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Ob nabrežju Trojiškega jezera naj bi po načrtih nastal turistično-rekreacijski center, ki bo pritegnil obiskovalce iz osrednjih Slovenskih goric in širšega prostora. Že zdaj, v drugi polovici februarja, je prostor ob jezeru priljubljena točka za
sprehajalce.
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Predsedstvo SOS v Podčetrtku o financiranju
občin v prihodnjih letih
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije
je 3. februarja v Podčetrtku razpravljalo
o financiranju občin v prihodnjih letih in
trenutnem alarmantnem finančnem stanju, ko občinam primanjkuje finančnih
sredstev za financiranje zakonskih nalog.
Država se po oceni predsedstva mora zavedati, da se z nižanjem finančnih sredstev za občine posledično slabi tudi sam
razvoj države.
Že strokovnjaki so opozorili, da je zaradi manjka občinskih naložb rast bruto
družbenega proizvoda države nižja za
skoraj odstotek. Ministrstvo za finance pa
vztraja, da država trenutno ne more zagotoviti občinam več sredstev zaradi fiskalnega pravila, ki velja za vse.
S tem so se sicer prisotni župani strinjali, vendar so opozorili, da država tega
pravila ne upošteva, ko se pogaja s sindikati, zdravniki in podobno, zato so občine
očitno neenakovredno obravnavane. To je
še posebej problematično, ker se občine
pogajajo za boljšo kakovost življenja vseh
ljudi v občinah in ne le za interese posameznih skupin prebivalstva.
Predsedstvo SOS je na slab finančni
položaj opozarjalo tako v razpravi o predlogu novega zakona o javnih financah
kot tudi pri razpravi o predlogu novega
zakona o financiranju občin. Predsedstvo
glede na vsebino predlogov predpisov poziva, da je treba nujno pripraviti takšne

predloge predpisov, ki bodo dejansko
usklajeni in s tem sprejemljivi za občine.
Predsedstvo se je tudi seznanilo s spreminjanjem operativnega programa za obdobje 2014-2020. Po besedah direktorja
Urada za kohezijsko politiko Bojana Suvorova je Evropska komisija na novo določila kriterije delitve sredstev državam
članicam in tako naj bi Slovenija prejela
56 milijonov evrov dodatnih sredstev. Komisija je nakazala, da naj bi se ta sredstva
porabljala za potrebe vodenja migrantske
politike, bo pa priložnost tudi za dodatno
podporo nekaterim drugim področjem.
Na podlagi analize stanja potreb naj bi
okrepili področja urejanja problematike
odpadnih voda in zagotavljanja oskrbe
s pitno vodo, pa tudi področje protipoplavne varnosti. Župan Slovenske Bistrice
Ivan Žagar je ponovno opozoril, da je nujno treba okrepiti področje razvoja regij,
saj se razlike med zahodnim in vzhodnim
delom Slovenije še naprej intenzivno večajo.
Skrb države bi morala biti usmerjena
v izenačevanje življenjskih pogojev vseh
ljudi. Glede na to, da se odpira operativni
program, kar je dober znak, je pa pri tem
potreben teritorialni dialog, ki bo partnerski in bo uveljavil rešitve z dolgoročno razvojno komponento, je dejal Žagar.
STA, E. P.

