Werner. Pri tem grozljivem
opletajo s spravo in se skušajo izviti iz
dejanju so nacistom pomagali tudi ukraobjema odgovornosti. Njihovo početje
jinski kolaboranti.
ima za posledico duhovno, politično in
A bolj kot formalna slovesnost, s katero
gospodarsko nazadovanje oziroma staso se spomnili tega tragičnega dogodka,
gnacijo Slovenije. Na tak način bi se tudi
so pomembne besede nemškega predpretrgala popkovina z največjo opozicijsednika, ki je v spominskem nagovoru
sko stranko, katere preživetje je odvisno
izpostavil rablje in žrtve. In se ni sramood priložnosti za netenje sovraštva. Preval odkrito povedati, kdo so bili izvajalci
pričan sem, da je bilo tako ravnanje tudi
pokola Judov in kdo njihovi podporniki.
v sozvočju z dejanji papeža Frančiška«, je
Obsodil je početje enot SS, nemške vojske
pred časom zapisal Jože Martini iz Ljuin nacističnih krvnikov nasploh. Odkrito
bljane v Dnevniku. Nimam kaj dodati,
se je opravičil za žrtve tega krutega pokoedino da toplo priporočam branje knjige
la blizu Kijeva, ki je je bil neke vrste uvod
Podivjana celina avtorja Keitha Lowa, ki
v uresničevanje kasnejšega projekta »doje tudi za slovenski prostor nadvse zakončne rešitve« judovskega vprašanja v
nimivo in aktualno. In postavlja vzroke
vsej okupirani Evropi. Na vzhodu je bil ta
in posledice za povojno morijo v širšem
projekt še posebej učinkovito udejanjen
evropskem prostoru na pravo mesto. Poin zato ne presenečajo številke o judošteno, objektivno in historično zelo kovskih žrtvah vojne: SZ 1 milijon, Poljska 3
rektno.
milijone, Češkoslovaška 267 tisoč Judov,
Madžarska 277 tisoč Judov, Jugoslavija 60
dr. Marjan Toš
tisoč Judov ...
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General Maister skozi otroško
ustvarjanje in spominjanje

Maister – naš junak

O

Š borcev za severno mejo iz Maribora je ob 35-letnici šole in negovanju
spomina na Rudolfa
Maistra in njegove soborce
– prostovoljce izdala zajeten
zbornik s pomenljivim naslovom Maister-naš junak.
Gre za knjižno publikacijo, ki
se je ne bi sramovala nobena
večja izobraževalna in kulturna ustanova in je še en dragocen prispevek v zakladnico literature o domoljubju. V njej
so zbrana razmišljanja, pogledi in razprave
poznavalcev novejše slovenske zgodovine
iz začetka 20. stoletja, predvsem pa izjemno
raznoliki prispevki in tehtna razmišljanja
učencev o generalu Maistru, njegovih soborcih in o domoljubju. Izšla je v nakladi 450
izvodov v izvedbi mariborske založbe Ostroga. Lektorica je bila Senka Dreu, izbor citatov je opravila Nina Kolenc, fotografije sta
umestili Mateja Barbarič in Klara Napast,
naslovnico pa krasi portret Rudolfa Maistra,
ki ga je narisala Nuša Trobas. Vse literarne prispevke so napisali izključno učenci
OŠ borcev za severno mejo, ki so za knjigo
narisali in naslikali vsa likovna dela. Poleg
njih je objavljenih tudi več dokumentarnih
fotografij, ki pričajo o bogatem in razvejanem delovanju šole na podorčju razvijanja
in krepitve domoljubja med mladimi. Mag.
Lučka Lazarev Šerbec, ki je skupaj s sodelavci in sodelavkami tudi zasnovala ta velikopotezni raziskovalno-založniški projekt
med mladimi, je v predgovoru med drugim
izpostavila, da »projekt živi in diha z nami,
izvajamo ga z veliko ljubeznijo in osebnim
odnosom, skratka, postal je del nas, tako
učencev kot učiteljev. Učitelji imajo posebno
vlogo, predvsem pa zahtevno in pomembno
poslanstvo, zato jim gre posebna zahvala, da
so vsa ta leta učence vzgajali k spoštovanju,
razumevavanju in ohranjanju narodne in
kulturne dediščine ter drugačnosti«. Opozorila je tudi na več kot uspešno sodelovanje
z mnogimi ustanovami, muzeji, strokovnimi
združenji in z mnogimi poznavalci zgodovine Maistrovega življenja in delovanja (niso
ostala prezrta završka in lenarška spominjanja na Maistra in njegove soborce, ki so
jim tudi mladi izrekli vse priznanje). Ravnateljica je izpostavila tudi dolgoletno aktivno
sodelovanje s Slovensko vojsko in še zlasti z
vojašnico generala Maistra v Mariboru. Zato
ni naključje, da so mladi in njihovi učitelji
za to poslanstvo prejeli mnogo priznanj in
zahval, med njimi tudi spominsko priznanje
Mestne občine Maribor.
Toliko izvirnih razlag besede domoljubje
iz zornega kota mladih ljudi težko najdemo
v knjižnih izdajah. Pa ne samo to, gre za
iskrenost tovrstnih sporočil, ki prihajajo iz
glav mladih ljudi, povsem neobremenjenih s
politiko, strankarstvom, medsebojnimi spori in razklanostjo Slovencev, ideologijo in
polpreteklo zgodovino. Vsi v en mah skušajo dopovedati sebi in predvsem bralcem, da
je treba imeti domovino rad in z njo živeti
tudi v tako težkih časih, kot so bila prevratna
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leta po prvi svetovni vojni. Država po njihovem niso zgolj politiki ali strankarski voditelji, država »smo mi, ljudstvo – Slovenci«!
To so spontano zapisali v prispevkih pod
skupnim naslovom Maister, Slovenci in
današnji čas, med katerimi je objavljeno
tudi aktualno Maistrovo pismo Mariborčanom. In kaj osvoboditelj
Maribora sporoča zdajšnjim
meščanom? Napisal jim je,
da so pozabili, kaj je Maribor. »Ni le mesto, v katerem
prebivate. Ni le hiša ob hiši.
Je nekaj več kot to. Za to
mesto, našo zemljo, je padlo
veliko vojakov. Niso se borili
za bogastvo, za denar. Borili
so se za dom, borili so se iz
srca. Nekateri se niso vrnili. Sovražnike,
zemlje lačne, smo pregnali, ker smo se borili
za zemljo, na kateri smo odraščali, kjer so
odraščali naši očetje in kjer bodo odraščali
moji sinovi, vnuki. Bodite veseli. Dokler
bo nad Mariborom plapolala slovenska zastva, veste, da ste tu doma«. Tako je kratko
in jedrnato v vlogi Maistra zapisal v pismu
Mariborčanom učenec Jan Fras. Zala Lahovnik pa je dopisala, da »več kot nas bo, več
možnosti imamo, da v tem boju uspemo.
Želimo, da naši otroci in vnuki živijo na
slovenski zemlji, govorijo slovenski jezik,
berejo slovenske knjige in hodijo v slovenske
šole. Povejte svojim otrokom, naj cenijo svoj
materni jezik, deželo, v kateri živijo, in ljudi,
ki so pripravljeni dati svoje življenje za boljši
jutri«. O Maistru so napisali tudi lepe pesmi,
med katerimi naj omenimo tisto z naslovom
Domovina, v kateri so verzi posvečeni ne
samo generalu Maistru, pač pa tudi njegovim borcem, prostovoljcem. Takole pravi:
»Od doma so se poslovili, pogumno za našo
mejo se borili. Želeli so si boljšega življenja,
brez zatiranja, sovraštva in trpljenja«. Vščečne so uganke in celo križanke, vse prispevke pa so mladi »Maistrovci« podkrepili in
»obarvali« s prijetnimi ilustracijami, slikami
in grafikami.
Zbornik predstavlja zaokroženo vsebinsko celoto, ki je sporočilno povezana z Maistrom, njegovim delom, drznostjo, vizionarstvom in pogumom v vlogi vojskovodje in
generala, pa tudi nežnega poeta, bibliofila in
mecena. A če smo še natančnejši in znamo
prebirati sporočilnost tudi med vrsticami,
potem iz tega zbornika veje eno samo iskreno in globoko prepričanje mladih o permanentni krepitvi slovenskega domoljubja v
aktualnem času, ko imamo sicer svojo državo in smo člani velike družine evropskih demokratičnih držav, a smo žal po prepričanju
mladih še vedno razklani in razdeljeni. Zato
nam svetujejo, naj »stopimo skupaj in si
priskočimo na pomoč za rešitev Slovenije«.
Je treba k temu sploh še kaj dodati? Mislim,
da ne, sploh ker je publikacija resnično
domiselno, pošteno, neomadeževano in
vsebinsko bogato sporočilo, kaj nam je
storiti, da bomo imeli domovino rajši
in da bomo znali spoštovati pridobljeno
samostojnost in neodvisnost. Po kateri so
hrepeneli rodovi in katero moramo ohraniti
našim zanamcem. Sicer je bil tudi Maistrov
trud zaman ...
dr. Marjan Toš

Elizabeta Kraner - 90 let

O

bčanka občine Sveta Ana Elizabeta Kraner je v soboto, 5. novembra 2016, dopolnila 90 let.
Gospa Elizabeta živi pri sinu in njegovi
družini v Ledineku 16. Devetdesetletnica je zmeraj obkrožena s svojimi domačimi, kajti ob sinu še ima hčer, tri vnuke
in dva pravnuka.
Ob njenem prazniku jo je obiskal tudi
župan občine Sveta Ana Silvo Slaček. Ob
izročitvi simboličnega darila ji je zaželel
še obilo zdravih in srečnih let. Slavljenka, ki za svoja leta izgleda več kot odlično, je bila vesela obiska.
AR

70 let skupnega življenja zakoncev Urbanič
Tako dolgo živijo skupaj res kleni, jekleni ljudje