Finančno ministrstvo sprejelo 533,5 evra
povprečnine za letos
nov za okoli šest milijonov evrov, kar za leto
Ministrstvo za finance je na svoji spletni
2017 predstavlja povišanje povprečnine za
strani 6. februarja objavilo, da je sprejelo
tri evre. "Kljub temu pa ministrstvo razume
zadnji predlog občin o dvigu povprečnine
tudi položaj občin, zato je v luči približeza letos na 533,5 evra. Glede povprečnine
vanja pristalo na povišanje povprečnine za
za leto 2018, kjer je razkorak med občina3,5 evra, torej na 533,5 evra," so zapisali.
mi in ministrstvom večji, pa je predlagalo,
Za prihodnje leto je razkorak v izračunih
da pogovore za prihodnje leto nadaljujejo
večji. Ministrstvo je predlagalo zvišanje
jeseni.
povprečnine za osem evrov na 544 evrov,
Vnovični pogovori z občinami o višini
občine pa za dobrih 11 evrov na 547 evrov.
povprečnine so bili posledica dogovora z
Ministrstvo je nato občinskim združenjem
javnim sektorjem, katerega finančne popredlagalo, da se pogovori glede višine
sledice so ocenjene na 56 milijonov evrov
povprečnin za leto 2018 nadaljujejo v okviv letošnjem letu. Za toliko naj bi se poveru jesenskega dogovora, ko bo znanih več
čali izdatki za plače in druge stroške dela
dejstev v zvezi z odpravo plačnih anomalij.
v javnem sektorju, del tega bremena pa bo
odpadel tudi na občine.
STA, E. P.
Za letošnje leto so na zadnjem sestanku stališča toliko zbližali, da
je bila razlika še okoli milijon
evrov. Dogovorili so se, da se
bo ministrstvo do zadnjega
26. pustna povorka v Lenartu bo v soboto,
predloga občin opredelilo pi25. februarja, ob 11. uri!
sno. Združenje občin je objavilo obvestilo, da je v luči
približevanja sprejelo predlog
občin o dvigu povprečnine za
leto 2017 iz zdaj določenih 530
na 533,5 evra.
Pri tem je ministrstvo pojasnilo, da njihova ocena ostaja,
da bi dogovor s sindikati javnega sektorja pomenil višje
odhodke občinskih proraču-

Pustovanje v Lenartu 2017
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Zdravstvena reforma je pred vrati

M

inistrica za zdravje Milojka Kolar
Celarc je pred nedavnim predstavila predlog novega zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po tem je stekla najširša javna
razprava o predlagani zdravstveni reformi,
o kateri politiki govorijo in jo napovedujejo
že 24 let.

Pravic naj ne bi skrčili

Najbolj pomembno je, da ministrstvo z
zdravstveno reformo ne namerava skrčiti
obsega pravic iz košarice obveznega zdravstvenega zavarovanja, temveč namerava
celo ukiniti doplačila za nekatere pravice iz
te košarice.

Zdravstveno zavarovanje za vse
osebe v državi in za vse otroke

Prav tako si na ministrstvu prizadevajo, da
bi v obvezno zavarovanje vključili vse osebe
v državi in zagotovili obvezno zdravstveno
zavarovanje za vse otroke. Zelo pa nameravajo omejiti zdravstveno zavarovanje zavarovančevih zakonskih in izvenzakonskih
partnerjev, ki so bili lahko doslej zavarovani
kot družinski člani.

Vsa nadomestila za bolniško – 80
odstotkov plače

Vsa nadomestila za bolniško odsotnost
nameravajo poenotiti na 80 odstotkov plače. Stoodstotno bolniško nadomestilo plače
bodo dobili samo tisti, ki bodo na bolniški
zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, zaradi darovanja delov človeškega telesa
in zaradi zdravljenja morebitnih posledic
dajanja krvi.
Denarno nadomestilo za bolniško odsotnost naj bi znašalo najmanj 80 odstotkov
minimalne plače, največ pa 2,5-kratnik povprečne plače v državi.

Vsakdo na bolniškem dopustu
največ eno leto

Zavarovanec bo lahko denarno nadomestilo za bolniško odsotnost prejemal najdalj
eno leto oziroma 18 mesecev v dveh letih.
Če bo zavarovanec na bolniškem dopustu
dalj časa, bodo na Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije pogledali, ali se lahko
upokoji, ali se lahko prekvalificira ali se mu
lahko kakor koli drugače spremeni in uredi
status.

Prispevna stopnja 6,36 odstotka
za zavarovanca in 6,56 odstotka za
delodajalca.

Zavarovanci naj bi za zavarovanje za poškodbe ali bolezni plačevali prispevek v višini 6,36 odstotka osnove (ta je za zaposlene
osebe enaka osnovi za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), prispevek delodajalca pa naj bi znašal
6,56 odstotka.

Osebam brez dohodkov naj bi
zdravstveno zavarovanje plačevala
občina

Za osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so po predpisih o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upravičene do plačila
prispevka za obvezno zavarovanje, plačuje ta
prispevek občina.

Ukinitev dodatnega zdravstvenega
zavarovanja in uvedba obveznega
zdravstvenega nadomestila

Z zdravstveno reformo naj bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki bi
ga nadomestili s plačevanjem obveznega
zdravstvenega nadomestila po solidarnostnem principu Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije. Tisti, ki imajo večje
bruto dohodke, bi vsak mesec plačali višje
zdravstveno nadomestilo od tistih, ki imajo
nižje prihodke. Zavezance naj bi po novem
zakonu razdelili v več razredov glede na bruto prihodke. Po navedbah ministrice naj bi
80 odstotkov prebivalcev plačevalo nižje obvezno zdravstveno nadomestilo, kot plačuje danes prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje.
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Višina zdravstvenega nadomestila
naj bi bila odvisna od višine letnih
dohodkov

Zavarovane osebe, ki imajo letne dohodke
do vključno minimalne plače, naj bi plačale
vsak mesec 20 evrov zdravstvenega nadomestila. Osebe z višjimi prihodki od minimalne
plače do vključno 75 odstotkov zadnje povprečne letne plače v Sloveniji naj bi plačale
25 evrov. Osebe z višjimi prihodki od 75 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače
zaposlenih v Sloveniji do povprečne letne
plače naj bi plačali 27 evrov. Osebe s prihodki, višjimi od povprečne letne plače, do 200
odstotkov te plače naj bi plačale 29 evrov.
Osebe s plačami od 200 do 300 odstotkov
povprečne plače naj bi plačale mesečno 45
evrov, s prihodki od 300 do 500 odstotkov
povprečne letne plače 55 odstotkov in z višjimi prihodki od 500 odstotkov povprečne
plače 75 evrov. Otroci in še nekatere kategorije zavarovancev tega nadomestila naj ne
bi plačevali.

Zdravstvena nadomestila naj bi
pobirali davčni organi

Prispevke za zdravstveno nadomestilo
bodo pobirali davčni organi.

Postopna uvedba zdravstvene
reforme – po korakih

Predlagane zdravstvene reforme naj ne bi
uvedli čez noč, temveč postopno – po korakih do leta 2022. Dodatno prostovoljno
zdravstveno zavarovanje naj bi začeli ukinjati leta 2019, dokončno pa naj bi ga ukinili
leta 2021.

Žene ne bodo več mogle biti
zdravstveno zavarovane po
možeh in obratno

Po novem bo lahko zakonec ali izvenzakonski partner zdravstveno zavarovan kot
družinski član zavarovanca samo, če bo varoval in vzgajal otroka do vstopa v prvi razred osnovne šole, če bo varoval in vzgajal
za delo nezmožnega otroka, če bo vpisan v
evidenco brezposelnih oseb ali če bo sam
nezmožen za delo.
To pomeni, da žene in izvenzakonske partnerice ne bodo mogle biti več zdravstveno
zavarovane po možu ali izvenzakonskem
partnerju in obratno, razen do šestega leta
otrokove starosti, v času brezposelnosti in v
primeru svoje ali otrokove nezmožnosti za
delo.
Takšna zakonska rešitev bo najbolj prizadela določen tip družine, s katerim smo se
pri nas dokaj pogosto srečevali na ruralnih
območjih. Šlo je za tip družine, ko je eden
od zakoncev (običajno je bil to mož) hodil v
službo, drugi (običajno je bila to žena) pa je
doma gospodinjil ter skrbel za otroke in obdelovanje vrta ali manjšega kmečkega gospodarstva, zdravstveno pa je bil zavarovan kot
družinski član. Takšnih družin je vse manj.
Če bodo poslanci v državnem zboru rešitev
iz predloga zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju sprejeli, pa bo
v bodoče takšen tip družin tudi na podeželju
povsem izginili. V bodoče bo moral vsak odrasel človek, moški ali ženska, sam poskrbeti
za svoje zdravstveno zavarovanje.