V

nedeljo, 6. novembra, pred natanko 70-imi leti sta si večno zvestobo
pred Bogom obljubila Jožef Urbanič,
roj. 28. 1. 1920, in Cecilija, roj. Tomažič, 21.
11.1921.
Zvestobo sta si obljubila malo po vojnem
času, 6. novembra leta 1946, v cerkvi sv.
Benedikta. Vnukinja Natalija Šijanec pripomni: »Stari ata je bil takrat še nekoliko ranjen; to je bila posledica ruskega ujetništva.«
Zelo ju povezuje vera, saj sta med drugim
poromala tudi v Fatimo in Sveto deželo. Jožef je do svojega 95. leta vozil avto, njegova
velika ljubezen pa je bila in je še vedno glasba; bil je odličen in poznan muzikant. Igral
je na številnih »gostijah«,
pri "plehmuzikah", tudi v
vojaški godbi med 2. sv.
vojno. Zna namreč igrati na več inštrumentov;
med drugim na klarinet,
trobento, bariton in harmoniko. Da je bila glasba
pri Urbaničevih vedno v
središču življenja, pričajo
tudi številni vnuki in tudi
pravnuki, ki so glasbeni
talent podedovali in s trudom nadgradili, saj poprimejo za marsikateri inštrument ter zaigrajo sebi
v veselje in sorodnikom v
velik ponos.
Zakonca Urbanič pa je
med drugim povezovala tudi ljubezen do
zemlje in narave, saj sta še pri 90-ih imela
živino, za katero sta skrbela.
V zakonu se jima je rodilo osem otrok;
Jožef (p.d. Pepek) - najstarejši, je duhovnik,
Jakob, Janez, Rozina (Zinka), Cecilija (Cilka), Marija (Mimica) ter dvojčka Roman
in Friderik (Mirko), slednji je oktobra 1997
tragično preminil v prometni nesreči.
Vnukinja Natalija še doda: »Od meseca
maja letošnjega leta živita pri teti Cilki v Benediktu, kjer sta deležna 24-urne oskrbe z
obilo ljubezni in srčne kulture. V pomoč so
ji tudi brat Jakob in sestra Mimica ter gospa
Jožica Senekovič, sin Pepek pa jima vsako
nedeljo redno prinaša dušno hrano - sveto
obhajilo.«

90 let Antona Ornika iz Oseka

V

sredo 2. novembra, je 90. jubilej praznoval Anton Ornik. Rojen je bil v
Oseku.
V zakonu z ženo Marijo sta se jima rodila
hči Tončka in sin Franci, ki sta jima podarila
vnuke, prav tako pa ju razveseljujeta tudi pravnuka.
Ob okroglem jubileju so Antona v Oseku
obiskali predstavniki Krajevne organizacije
Rdečega križa Sveta Trojica, Društva upokojencev Sveta Trojica in podžupan Branko Novak. Čestitali so mu in mu zaželeli še mnoga
zdrava leta. Gospod Anton pa je dejal, da si
želi, da bi imel vsako leto takšen obisk.
Foto: Anton Ornik
Barbara Cvetko
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V življenju jima ni bilo nikoli prizaneseno, a jesen življenja jima v veliko veselje z
obiski krajša 19 vnukov in 21 pravnukov.
Vseskozi ju povezuje močna in trdna vera,
ljubezen do zemlje in glasbe, saj sta človeka
z veliko pozitivnimi lastnostmi, izjemnimi
vrednotami in vrlinami. V svojo preteklost
rada posežeta z zgodbami, s katerimi delita nasvete, še posebej Jožef Urbanič, ki mu
znanja in občutka za glasbo nikoli ni zmanjkalo. Z izjemno bogatimi življenjskimi izkušnjami, številnimi znanji in poznavanji zakonca Urbanič predstavljata svojim bližnjim
pravi leksikon znanja, sta zgled skromnosti,
ponižnosti in delavnosti. »Prav posebna mi-

lost«, tako Natalija, »ni dana vsakomur, da
bi lahko obhajal tako častitljivi jubilej skupnega življenja. To so res samo izbrani ljudje. Tako si sorodniki želimo, da bi ju dobri
Bog še naprej ohranjal zdrava in zadovoljna,
saj ju imamo zelo radi.«
Železnoporočenca sta svoj jubilej praznovala s sorodniki pri sveti maši v Benediktu,
ki jo je daroval njun sin Jožef s somaševanjem številnih duhovnikov, ki so z družino
povezani. Simbolično darilo jima je poklonil
tudi anovski župan Silvo Slaček ter izpostavil izraženo spoštovanje do družine Urbaničevih. Jubilantoma pa je zaželel še trdnega
zdravja v jeseni življenja.
Suzana Rejak Breznik

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na

Območni odbor Maribor

praznično srečanje v decembru,
ki bo v torek, 6. decembra 2016, ob 17. uri na sedežu odbora
v Mariboru, Partizanska c.12/II.

Tokratno srečanje bo namenjeno druženju pred zaključkom leta, ko bomo ob pogledu na
preteklo leto pozdravili med nami Miklavža in skupaj z njim prebudili otroka v sebi.
Srečanje pripravljajo prostovoljci
Prijazno vabljeni!

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij, december 2016
Petek
Sreda

2. 12.
14. 12

KO RK Lenart v OŠ Lenart
KO RK Lokavec v OŠ Lokavec /CTM
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ZDRAVJE

Zlatoporočno slavje zakoncev Satler iz
Lenarta

V

soboto, 29. oktobra 2016, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala
50 let zakonskega življenja Marija
in Martin Satler. Tako kot pred 50. leti sta
tudi sedaj svojo »večno zaobljubo« opravila
v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni
del obreda opravil podžupan občine Lenart
Franci Ornik, cerkvenega ob zahvalni maši
pa upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger.
Marija Satler, rojena Lorbek, se je rodila
leta 1935 v Zgornjih Žerjavcih mami Veroni
in očetu Karlu.
V tistih vojnih časih so bile zgodbe otroštva drugačne, saj je večino
otroštva preživela skupaj z mamo,
sestro in bratom, kajti oče je bil v
času vojne izgnan. Kljub vsemu pa
je otroštvo najlepše obdobje, tako
ima Mimika, kot ji rečejo domačini, veliko lepih doživetij iz otroških
let. Lepi so tudi spomini na šolska
leta.
Čas, v katerem je Marija preživljala svojo mladost, ni odpiral
vrat v svet, vendar je Marija kljub
vsemu šla na delo v Nemčijo, s tem
pa je omogočila boljše življenje
sebi in svojim domačim. Po vrnitvi
domov je ostala na domačiji in si
delo poiskala pri družini Elbl. Tam
je spoznala svojega bodočega moža Martina.
Martin Satler iz Sv. Trojice, iz Porčiča, je
zagledal luč sveta leta 1941 kot zadnji od petih otrok staršema mami Elizabeti in očetu
Martinu.
Ko boste danes obujali spomine, vam bo
Martin ali kot ga domači kličejo Tine zagotovo povedal zanimive prigode in dogodivščine, ki jih je v otroških letih doživel z
bratom Srečkom in sestrami Miro, Pepiko in
Viko.
Po končani šoli in odsluženem vojaškem
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roku se je zaposlil v Mariborski livarni v Mariboru, kjer je dočakal tudi svojo upokojitev.
Trojiška in lenarška sta sosednji fari in
tako so se križale poti Marije in Martina in
spletle lepo skupno zgodbo, ki traja že pol
stoletja. Spoznala sta se, se zaljubila in se 29.
10. 1966 v cerkvi sv. Lenarta tudi poročila.
Marija je po poroki ostala doma in delala kot šivilja, Martin pa je odhajal na delo
v Maribor in pomagal doma na kmetiji. Postavila sta si nov dom, v katerem sta se rodili
hčerki Judita in Simona.

Oba sta člana DU Lenart, kjer se ob prireditvah, ki jih pripravlja društvo, srečujeta z
vrstniki. Ker sta še pri močeh, redno skrbita
za dom. Pri tem pa jima pomagajo otroci z
družinami.
Starost pa jima sedaj lepšata vnuka Urška
in Miha ter pravnuk Alen.
Tistega lepega dne, leta 1966, ko sta se
njuni poti združili v eno, gotovo nista pričakovala, da bosta skupaj napisala tako srečno
in bogato zgodbo svojega življenja.
Tadeja Radovanovič, L. K., Foto Tone

OVTARJEVE NOVICE

Novo! Pilates v Lenartu - vadba telesa in duha
Ste za nekaj posebnega in čisto novega? Pilates je posebna vrsta vaj za krepitev telesnih
mišic. Iznašel jih je Joseph Hubert Pilates, ki
je to vadbo najprej poimenoval Contrology,
ker naj bi pri izvajanju vaj s pomočjo duha
kontrolirali mišice.
Kjerkoli na internetu boste
brali o pilates vadbi, bo skoraj
vedno pisalo, da je to vadba telesa in duha. In kaj to dejansko
pomeni v praksi? Pred mnogimi leti, ko sem prvič spoznala
to vadbo, sem vedela, da ni za
vsakogar. Takšna mera koncentracije, povezane z gibanjem
in dihanjem, je zelo zahtevna.
Mnogi te vadbe ne razumejo, ker ne vidijo
smisla, zakaj bi gibe delali počasi in zraven
razmišljali o dihanju, pa mišicah medeničnega dna in podobnih stvareh. In ko sem nekaj časa delala pilates ter se naučila osnove,
vaje niso postajale lažje, ampak težje. Vsakič znova je bilo težje … Ker pa mi nobena
druga vadba ni sedla, sem se v pilates želela
poglobiti. In tukaj sem dobila odgovor. Pilates je dejansko življenjska vadba, gre za stil
življenja, ki ti zleze pod kožo. Vadba dejansko deluje, telo se začne spreminjati, izboljša
se drža, presnova, počutje, povrhu vsega pa
postajamo veliko bolj gibčni. Biti neprestano
v top formi je v različnih življenjskih obdobjih nemogoče. Človek, ki hodi v službo ali
pa je preprosto doma, ima razne obveznosti,
družino, kup tedenskih nalog, enostavno ne
zmore biti ves čas v pogonu. Ta svet zna biti
včasih zelo krut, v smislu jejte to, kupite ono,