Pomembne naloge občin na
področju zdravstvenega varstva

V 5. členu predlagani zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
nalaga posebne naloge tudi lokalnim samoupravnim skupnostim, torej občinam. Te naj
bi oblikovale in izvajale zdravstveno vzgojo
ter programe za preventivo, promocijo in
varovanje zdravja prebivalstva na svojem
območju. Prizadevati bi si morale za spreminjanje življenjskih navad prebivalstva na
področju prehranjevanja, fizičnih aktivnosti
ter preprečevanja in zmanjšanja odvisnosti.
Lokalne skupnosti naj bi sofinancirale
tudi humanitarne, invalidske, strokovne
in druge naloge društev in organizacij za

medsebojno pomoč; zagotavljale naj bi zdravstveno varstvo pripadnikov Civilne zaščite,
gasilskih in drugih splošnih reševalnih služb
med usposabljanjem in opravljanjem nalog
zaščite, reševanja in pomoči; ustanavljale naj
bi javne zdravstvene zavode in javne zavode
za opravljanje lekarniške dejavnosti; zagotavljale naj bi sredstva za investicije in druge
obveznosti javnih zdravstvenih zavodov ter
organizirale in izvajale dejavnost ugotavljanja vzroka smrti na svojem območju. Poleg
tega naj bi lokalne skupnosti iz proračuna
zagotavljale sredstva za plačilo prispevkov
in zdravstvenega nadomestila za določene
skupine zavarovancev ter za javne zdravstvene zavode, ki so jih ustanovile. Če je
ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda
več lokalnih skupnosti, naj bi se kritje stroškov razdelilo na ustanoviteljice glede na
število prebivalcev.

Sprememba zavarovalne podlage
za osebe, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost

Veljavna ureditev kmetov v socialnem
zavarovanju je po mnenju ministrstva za
zdravje neustrezna, saj predpisi o socialnem
zavarovanju poleg pogojev za zavarovanje
dejansko ne določajo, kdo je kmet. Zakon
o kmetijstvu zgolj določa nosilca kmetijskega gospodarstva in člane kmetijskega gospodarstva, ki se obvezno vpišejo v register
kmetijskih zemljišč za namen vlaganja vlog
iz naslova ukrepov kmetijske politike. Tak
vpis v register ni ustrezna podlaga za urejanje socialnih zavarovanj.
Veljavni zakon določa tri kategorije oseb,
ki se obvezno zdravstveno zavarujejo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti: osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovane iz naslova kmetijske dejavnosti;
osebe, ki so prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova
kmetijske dejavnosti; osebe, ki so zgolj obvezno zdravstveno zavarovane.
Osebe, ki so prostovoljno vključene v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz
naslova kmetijske dejavnosti, lahko v obveznem zdravstvenem zavarovanju izbirajo

zavarovanje za ožji obseg pravic (pravica do
plačila zdravstvenih storitev in pravica do
povračila potnih stroškov) ali za širši obseg
pravic (vključuje še pravico do nadomestila
plače). Te osebe lahko nemoteno prehajajo
iz ožjega v širši obseg in s tem posledično
koristijo pravico do nadomestila plače brez
pogoja karenčne dobe, ko je ugotovljena začasna nezmožnost za delo. Trenutno je takšnih zavarovancev v Sloveniji 150.
Osnova za plačilo prispevkov je določena različno, odvisno, ali so kmetje obvezno
ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko
zavarovani, oziroma, ali so zgolj obvezno
zdravstveno zavarovani. Če je kmet obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan,
je pravilo za določitev osnove za plačilo prispevkov enako kot za samozaposlene osebe
(zavarovalna osnova je vezana na dohodek,
ki ga kmet ustvari). Za kmete, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pa je določena enotna osnova,
kot velja za vse prostovoljno zavarovane
osebe, in ni odvisna od dohodka, ki ga kmet
ustvari.
Posebnost predstavljajo kmetje, ki niso
pokojninsko in invalidsko zavarovani, temveč le zdravstveno. Njihova osnova za plačilo prispevkov je določena v višini katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Če kmetje plačujejo davke od dohodka iz
kmetijske dejavnosti, obveznost plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
tako ne nastane. Osnova za odmero davka
je namreč enaka osnovi za plačilo prispevka.
Tako so ti zavarovanci v zavarovanju »brez
obveznosti plačila prispevka«. Tudi če želijo, prispevka ne morejo plačati, ker zanje
po davčnih predpisih obveznost plačila ne
nastane. Ker ni obveznosti plačila, ni dolga,
zato zanje ne nastopi zadržanje pravic v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Trenutno je v Sloveniji takšnih zavarovancev 1108.
V obvezno zdravstveno zavarovanje bi se
po novem vključili le tisti kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, in sicer
za vse pravice iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
T. K.