zagotovite si popolno postavo. Prepričana
sem, da je pilates za vsakogar, saj vsak dela
toliko, kot zmore. V vsakem primeru »nahranimo telo in duha«. Bistvo je v osnovah,
osnova pa je naučiti se pravilno izvajati vaje,
jih vplesti v vsakdanje življenje in se imeti ob tem preprosto fajn. Naš svet se spreminja
s svetlobno hitrostjo in zakaj
je torej pilates vadba telesa in
duha? Ker je to glas v vas samih,
ki vas spodbuja, da naredite nekaj zase. Ta notranji glas vam bo
povedal, kdo je pravi učitelj za
vas, kje se počutite dobro in koliko gibanja za vas je dobro.
Zame je pilates izjemna vadba. Nauči te tišine misli, popolne koncentracije, predvsem
pa te nauči imeti rad lastno telo, se pogledati
v ogledalo in občutiti moč. Ko na lastne oči
vidiš, kako se spreminja hrbtenica, postava,
kako se izboljša počutje, potem verjameš,
da je ta vadba edinstvena. Raziskujte sebe,
lastne potenciale in vabljeni, da jih odkrivamo skupaj. Tudi sama pri vadbi vedno znova
odkrivam kaj novega, se neprestano učim
na tem področju doma in v tujini in skušam
svoje znanje prenašati na vadeče. Ustvarila sem t.i. Energolates, saj sta poleg pilatesa
pomembna tudi pozitivna energija in dobra
volja. Vabljeni, za več informacij pa mi lahko tudi pišete na jasminab1985@gmail.com,
saj telovadimo ob četrtkih zvečer v Centru
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Jasmina Bauman, učiteljica pilatesa, komunikologinja in radijska voditeljica

Sproščanje in meditacije za vse generacije
Vsak četrtek od 18. do 19. ure na Kraigherjevi 19/b v Lenartu (soba 201) vabi skupina Pomoč - Help. Vstop prost - prijave in informacije po telefonu 031 333 614 ali preko elektronskega naslova: perla.svetovanje@gmail.com
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Ožbolt Ilaunig, Moje življenje
S predstavitvijo knjige je
Knjižnica Lenart 13. novembra zaključila Ilaunigovo leto, kakor je poimenovala obsežen celoletni projekt
v počastitev 140-letnice
rojstva pisatelja, sodnika –
sodnega starešine, zgodovinarja, pohodnika in planinca, kronista, pomembnega
Lenarčana Ožbolta Ilauniga.
V Reberci na Koroškem
rojeni Slovenec je v Mojem
življenju popisal mnogo dogodkov, in to na način, ki ni
navaden dnevnik, saj prav
skozi natančno opisovanje
dogodkov podaja dobro
zgodovinsko čtivo kot dopolnilo drugim
raziskovalnim vsebinam, podkrepljeno z izrezki iz časopisja, osebne korespondence in
podobnih dokazov k lastnim zapisom. Sam
med drugim zapiše:
»Mnogo jih je, ki začnejo zgodaj zapisovati važne dogodke v svojem življenju. To
je lepa misel; kajti si more s pomočjo tega
vse bolj živo predočiti, kar je doživel, in če
minejo leta, človek le kaj rad lista in čita v
tem spisu in pri tem se mu vzbujajo zopet
spomini na davno minule dni. Videl sem
tak dnevnik tudi pri nekem svojem prijatelju in vzbudila se je v meni želja, napraviti
si kaj takega, posebno
še zaradi tega, ker morem tako zapisati vse,
kar napolnjuje najbolj
moje srce in kar nobenemu ne morem povedati…
Podajam tedaj tukaj
v prvem delu le kratko
zgodovino svojega življenja v glavnih potezah, a od tega časa, ko
sem sklenil spisovati
dnevnik, naj sledijo
vsi posamezni dogodki mojega življenja z
vsemi istimi čustvi, ki
me bodo pri teh priložnostih navdajali, da
bo imel poznejši bralec takorekoč nekako
»confessio generalis«
mojih dejanj pred seboj, naj bo vse kakor
veliko zrcalo, v katerem gleda vse moje
dejanje, razni čuti pa,
ki sem jih zapisal pri
raznih priložnostih,
naj bodo jasen odmev
mojega notranjega in
mišljenja.
Ti pa, dragi bralec, ki boš čital enkrat
zgodbo mojega življenja, ko bodo morebiti trohnile moje kosti že
davno v hladni zemlji, in boš našel morebiti
marsikaj, nad čemur boš stresal glavo, tako
nič me ne obsojaj zavoljo tega, bodi ti to v
svarilo, da ravnaš ti drugače, a jaz nisem
mogel, sledil sem svojemu notranjemu nagonu in po tem tudi ravnal, ali pa je bilo to
prav, to naj sodi vsak sam, ko mene ne bo že
davno več.«
Samokritično je priznal, da ni znal drugače živeti, kot je, in da je pisal dnevnik, da bi
ga nekoč morda prebiral širši krog ljudi.
Tako nam je v Knjižnici Lenart uspelo
prepisati vseh 13 zvezkov njegovega rokopisa, cca 1500 strani rokopisnega gradiva, ki
ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor. Skupaj
s članki in izseki iz izvirnika je tako nastalo
496 strani obsegajoče delo, ki ga je za tisk
pripravilo podjetje Kreativna PIKA, d. o. o.,
natisnil pa Evrografis, d. o. o. Z večinsko pomočjo Občine Lenart in pomočjo KS Lenart
smo zagotovili sredstva za izdajo obsežnega
dela, ki je ugledalo luč sveta v okviru praznovanja občinskega praznika Občine Lenart. V imenu vseh ljudi smo hvaležni za to
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skrb in pomembno dolgoročno investicijo.
Zaključek Ilaunigovega
leta, v katerem je Knjižnica
Lenart pripravila še odmevno razstavo na sam dan rojstva, 26. 7., izdelala razglednico in knjižno kazalko v
obeh jezikih ter izvedla več
dogodkov v samem Lenartu, nekajkrat pa smo obiskali tudi avtorjev rojstni
kraj, kjer smo navezali stike
z domačini in sorodniki, je
morda začetek novega sodelovanja novih akterjev, ki
bodo dokaz, da je tudi kultura lahko trden most med
ljudmi in narodi.
Poleg občin (Lenart in Železna Kapla) je
treba navesti še Kulturno-prosvetno društvo
Zarja, ki je zelo aktivno in je tudi poskrbelo, da se je pet sorodnikov Ožbolta Ilauniga
13. novembra udeležilo predstavitve knjige v
Lenartu ter si tudi ogledalo kraje, kjer je od
leta 1908 pa do svoje smrti 1945 bival njihov
sorodnik in rojak.
Prvič so stali pred hišo na Ptujski 2, kjer
je živel; prvič so obiskali njegov grob in Črni
križ v Črnem lesu, ki ga je dal postaviti in so
ga 1936. slavnostno blagoslovili. Bili so navdušeni nad lepotami Slovenskih goric, go-

OI JSKD Lenart

Ljubiteljski slikarji in kiparji ustvarjali v Benediktu

Na razstavi 18. likovnega ex-tempora, ki
jo je pripravil sklad za kulturne dejavnosti JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ in Občino
Benedikt in ki si jo lahko ogledate do
ponedeljka, 28. 11., v galeriji na OŠ Benedikt,
razstavljajo ljubiteljski likovni ustvarjalci
iz območja petih občin, Jožica Andrejč,
Danijel Ferlinc Danny, Danijel Kotnik,
Slavko Mesarec, Alenka Sovinc Brglez, Jasna
Šosterič, Ana Šuster Kraner, Danijel Vrečič in
Andreja Zrnec. Odprtje je bilo na martinovo,
ko je likovne ustvarjalce pozdravil župan
Milan Gumzar, o nastalih delih je strokovno
oceno podal slikar Konrad Krajnc. Vodja
Izpostave JSKD Lenart, Breda Slavinec, je
skupaj z županom podelila priznanja za
sodelovanje na ex-temporu.

18. ex- tempore Benedikt 2016 je izvedel
(od leve proti desni na fotografiji): OI JSKD
Lenart (Breda Slavinec, vodja) v sodelovanju
z Občino Benedikt (župan Milan Gumzar)
in OŠ Benedikt (pomočnica ravnatelja Vesna
Breznik). Foto: arhiv sklada

Godčevska delavnica v Lenartu

Sklad za kulturne dejavnosti Lenart – JSKD bo izvedel delavnico, ki bo potekala v sredo,
7. decembra 2016, od 17-ih do 20-ih v Izobraževalnem centru Slovenske gorice, na Nikovi
9, v Lenartu, v prvem nadstropju. Delavnico bo vodil strokovnjak na folklornem področju
Tomaž Rauch.
Rok prijave je torek, 22. november 2016. Vsebina delavnice - najprej se bomo na kratko
teoretično srečali s problematiko pristopa do instrumentalnega ljudskega izročila, preleteli
zgodovinsko povezanost nastankov glasbil in načinov izvedbe, nato pa se bomo v skladu
z naborom prisotnih glasbil in izvajalcev lotili praktičnih poizkusov oblikovanja zasedb
in priredb. Poudarek bo na starih načinih v primerjavi z novejšimi in na iskanju različnih možnosti vloge posameznika znotraj zasedbe. Delavnica je primerna tako za godce
pri folklornih skupinah kot tudi za izvajalce v samostojnih instrumentalnih zasedbah, pa
tudi za vodje folklornih skupin. V poštev pridejo vsa ljudska glasbila, ki jih godci igrajo v
skupinah ali sami.

Delavnica pripovedovanja zgodb Ane Duša

Organizator JSKD Lenart pripravlja 8. in 16. decembra delavnico pripovedovanja zgodb,
ki jo bo vodila Ana Duša. Ana Duša je pravljičarka, pripovedovalka in korepetitorka in ena
gonilnih sil sodobnega pripovedovanja pri nas. Ana Duša je pripovedovalka in je svojo
poklicno pot pričela v kolektivu »Za 2 groša fantazije« na Radiu Študent in jo nadaljuje
s programi za otroke in odrasle. Je članica pripovedovalsko-glasbene skupine »Tri zdrave Marije in en oče naš«. »Ana Duša sodi med najbolj aktivne predstavnike sodobnega
pripovedovanja pri nas, na podlagi ljudskih motivov gradi pripoved o osebnem pogumu,
volji in vztrajnosti, ki so potrebni za osebno vzpostavitev in obstoj posameznika v svetu.
Pripovedovanje je odrska umetnost, ki v zadnjih dveh desetletjih tudi pri nas pridobiva
vedno večje zanimanje tako med občinstvom kot tudi med nastopajočimi. V tujini začetki
pripovedovanja segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. Odrski pripovedovalec se naslanja na
starodavno umetnost pripovedovanja zgodb, prek interpretacije zgodb pa išče stik z današnjim občinstvom, formalno pa se postavlja v družbo in črpa iz številnih sodobnih praks.«
»Ne obstaja en sam, pravi način pripovedovanja, kot ne obstaja ena sama, prava interpretacija ljudske zgodbe«. Kot je dejala Ana Duša, obstaja veliko verzij Sneguljčice in drugih znanih likov pripovedk in pravljic. V vsako zgodbo lahko dodajaš svojo interpretacijo
zgodbe, ko si sproti izmišljuješ dogajanje. »To, kar počnemo, se razlikuje od tistega, čemur
pravimo tradicionalno pripovedovanje, pod katerim si predstavljamo, kako so pred sto leti
pozimi sedeli pri skupinskih hišnih opravilih, na primer ličkanju koruze, lupanju semen, luščenju fižola … Član omizja pa je pripovedoval zgodbe. Bistvena razlika med tradicionalnim
pripovedovanjem in sodobnim odrskim pripovedovanjem, ki ga prirejamo, je to, da smo današnji pripovedovalci verjetno bolj podobni izvajalcem, kot so igralci in pevci. Program oblikujemo že prej, ga pripravimo in stopimo na oder pred občinstvo. Mislim, da instanca odra
ustvari bistveno razliko med tradicionalnim in sodobnim pripovedništvom«, je dejala Ana
Duša. Pripovedovalci hodijo tudi izven Slovenije, kjer so naše slovenske zgodbe izredno
priljubljene, po Sloveniji pa precej nastopajo po vrtcih, osnovnih šolah, domovih za upokojence ... In zgodbe so primerno povedane za to vrsto občinstva.« (Miro Pivar)
Prijave zbirajo na sedežu sklada preko emaila: breda.slavinec@jskd.si, do 5. decembra
2016. Dodatne informacije na telefonu: 02 729 24 63.

Regijska razstava ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev z naslovom: Prosto
stoljubnostjo, našimi destinacijami in skupaj
smo videli kar nekaj možnosti sodelovanja
na različnih področjih. Goste smo popeljali
tudi na martinovanje v Sveti Jurij; ovtar jih
je sprejel že pri Črnem križu ter jih popeljal
v klet pod Centrom Slovenskih goric; ogledali smo si tudi arhivsko knjižnico in cerkev
s frančiškanskim samostanom v Sveti Trojici; poleg župana Občine Lenart in predstavnikov Knjižnice Lenart sta se celodnevnega
druženja udeležila še predsednik KS Lenart
in družina Peserl (Marija in Lojze).
To in pa polna večnamenska dvorana
Knjižnice Lenart v nedeljo zvečer je dokaz,
da je bil Ilaunig za naše kraje pomembna
osebnost; še vedno aktualen; njegova dela
(še posebej Črni križ pri Hrastovcu) še vedno zbujajo pozornost ljudi.
Knjiga je predvsem častitljiva količina
dragocenih informacij o življenju v naših
krajih iz začetka 20. stoletja, ki vas bodo,
dragi bralci pritegnili, kot so vse nas, da si
boste, kot je rekel avtor, ustvarili svoj pogled
na celotno dogajanje.
Marija Šauperl

Odprtje razstave bo v četrtek, 22. decembra 2016, ob 18. uri v avli Jožeta Hudalesa na
Občini Lenart. Razstavljena bodo dela po izboru regijskega selektorja Dušana Fišerja. Dušan Fišer je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in opravil študij na
slikarski specialki. Študijsko se je izpopolnjeval tudi na akademiji Minerva v Groningenu
na Nizozemskem in študijsko bival na Dunaju in v Parizu.
Razstavljalci bodo prišli iz medobmočja skladov za kulturne dejavnosti JSKD iz Ormoža, Ptuja, Lenarta in Slovenske Bistrice. Dogodek pripravlja OI JSKD Lenart v sodelovanju
z Občino Lenart.
Breda Slavinec

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, 23. decembra 2016!
								Uredništvo
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Razpis za priznanja ZKD Slov. goric 2016
V Zvezi kulturnih društev Slovenskih goric po nekajletnem premoru znova zbiramo vaše predloge za podelitev zaslužnih priznanj s področja delovanja v kulturi. Predlagatelji so člani
Zveze z območja občin Upravne enote Lenart, ki naj svoje utemeljene predloge posredujejo v
pisni obliki na naslov: Zveza kulturnih društev Slovenskih goric, Nikova 9, 2230 Lenart s
pripisom »priznanja ZKD 2016«. Prijave sprejemamo do vključno 31. 12. 2016.
Na morebitne nejasnosti v povezavi z razpisom odgovarjamo na sedežu Zveze do 20. januarja
2017.
Priznanja bodo podeljena na osrednji kulturni prireditvi, predvidoma zadnjo soboto v januarju 2017. O lokaciji in času vas bomo pravočasno obvestili.

Pravilnik o priznanjih Zveze kulturnih društev Slovenskih goric
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Statuta Zveze kulturnih društev (v nadaljevanju
ZKD) Slovenskih goric je IO ZKD Slovenskih goric sprejel Pravilnik o priznanjih.
1. člen
ZKD Slovenskih goric uvaja s tem pravilnikom priznanja, s katerimi nagrajuje vsa društva – člane ZKD v vseh občinah svojega območja: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sveta Trojica, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah.
2. člen
Priznanja podeljuje svojim društvom in
drugim organizacijskim oblikam, posameznicam in posameznikom za njihove
izjemne dosežke in uspehe ter zasluge pri
ustvarjanju, umetniškem vodenju, organiziranju, spodbujanju ter podpiranju kulture v
Slovenskih goricah.
3. člen
Priznanja se podeljujejo na skupnem srečanju kulturnikov Slovenskih goric enkrat
letno.
4. člen
Priznanja ZKD Slovenskih goric so:
-- zlati cajgar,
-- srebrni cajgar,
-- bronasti cajgar,
-- priznanje – zrno,
-- plaketa – plehec in
-- zahvala – bašl
Priznanja podpisuje in podeljuje predsednik–ca ZKD Slovenskih goric ali od nje/-ga
pooblaščena oseba.
5. člen
Zlati, srebrni in bronasti cajgar so najvišja
priznanja ZKD Slovenskih goric, ki jih podeljuje za ponavljajoče dosežke, ki presegajo
občinske okvire.
Poimenovanje cajgar prihaja iz ljudskega izročila Slovenskih goric in ponazarja povezovanje, vabilo, dobrodošlico.
Kriteriji za posamezna priznanja so priloga
in sestavni del pravilnika.
6. člen
Priznanje – zrno je priznanje skupinam in za
dolgoletno udejstvovanje v kulturi.
Poimenovanje je vzeto iz ljudske modrosti o
zrnju. Bogata setev, še boljša žetev.
7. člen
Plaketa – plehec je priznanje za enkratne izjemne dosežke, ki so znatno presegli okvir

Slovenskih goric in drugače niso bili nagrajeni.
Poimenovanje izhaja iz ljudskega plačila za
trdo delo – poletne, pleheca.
8. člen
Zahvala – bašl je priznanje, zahvala podpornikom kulture, pri čemer udejstvovanje
v kulturnih organizacijah ni pogoj. Kulturo
podpirajo z materialnimi, storitvenimi ali
finančnimi prispevki.
Bašl pomeni snop, ki ga naberemo iz manjših delov, povežemo v večjo celoto in je trdna enota.
9. člen
Predloge za priznanja podajo člani ZKD:
društva ali njihovi člani ter člani organov
ZKD na osnovi razpisa, ki mora biti odprt
vsaj 30 dni.
10. člen
Predlog za priznanje mora vsebovati:
-- predlagateljevo ime in naslov,
-- ime in naslov nagrajenca,
-- pisno utemeljitev predloga,
-- podpis predlagatelja, žig društva
ali organa ZKD,
-- priloge so strokovna mnenja, recenzije, dokazila o dosežkih, javne objave, itd. …
11. člen
IO ZKD Slovenskih goric objavi razpis, zbira
prijave in odloči o priznanjih ter jih tudi javno podeli. Upoštevati mora nasprotje interesov, tako da se izloči član IO, ki je v povezavi
z obravnavanim predlogom.
12. člen
Število podeljenih priznanj ne sme razvrednotiti pomena priznanj. IO presodi o tem;
vendar podeli največ en zlati cajgar, tri srebrne, 5 bronastih cajgarjev, en plehec in največ 1 bašl.
13. člen
Strokovna služba ZKD Slovenskih goric vodi
evidenco o podeljenih priznanjih vseh vrst
ter jih tudi objavlja na domači strani ZKD.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme
IO ZKD Slovenskih goric; s tem prenehajo
veljati vsi predhodni dogovori v zvezi s priznanji.
Predsednik ZKD Slovenskih goric:
Drago Lipič

letu 2016 dosegel državni nivo
folklornega plesa.
Leta 1999 se je Kulturnemu
društvu Sveta Ana priključil
še Cerkveno-prosvetni pevski
zbor, ki je do takrat z zelo dolgo in bogato glasbeno tradicijo
deloval le pod okriljem župnije
Sveta Ana. V zboru se ohranja
prepevanje cerkvenih pesmi,
slovenskih in tujih znanih klasičnih ter ritmično-duhovnih
skladateljev, pozornost pa pevci posvečajo tudi repertoarju
posvetnih pesmi slovenskih in
tujih skladateljev, izostala ni Folklorna skupina KD Sv. Ana
tudi slovenska narodna pesem.

Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sv. Ana

V času delovanja je zbor vedno dosegal uspehe na medobčinskih in regijskih pevskih
revijah. Cerkveno-prosvetni
pevski zbor od vsega začetka
vodi akademska glasbenica
Natalija Šijanec, ki je v tej vlogi že od svojega 13. leta starosti. Nataliji je skozi leta s kvalitetnim delom uspelo privabiti
veliko mladih pevcev, saj zbor
danes šteje skoraj 40 članov in
20 pevcev mladinskega zbora.
Dramsko skupino danes
vodi mentorica Marija Šauperl, s katero so igralci že Mladinski zbor KD Sv. Ana
sodelovali. Pridno vadijo in
znova pripravljajo novo vez vsemi društvi, občino in OŠ Sveta Ana, s
seloigro, ki bo luč sveta ugledala v mesecu
katero z roko v roki organizirata skupne pridecembru 2016. V preteklosti so bili menreditve, posamezne sekcije pa nastopajo tudi
torji, oziroma režiserji Adolf Ferk starejši,
izven domače občine.
kasneje Adolf Ferk mlajši, nato pa še Franci
Kulturnega društva pa ne sestavljajo le
Simonič in Nataša Dregarič. Med najbolj akposamezne sekcije, ampak organizirajo tudi
tivne člane preteklih in aktualnih let dramskupne prireditve: Za domače po domače,
ske skupine lahko postavimo Jožeta KrižaVečer smeha, Glas Slovenskih goric, Poletna
na, Bernardo Potočnik, Gregorja Laseckega,
noč … ter proslave ob slovenskem kulturAntona Zupanca, Metko Ornik, Darinko
nem prazniku, ob občinskem prazniku …
Šnajder, še prej pa Natašo Dregarič, FrančKD Sveta Ana
ka Ruhitla, Draga Ruhitla, Srečka Baumana,

Kulturno društvo
SVETA ANA

90-letnica organiziranega kulturnega
udejstvovanja pri Sveti Ani
Kultura ima pri Sveti Ani že zelo globoke
korenine. Davnega leta 1926 se je v okviru
Katoliško-prosvetnega društva pričela razvijati dramska dejavnost v takrat novonastalem katoliško-prosvetnem domu, ki so
ga zgradili farani Svete Ane na pobudo takratnega župnika Franca Letonje. Kulturno
društvo Sveta Ana, dedič Katoliško-prosvetnega društva, je eno najstarejših v kraju.
Kulturna dejavnost pri Sveti Ani je bila vedno zelo raznolika. V obdobju med letoma
1970 in 1985 so si krajani lahko ogledali filme, ki so jih vrteli v kulturnem domu, imeli
so kino, kar pa je bilo takrat za podeželsko
vas nekaj zelo modernega.
Kasneje se je pričela prireditev Glas Slovenskih goric, na kateri so se predstavili številni mladi pevski talenti. Dramska skupina
je bila vedno zelo številčna in kvalitetna, aktivni sta bili pevska in plesna dejavnost.
Ljubezen do obujanja slovenske plesne
in druge ljudske zapuščine je pripomogla k
ustanovitvi folklorne sekcije leta 1998. Na
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pobudo Jožeta Roškarja so se plesalci zbrali
na prvem sestanku in že pričeli s prvimi koraki »zibenšrita«. Več kot 10 let je skupino
vodil mentor Peter Dvoršak, nato pa še Simona Satler. Danes je folkloristom mentor
Bojan Glaser, ki je s folkloristi Svete Ane v

Leona Ruhitla, Janeza Zemljiča, Julijano Merklin
ter Alojzijo Kurnik in še
mnogo drugih igralcev, ki
so pustili vsak svoj pečat v
ljubiteljski kulturi. Veseli
pa dejstvo, da je v dramsko skupino danes vključenih tudi veliko mladih
igralcev.
Na proslavi ob občinskem prazniku 2016 je
občina Sveta Ana Kulturnemu društvu Sveta Ana
podelila zlati grb za zasluge in promocijo kraja.
Društvo odlično sodeluje

90-letnica

kulturnega delovanja
pri Sveti Ani
Prisrčno vas vabimo na proslavo

ob

90-letnici organiziranega kulturnega

delovanja pri Sveti Ani,
ki bo v nedeljo, 27. novembra 2016, ob
v športni dvorani OŠ Sveta Ana.

15. uri

Posebno povabilo velja za vse, ki ste kadarkoli v preteklosti
sodelovali v Kulturnem društvu Sveta Ana,
igrali na odru, peli ali plesali.
Ker marsikdo od bivših članov društva ne prebiva več
pri Sveti Ani, lepo prosimo njihove sorodnike,
da jim prenesejo posebno povabilo. Hvala.

Vljudno vabljeni!
Dramska skupina KD Sv. Ana

člani Kulturnega društva Sveta Ana
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IZ KULTURE

Deklica mojega spomina

KNjigolAndiJa
Najprej, kot vedno, odziv bralcev na objavo v prejšnji številki Ovtarjevih novic.
Oglasila se je Helena Meke (Banič), »stara
Lenarčanka«:
»Marija, zdravo!
Me veseli, da se objavljajo stare slike v
novicah. Upam, da boste objavili še več slik,
tako da bo mladina poznala stari Lenart in s
tem tudi Lenarčane.
Na prvi sliki je, tebi dobro poznan, Branko Murko. Slikan pa je pod tako imenovanim 'gozdarskim blokom'. Stoji pa na travniku, kjer danes stojijo bloki ob Jurovski cesti.
Na drugi sliki pa je Mariborska cesta. Fotograf je stal na koncu hiše, ki še danes stoji.
V njej je bil doma tudi Branko. Na dvorišču
te hiše je bila nekoč veterinarska postaja.
Na levi strani se vidijo hiše: 'novi blok',
potem je Devidejeva hiša, kjer so imeli zasebno lekarno, moja rojstna hiša ali 'Zarnečeva hiša', malo se vidi Rotovž. Vmes, poleg
Rotovža, stoji Pirherjeva hiša, kulturni dom
in gostilna Grozd - nekoč v davnih časih.
Nad kolesarko pa je še obstoječa hiša, ki bi
jo morali ohraniti !!!
Na desni pa je trgovina, kjer je bila špecerija, in v nadaljevanju proti cerkvi trgovina
- železnina in prvi sladoled v Lenartu. Zadaj
pa so bila stanovanja. Nisem pa prepričana,
ali je bila v tej stavbi tudi Policijska postaja
oziroma Postaja ljudske milice.
Lep pozdrav, Lenka«
Oglasil pa se je seveda tudi avtor in lastnik
fotografij, Brane Murko – »stari Lenarčan«:
»Draga Marija,
na te fotke v Ovtarju me je opozoril Vinko
K. Fotografijo trga 'Z okna', del Mariborske
in Radgonske ceste v ozadju, sem posnel z
domačega okna na Jurovski 1 leta 1965 s
svojim prvim fotoaparatom, ki mi ga je sestra prinesla iz Avstrije.
Druga fotka je pravzaprav zgodba o obleki. Kot dijak 3. letnika tehniške šole na po-

čitniški praksi v Klemosu sem zaslužil delavsko plačo. Odločil sem se, da si bom dal
narediti svoj prvi pravi 'ancug'. V Lormanju
mi je krojaški mojster Kogler, ko sva pogledala slike v Manekenu, napisal seznam, kaj
naj mu prinesem v delo. 'Štof ' in 'zubehör'
mi je naročil, pa 'štajfungo' in 'knofe' pa te
reči. In sem kupoval v Mariboru, bilo je
rjavo blago z drobnim vzorcem, podloge,
gumbi. Pa sva z mojstrom pougibala, želel
je izdelek, kot se gre, skrojen na milimeter,
eleganten. Novi modni kretenizmi so bili
zanj izziv. Potem sva narisala in dotuhtala.
Žepi poševno, oprijeto, na riti lastovičji rep,
na hlačah zavihki ...
Prišla je 'proba', peš v Lormanje, pa še enkrat, in obleka, izdelek izjemnega mojstra,
je bila narejena. Potem sem se v nedeljo
'ogvantal' še z roza srajco in očetovo rdečo
kravato pa se šel kazat mladoletnicam ... In
takega me je fotografirala sestra z mojim
malim Kodakom na nepozidanem Senekovičevem bregu ob Jurovski cesti (sankališču
od bloka do Mehleta). Tako je mojster Kogler za poldrugo desetletje postal moj redni
modni krojač. Potem sem v Ljubljani zabredel v poplavo konfekcije. Mojstra Koglerja
sem v trgu le še redko srečeval, zbolel je, žal,
opešal, odšel ...
Obleke so obleke, pridejo in grejo, tudi iz
spomina ... Prve ne pozabiš. Kako znano in
obrabljeno. Kot moj upokojenski džins.
LP! Brane«
Tako zanimivo postane kramljanje o dobrih starih časih in legendah, ki jih več ni.
Da ne bo pomote, te fotografije, ki so že
kulturna dediščina, objavljamo iz treh razlogov: da bi »prebudili« ljudi, ki so bili takrat
akterji in bi povedali verodostojno zgodbo
k fotografijam, ki so pogosto brez datuma,
zapisa in razlage; da bi spodbujali k povezovanju ljudi in pogovoru kot temeljni komunikacijski obliki med ljudmi; da bi promovirali domoznansko gradivo knjižnice. Če pa
bo še kakšen učinek, pa nič
hudega.
Objavljamo nov zalogaj
z uganko, kje je to, ob kateri priložnosti in kdaj je bila
posneta fotografija. Veseli
bomo tudi in predvsem, če
se bo našel kdo, ki je na fotografiji. Pišite nam na marija.
sauperl@lenart.sik.si; lahko
tudi pokličete 051 338 144.
Uživajte ob ogledu nove podobe dediščine. Prizora, ki
ga nikoli več ne bo!
Marija Šauperl

Razstava 11. mednarodne poletne likovne
delavnice Krk 2016
V četrtek, 27. 10. 2016, so v Galeriji K.
Krajnc v Lenartu v okviru občinskega praznika odprli razstavo 11. mednarodne poletne likovne delavnice za mlade. Dela so nastala na otoku Krku od 10. 7. do
16. 7. 2016, sodelovali so: Nika
Gamser, Tjaša in Karin Rojko,
Jana Zorko, Tina in Miha Pliberšek, Lara in Sara Majer, Zoja
Lorber, Lucija Mesarec, Zala
Škerget, Lana Hohnjec in iz
Dobrinja pa Matea Saftić.
Pričujoča razstava je pomembna, saj so dela nastajala
na prostem in optimalno izražajo energijo barv, svetlobo in
druge vremenske vplive ter samorazpoloženje ustvarjalca.
Na otvoritvi se je zbralo veliko število obiskovalcev. Hvala
mamam učencev, ki so s svojimi dobrotami
razvajale goste razstave. Za bogat kulturni
program so poskrbeli Adi Smolar, Jana Zorko in Zala Koler.
Vsem gostom razstave in donatorjem
hvala, da ste s svojim obiskom in donacijami
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podprli mlade likovnike na njihovi ustvarjalni pot, saj bodo v svoji bližnji prihodnosti
bogatili kulturni utrip likovnega življenja v
našem in širšem prostoru.

»...in verjeti moraš:
• da tvoj nasmeh lahko prinese srečo vsakomur,
• da nekomu pomeniš vse na svetu,
• da si poseben in unikaten,
• da tudi, ko narediš napako, izpade nekaj
dobrega.
Tako je svet za odtenek lepši, boljši in srečnejši
… pa saj veste, tako lep dan lahko polepša le še
prešeren nasmeh.«
Nika Jankovič
Drugo leto zapovrstjo se je v soboto, 5.
novembra 2016, v kulturnem domu v Jurovskem Dolu odvijal literarno glasbeni večer

z naslovom Deklica mojega spomina, posvečen Niki Jankovič. Nikin literarni opus,
ki ga je recitirala moderatorka prireditve
Aleksandra Verbošt, so skozi glasbo dopolnili Sandra Čepin na klavirju v duetu s
klarinetistom Tomažem Adamičem, violončelistka Vita Peterlin ob spremljavi Žana
Trobasa na harmoniki, v pevskem delu nastopa pa sta se predstavili Vokalna skupina
A Cappella in ansambel Zadetek.
Dogodek je imel tudi dobrodelno noto.
Prostovoljni prispevki, zbrani na prireditvi,
so bili namenjeni Osnovni šoli J. Hudalesa
Jurovski Dol. Zbrana vsota, 850 evrov, bo
namenjena prehrani in sofinanciranju šole
v naravi otrok, ki prihajajo iz
socialno šibkejših družin.
Hvala Nikinim staršem, sorodnikom, Urošu Urbaniču,
Aleksandri Verbošt in drugim
Nikinim prijateljem ter vsem,
ki so pomagali pri izvedbi prireditve. V imenu organizatorjev prireditve se posebej zahvaljujem številnim obiskovalcem
za darovane prostovoljne prispevke.
Miroslav Breznik, predsednik
kulturnega društva

Razstava Bojane Komperšak in Irene Grah
Po literarno glasbenem večeru Deklica
mojega spomina je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev likovne razstave Bojane
Komperšak in Irene Grah, članic likovne
skupine Kulturnega društva Ivan Cankar
Jurovski Dol.
Bojana Komperšak je odraščala v Gasteraju. Že kot otrok je izjemno rada ustvarjala, risala, oblikovala … v osnovni šoli pa je
bil eden njenih ljubših predmetov likovna
vzgoja. Intenzivneje se je z ljubiteljskim slikarstvom pričela ukvarjati pred osmimi leti,
ko jo je zopet pritegnilo umetniško ustvarjanje v sklopu zaposlitve v VDC Polž – Lenart.
Pretežno slika na platno z akrilnimi barvami. Vedno bolj se poslužuje tudi materialov,
ki dajejo slikam razgiban trodimenzionalni
efekt. Motive črpa iz vsakodnevnega življenja, najraje takšne, ki pričarajo romantično
vzdušje.
Irena Grah je svoje otroštvo preživela na
Žitencah. Kasneje se je preselila v Lenart.
Veselje do risanja ima že od otroštva. Slika
na platno z akrilnimi barvami in izbira različne motive. Riše tudi na steklo. Ljubezen
do risanja in ustvarjanja je po njej podedo-

vala tudi hčerka Alja, ki je tudi razstavila nekaj svojih prvih slikarskih del.

Bojana in Irena sta že večkrat sodelovali
na skupinskih razstavah v Jurovskem Dolu,
Lenartu itn., tokrat pa sta prvič pripravili
skupno razstavo.
Miroslav Breznik,
predsednik kulturnega društva

Lenarčanka Jasmina Bauman najobetavnejša
RTV napovedovalka in voditeljica
Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije je nagrado
za življenjsko delo, kristalni mikrofon, dodelilo Koprčanki Mariji Pfeiffer. Priznanje
Ane Mlakar za najobetavnejšo slovensko
radijsko napovedovalko in voditeljico pa je

prejela Jasmina Bauman z Radia Maribor.
Jasmina in njen partner, prav tako izvrsten
radijski voditelj Robert Levstek, živita v Lenartu.
E. P.

Vabimo vas, da se z nami veselite
prihajajočih božičnih praznikov z zgodbo

Radehovska božicnica ali

Zakaj je plašc Božje Matere tako dolg,
ki jo bodo uprizorili člani Kulturnega društva Delavec Lenart.
Ob tem radostnem dogodku bodo zaživele tudi žive jaslice.

Likovno prijazna in topla dela mladih vas
vabijo v njihov barvni svet in na ogled lepe
razstave. Razstava bo odprta vsako soboto
dopoldan do božiča.
Konrad Krajnc, vodja projekta

ŠT. 10 | 25. NOVEMBER 2016

OVTARJEVE NOVICE

ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
NOGOMET
3. SNL – sever: Lenart nad Dobrovcami do prve zmage

Nogometaši NK Ajdas Lenart so v 14. krogu zabeležili 1. zmago v sezoni. Na domačem igrišču
so premagali NK S. Rojko Dobrovce z rezultatom 4:2. Za Lenart so zadeli Davorin Šnofl (2),
Tomi Ploj in Blaž Drašak.
Lestvica po 14. krogu: 1. Maribor B (38 točk), 2. NK Rogaška (26), 3. NK Šmarje pri Jelšah
(25), 4. Korotan (24), 5. Dravinja (23), 6. NK Dravograd (21), 7. Mons Claudius (18), 8. S. Rojko Dobrovce (18), 9. ŠD Videm (18), 10. NK Fužinar (17), 11. NK Šampion (14), 12. Brunšvik
(12), 13. NK Šmartno 1928 (9), 14. NK Ajdas Lenart (8).

FUTSAL
Benedikt gostil prijateljsko tekmo med Slovenijo in Madžarsko

V torek, 8. novembra 2016, se je v Benediktu odvila prijateljska tekma med Slovenijo in Madžarsko
v futsalu do 21 let. Približno 250 gledalcev je v športni dvorani Benedikt spremljajo napet obračun
med obema mladima reprezentancama. Slovenske barve sta zastopala tudi 2 igralca prvoligaša iz
Benedikta, in sicer Tjaž Lovrenčič, prvi vratar slovenske futsal reprezentance do 21 let, in Urban
Senekovič. Po izenačenem 1. polčasu (1:1), v katerem je za Slovence dosegel zadetek Žan Koren
(KMN Oplast Kobarid), so Madžari zadeli še sredi 2. polčasa in v
zadnji minuti tekme, ko so Slovenci poskušali brez vratarja. Tekma
je tako pripadla Madžarski z 1:3.
Dan kasneje sta se tekmeca pomerila še enkrat. Tokrat v madžarskem mestu Bak. Po vodstvu Madžarov s 4:1 so Slovenci v zadnjih
minutah igre zadeli 3-krat in tekSlovenska reprezentanca
mo končali z remijem (4:4).

1. SFL: Benedikt z mlado ekipo blizu najboljšim

Benedičani so v zadnjih treh krogih 1. SFL sicer zabeležili 3 poraze, a je mlada ekipa pod taktirko Tomislava Novak opozorila nase z dobro igro. V zadnjem krogu so nudili dober odpor
evropskemu Mariboru, proti kateremu so izgubili 5:2. Zadetka za Benedikt je dal Bojan Klemenčič, trenutno najučinkovitejši strelec 1. SFL (11 zadetkov). Lestvica po 7. krogu: 1. Proen
Maribor (19 točk), 2. KMN Litija (17), 3. KMN Sevnica (15), 4. Bronx Škofije (12), 5. Oplast
Kobarid (10), 6. Dobovec Pivovarna Kozel (9), 7. FC Zavas (7), 8. KMN Tomaž Šic bar (5), 9.
KMN Benedikt (4), 10. Puntar (3).

Državno prvenstvo do 19 let – vzhod: Benedikt tik pod vrhom
V 6. krogu državnega prvenstva v futsalu do 19 let so Benedičani dosegli že 4. zmago. Tokrat
nad Dobovcem (7:2). Trojičani so proti Ptuju zabeležili še peti poraz (2:12). Lestvica po 6.
krogu: 1. FSK Kebelj (15 točk), 2. KMN Benedikt (13), 3. ŠD Mlinše (10), 4. Dobovec (8), 5.
KMN Sevnica (7), 6. FC Ptuj (4), 7. Proen Maribor (3), 8. Sv. Trojica (3).

Državno prvenstvo do 17 let – vzhod: Slovenskim goricam po petih tekmah 5 zmag
Ekipa Slovenskih goric v državnem prvenstvu do 17 let ostaja še naprej kot edina brez izgubljene točke na vrhu lestvice. Še posebej sladka je zmaga v derbiju proti Meteorplastu iz
Ljutomera (13:2). Ekipa Benedikta je v zadnjem krogu klonila proti NK Imeno – Kozje (5:8).
Lestvica po 6. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (15 točk), 2. Meteorplast (12), 3. Imeno-Kozje (12), 4. Dobovec (6), 5. KMN Benedikt (6), 6. FC Ptuj (3), 7. Proen Maribor (0).

Državno prvenstvo do 15 let – vzhod: Kebelj zadal Slovenskim goricam prvi poraz
Minulo nedeljo (20. 11. 2016) so igralci Slovenskih goric v državnem prvenstvu do 15 let v
domači dvorani po štirih zmagah zabeležili prvi poraz v sezoni. Od njih so bili boljši igralci
FSK Kebelj (4:8). Lestvica po 6. krogu: 1. Kebelj (15), 2. KMN Slovenske gorice (12 točk), 3.
FC Ptuj (9), 4. Meteorplast (9), 5. NK Imeno-Kozje (4), 6. FC Litija (1), 7. Proen Maribor (0).

Državno prvenstvo do 13 let – vzhod
Do sedaj so bili odigrani 4 turnirji. Ekipa Slovenskih goric je na sedmih tekmah zabeležila 4
zmage in 3 poraze, Benedikt pa 3 zmage in 4 poraze. Lestvica po 7. odigranih tekmah: 1. Sevnica (19), 2. KMN Meteorplast (13), 3. KMN Slovenske gorice (12), 4. FC Ptuj (10), 5. KMN
Benedikt (9), 6. ŽNK Celje (3), 7. KMN Tomaž (0), 8. Proen Maribor (0).
Dejan Kramberger

ROKOBORBA
Perko 4. v močni mednarodni konkurenci

V soboto, 29. oktobra, je bil v Murski Soboti močan
mednarodni turnir v rokoborbi za kadete. Tekmovalo je
110 rokoborcev iz 8 držav: Avstrije, Italije, Srbije, Madžarske, Bosne, Češke, Hrvaške in Slovenije.
Lenarški tekmovalec Žan Perko je v kat. 59 zasedel 4.
mesto. Turnir je tradicionalen, bil je že dvajseti zapored.
Tomo Jagarinec

stojne z rezultatom 0:1 ter tako zasedel odlično 2. mesto. Ninu je v kategoriji borbe kadeti zmanjkalo nekaj zbranosti, da bi osvojil bronasto odličje. Na koncu je zasedel 5. mesto.
22. oktober je bil v znamenju Osnovnošolske lige (OŠ liga), ki se je odvijala v Športnem centru
Ptuj. Tokrat se je OŠ lige udeležila petorica lenarških karateistov. Najbolj navdušujoči so bili malčki
2-3. razreda (Luka Rola, Gal Bauman in Luka Lenart), ki so v ekipnem delu kat, po treh zmagah
in porazu osvojili 2. mesto. Prav slednje je v individualni kategoriji kat osvojil tudi Luka Lenart (4
zmage in poraz), Luka Rola ga je dopolnil s 3. mestom. Gal Bauman je žal po treh zmagal in porazu
klonil še v bitki za 3. mesto ter na koncu osvojil 5. mesto. Vid Z. je ponovno blestel v borbah, kjer
je premagal vse nasprotnike in zmagal, v katah pa zasedel 3. mesto. Nino Ornik je v borbah zasedel
2. mesto.
V nedeljo, 13. 11., so se lenarški karateisti ponovno zbrali na Pokalnem tekmovanju KZS, tokrat v
Kanalu ob Soči, na zadnjem 3. krogu. Odličen rezultat je tokrat uspel le Vidu, ki je dvakrat dosegel
bron, najprej v katah, nato še v borbah. Čestitke vsem!
D. Z.

STRELSTVO
Prehodni pokal Srečku Poštraku

Člani strelske sekcije Medobčinskega društva invalidov
Lenart so tudi letos ob koncu strelske sezone pripravili
interno tekmovanje v streljanju z zračno puško.
Najbolj mirno roko in dober pogled je tokrat imel Srečko Poštrak, ki je od 200 možnih nastreljal 172 krogov,
na drugo mesto se je uvrstil Ivan Leš in na tretje Silvo
Gutman.
F. B.

HUMORESKA

Zdravniška stavka

»Peter, tvoj brat pa je res lahko srečen,«
je pred dnevi pri malici šivilja Marica dejala rezkarju Petru.
»Po svoje imaš prav,« je prikimal Peter.
»Srečno je poročen in ima čudovito družino. Poleg ljubeče žene ima pridne otroke,
ki mu ne povzročajo skrbi. Tudi službo
ima dobro, samo tistega, za kar pravimo,
da je najbolj dragoceno, na žalost, nima.
Marica, saj veš, da ima moj brat raka, ali
ne.«
»Seveda vem, Peter. Ravno zaradi tega
pravim, da je tvoj brat lahko srečen,« je
odvrnila Marica.
»Halo, Marica, tega pa ne razumem,« je
presenečeno in razburjeno vzkliknil Peter.
»Zakaj bi bil srečen, da je zbolel?«
»Zato, ker že ve, da je bolan. Ker ima že
postavljeno takšno diagnozo, ga v zdravstvenem sistemu povsod na srečo obravnavajo prednostno in bdijo nad njim.
Zdravijo ga tudi v času zdravniške stavke. Midva pa imava morda tudi kakšno
hudo bolezen, pa tega pravočasno ne bova
zvedela, saj zaradi dolgih čakalnih vrst in
zdravniške stavke še dolgo ne bova prišla
do pregleda pri specialistu,« je modrovala
Marica.
»Potemtakem je lahko srečen tudi moj
ata, ker je star že več kot 65 let?« je nejeverno vprašal Peter.
»Seveda,« je vzkliknila Marica. »On
lahko gre k zdravniku, kadar hoče. Midva
pa lahko greva v času zdravniške stavke k

Kako ženske odraščajo?
»Najprej povzročajo sive lase očetu, nato
živcirajo moža, na koncu pa sitnarijo zetu.

Bermudski trikotnik
KARATE
Lenarški karateisti zelo uspešni na dveh tekmovanjih

V drugi polovici oktobra so se lenarški karateisti pomerili na dveh tekmovanjih. 16. oktobra so
se trije člani matičnega kluba Kovinar
Maribor, med njima Lenartčana Vid
Zarič in Nino Ornik, udeležili 2. pokalne tekme Karate zveze Slovenije (KZS)
v Stopičah pri Novem mestu. Vid je v
močni kategoriji kat dečkov po uvodnih dveh zmagah z rezultatom 5:0 v
tretjem krogu klonil proti predstavniku
iz Nove Gorice (L. Radič) z rezultatom
2:3. Bolj prodoren je bil Vid v disciplini borb, kjer je 3 kroge prepričljivo
premagoval nasprotnike, na koncu pa
klonil v finalu proti predstavniku iz Po- Ekipa Lenarta, z leve (Gal, Luka R. in Luka L.) v OŠ ligi
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zdravniku samo v nujnih primerih.«
»Po mojem mnenju zdravniki stavkajo
upravičeno, samo na napačen način,« se je
v pogovor vključil mizar Tone.
»Na kakšen način pa bi morali stavkati
po tvoje?« sta postala radovedna Marica
in Peter.
»S tem, ko delajo samo 40 ur na teden,
delodajalcu, to je državi in zdravstveni zavarovalnici, bolj koristijo kot škodujejo.
Dalj kot bodo zdravniki stavkali, več bosta
zdravstvena zavarovalnica in država privarčevali,« je začel pojasnjevati Tone.
»Seveda, saj to je jasno,« je vzkliknila
Marica. »Če bi zdravniki želeli delodajalca, to je državo, prisiliti, da jim prisluhne
in začne spoštovati vse njihove pravice, bi
morali stavkati na ta način, da bi čim več
delali in pregledali čim več pacientov ter
jim napisali recepte za prav vsa najboljša
zdravila in za prav vse terapije, ki jih potrebujejo ne glede na ceno. Potem bi jim
pristojni hitro prisluhnili, samo da bi
zmanjšali porabo sredstev za zdravstvo.
Dokler pa zdravniki stavkajo tako, da imata država in zdravstvena blagajna manj
stroškov, kot če bi redno delali, zdravniška
stavka nobenemu od pristojnih ne povzroča sivih las.«
»Tako je, Marica. Hitro si pogruntala,«
je prikimal Tone. Peter pa je zabrundal:
»Hm, hm, Marica, ti si tako pametna, da
bi te lahko vzeli za ministrico.«

Smeh je pol zdravja
Ženske

»Kam je izginil ves denar iz družinske
blagajne?« je oče vprašal sina.
»Izginil je v Bermudskem trikotniku.«
»O kakšnem trikotniku govoriš?«
»O trikotniku med tvojo ženo, hčerko in
taščo.«

Mlada žena

»Draga, oprosti mi, ker sem velikokrat ljubosumen brez pravega vzroka,« je kmalu
po poroki mož dejal ženi.
»Dragi, naj te ne grize vest. Zagotavljam
ti, da nisi ljubosumen čisto brez vsakega
pravega razloga.«

Dva soseda

»Kdor je pošten, sladko spi,« je en sosed

Piše: Tomaž Kšela

Pripravlja T. K.

napisal na listek in ga čez ograjo vrgel
drugemu.
Naslednji dan je na svojem vrtu našel
listek: »Kdor pa ni, pa sladko živi.«

Blondinka

»Koliko tehtate?« je medicinska sestra
vprašala blondinko.
»Z očali natanko 60 kilogramov.«
»Kaj pa brez očal?«
»Ne vem, ne vidim…«

Internet

»Greš velikokrat na internet?« je soseda
vprašala sosedo.
»Ne, mi hodimo samo v Interspar.«

Slaven poklic

»Od kod ste prišli?« vpraša referent na
zavodu za zaposlovanje mlado žensko.
»Iz Italije.«
»In kaj ste po poklicu?«
»Ukrajinka.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejeta odločba o potrditvi lokalne akcijske
skupine za LAS Ovtar Slovenskih goric
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta za LAS Ovtar Slovenskih goric 24. 10. 2016 izdala odločbo o potrditvi lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje
2014–2020.
Na zaokroženih območjih po Sloveniji se
V programskem obdobju 2014–2020 se
je oblikovalo 37 lokalnih partnerstev oziizvaja pristop oz. podpora za lokalni razvoj,
roma LAS. LAS so pripravile svoje SLR, ki
ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD),
predstavljajo enega izmed pogojev za potrki se sofinancira s sredstvi Evropskega kmeditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitijskega sklada za razvoj podeželja (v nadatev pravice do črpanja sredstev, namenjenih
ljevanju: EKSRP) in Evropskega sklada za
izvajanju pristopa CLLD v programskem
regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR).
obdobju 2014–2020. Sredstva bodo LAS črCilj pristopa CLLD je spodbujanje socialpali na osnovi potrjenih in izvedenih operanega vključevanja, ustvarjanje in ohranjacij oziroma projektov vse do leta 2023.
nje delovnih mest ter boj proti revščini in
LAS so morali ob pripravi SLR slediti štikakršni koli diskriminaciji, zmanjševanje
rim tematskim področjem ukrepanja, kot
regionalnih razvojnih razlik in gospodarski
so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovrazvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispenih storitev, varstvo okolja in ohranjanje navati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulrave ter večja vključenost mladih, žensk in
turne dediščine, kulturne krajine in njenih
drugih ranljivih skupin.
elementov.
LAS Ovtar Slovenskih goric do konca tega leta načrtuLokalne akcijske skupine 2014-2020
je pripravo in objavo javnega
LAS Ovtar Slovenskih goric
poziva za izbor operacij na
spletnih straneh LAS in občin ter v lokalnih medijih. Za
potencialne upravičence bo
v januarju 2017 izvedena delavnica, namenjena pripravi
vsebine operacije. Potencialne
upravičence in njihove operacije na posameznem javnem
pozivu bodo izbrali organi
LAS, v kasnejšem postopku pa
bodo vloge pregledale in odobrile še pristojne institucije.
Renata Peras

Leta 2011 so bili v Jurovskem Dolu postavljeni temelji Zadruge Dobrina z vsebinami Trajnostne lokalne preskrbe (EPK Maribor 2012), ki so jo prinesle Urbane brazde in s pomočjo
Zelene centrale ter s sodelovanjem z RASG in Društvom za razvoj podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric« na terenu. Poslanstvo zadruga uresničuje z načeli socialnega podjetništva:
pravične odkupne cene, logistika od kmetije do kupca, pomoč kmetijam k preusmeritvi v
ekološko pridelavo … Danes zadruga povezuje 75 članov, sodeluje s 45 obrati javne prehrane,
ponuja kmečki catering in ima trgovinico v Tkalskem prehodu 4 v Mariboru. Sezonske zabojčke, ki so lahko tedenski, na štirinajst dni ali mesečni, pa lahko kupci prevzamejo v Mariboru ali v Lenartu (Center Slovenskih goric, ob sredah po 14. uri). Zadruga se trudi predvsem
za partnerski odnos kupcev do pridelovalcev in obratno. Ob vdoru hrane vprašljive kakovosti
iz uvoza je toliko bolj pomembno, da hrana prihaja iz lokalne pridelave, s čimer prispevamo k
zdravju in ekonomskemu razvoju lokalne skupnosti ter h kakovosti bivanja.

2016: 75

Število sodelujočih javnih zavodov
(naročila živil):
2011: 3		
2016: 45
Količina izdelkov v trgovini:
2011: cca 150
2016: cca 1000
Odkup pridelkov in izdelkov:
V primerjavi z letom 2015 je bilo v letu
2016 odkupljenih 30 % več izdelkov/pridelkov

Ocenjevanje slovenskogoriške gibance
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Število članov:
2011: 9		

Ponudba Slovenskih goric se je
29. in 30. oktobra 2016 že drugič
predstavljala na Prazniku regij (Fest
der Regionen) v Zehnerhaus v Bad
Radkersburgu (Avstrijski Radgoni).
Predstavitev je potekala na skupnem
razstavnem prostoru Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih
goric«. Obiskovalci so spoznali pestro
in kakovostno domačo ponudbo: sveže pečena gibanica, vrhunsko vino,
klecnprot, pecivo, čokolada in medeni
izdelki. Za popestritev dogajanja pa
so poskrbeli maskota Ovtar, domači
mojstri in veseli muzikanti.

Organizatorji so bili Društvo kmečkih žena
Lenart, Kmetijska svetovalna služba Lenart
pri KGZ Ptuj in Društvo LAS Ovtar Sloven-

Leto je naokrog in pred vrati je praznični december – čas lepih želja, nakupovanj in
obdarovanj – čas obiska božično-novoletnega sejma!
V Društvu za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« in Razvojni agenciji Slovenske gorice tudi letos želimo razveseljevati naše obiskovalce skupaj z vami – pridelovalci,
predelovalci, rokodelci in ostalimi razstavljavci na tradicionalnem božično-novoletnem
sejmu, ki je letos že 9. po vrsti.
Sejem se bo letos odvijal na Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer bodo na voljo lesene hišice
proti plačilu najemnine, predvsem za gostinsko ponudbo. Za ostalo ponudbo podeželja pa
bodo na voljo brezplačne stojnice, katerih število je omejeno. Vabimo vas, da se širši javnosti predstavite s svojo ponudbo: kulinarične dobrote, izdelki domače in umetnostne obrti,
ročna dela, vezenine, pletenine, novoletne voščilnice, novoletni aranžmaji …
Sejem bo popestril bogat spremljevalni program!
Sejem bo v torek, 6., petek, 9.,
soboto, 10., petek, 16., soboto,
17. in v petek, 23. decembra 2016
med 16. in 20. uro
Prijave k sodelovanju oz. rezervacije stojnic zbiramo do petka, 2.
decembra 2016, na tel. št.: 059 128
773, na GSM: 051 660 865 ali na
e-naslov: rasg.si@gmail.com
Vabljeni, da sejem obiščete!
Utrinek iz 2015

Zadruga Dobrina v številkah

Praznik regij

V petek, 4. novembra 2016, je v Lenartu
v Centru Slovenskih goric potekalo drugo
ocenjevanje slovenskogoriške gibance, sledila je razstava, ki je bila odprta še nekaj dni.

Vabilo k sodelovanju na božičnonovoletnem sejmu

skih goric. Prireditev, ki je spadala tudi v
okvir lenarškega občinskega praznika, je ponovno opozorila na to tradicionalno, dobro
poznano in tržno zanimivo sladico iz krušnih peči. Kupci jo iščejo predvsem na kmetijah, ki se ukvarjajo s tradicionalno peko
kruha in peciva ter s turistično dejavnostjo.
Izbor najboljše gibance je opravila ocenjevalna komisija, sestavljena iz treh izkušenih
ocenjevalk pod vodstvom Marije Horvat iz
Srednješolskega centra Piramida Maribor.
Komisija je morala pregledati petnajst gibanc in oceniti lastnosti, kot so oblika, prepečenost, vonj in okus. Vse gibance so bile
odlične kakovosti, z redkimi napakami, kar
je otežilo delo komisije. Za najboljšo je bila
izbrana gibanca, ki jo je spekla izkušena gospodinja Verica Zemljič iz Žic pri Sv. Ani.
Vse ocenjene gibance so bile razstavljene
in na ogled še do ponedeljka, 7. 11. 2016, ko
so si jih ogledali tudi otroci iz Osnovne šole
Lenart.
Cvetka Bogdan, KGZ Ptuj

Prodaja:
2011 – 2016: povprečna 45 % rast prodaje

Dejavnosti Dobrine:
-- kmečki catering: pripravljamo pogostitve s tradicionalnimi slovenskogoriškimi dobrotami kmečkih gospodinj
do 300 oseb.
-- zabojčki: na razpolago so 3, 5, in 8 kg
zabojčki, vsebina je iz izključno sezonske zelenjave in izdelkov EKO in
IP pridelave.
Dostava vsako sredo tudi v Lenartu, Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9,
vsako sredo po 14. uri – do 17. ure). Dostava po Lenartu je brezplačna. Naročniki zabojčka imajo ob nakupu v trgovinici
(Tkalski prehod 4, Mb) še 10 % popust na
dodatno naročilo ob zabojčku na vse izdelke. Po naročilu dobite tudi domače potice
(orehovo, potratno, skutino, makovo …),
domače drobno pecivo, gibanco in kruh.

Ob 5. obletnici delovanja se za zaupanje zahvaljujemo vsem, ki jih Zadruga Dobrina povezuje: našim
kupcem, obratom javne prehrane – OŠ, članom – kmetijam, zaposlenim, vrtcem, domovom za starejše občane, številnim organizacijam, občinam in posameznikom.
Zapisala: dr. Milojka Fekonja,
predsednica Zadruge Dobrina, z. o. o., so. p.
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