Dohodke od oddajanja premoženja v najem
je treba prijaviti do konca februarja

V

si, ki so leta 2016 oddajali v najem
stanovanja, zemljo ali drugo premoženje, imajo letos mesec in pol več
časa za prijavo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja
v najem. Lani so morali prijavo za leto 2015
Finančni upravi Republike Slovenije (Furs)
oddati do 15. januarja, letos pa morajo po
spremenjenem zakonu o davčnem postopku
prijave za leto 2016 oddati do konca februarja.
Napovedi niso dolžni oddati zavezanci, ki

so lani dosegli dohodek iz najema skupnih
prostorov v večstanovanjskih stavbah preko
upravnikov.
Zavezanci so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ne
glede na to, ali so lani oddajali svoje premoženje, ki ga imajo v Sloveniji ali v tujini. Tisti, ki dohodkov od oddajanja premoženja v
najem ne bodo prijavili, bodo morali plačati
visoko denarno kazen, če jih bodo seveda
pristojni zalotili.
T. K.

Sporazum med Slovenijo in ZDA o socialni
varnosti

P

redstavniki Slovenije in Združenih
držav Amerike (ZDA) so podpisali sporazum o socialni varnosti med
državama, ki bo državljanom Slovenije
olajšal dostop do uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
pridobljenih v ZDA in obratno – ameriški
državljani bodo lažje prišli do pravic, ki so
si jih pridobili z delom in zavarovanjem v
Sloveniji.
Doslej je moral biti slovenski državljan v
ZDA zaposlen in pokojninsko – invalidsko
zavarovan najmanj deset let, da je lahko ob
upokojitvi črpal pravice tudi iz ameriškega
zavarovanja. Poslej pa bo lahko te pravice iz
ameriškega zavarovanja črpal že po 18 mesecih dela in zavarovanja v ZDA. Pokojnino
mu bodo odmerili v višini, ki bo v sorazmerju z dopolnjenimi zavarovalnimi dobami v
obeh državah, kar pomeni, da mu bodo iz

vsake države plačali tak delež pokojnine, ki
bo ustrezal dejanski zavarovalni dobi v posamezni državi.
Sporazuma so se najbolj razveselili tisti državljani Slovenije, ki so že ali še bodo
nekaj let delali v ZDA. Gre zlasti za mlade
strokovnjake in raziskovalce, ki vse pogosteje odhajajo v ZDA na nekajletno strokovno
izpopolnjevanje.
Zahvaljujoč temu sporazumu se bodo
številni mladi iz Slovenije, ki delajo v ZDA,
lažje vrnili v domovino, če bodo to želeli.
Doslej so se prej kot v desetih letih težko
vrnili, saj bi s tem izgubili veliko let pokojninske dobe.
Nenazadnje se bodo v Slovenijo sedaj lažje preselili tudi Slovenci, rojeni v ZDA, ki se
želijo vrniti v domovino svojih prednikov.
T. K.
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Delodajalec lahko brezposelnega pred zaposlitvijo Lentherm je v stečaju – pojasnilo
preizkusi na konkretnem delovnem mestu
z zaposlenimi, za
Spoštovani!

D

elodajalcem, ki želijo na konkretnem delovnem mestu preizkusiti
brezposelno osebo, se je sedaj ponudila priložnost za to. Od začetka februarja
do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
julija letos lahko delodajalci (gre za pravne
in fizične osebe, vpisane v Poslovni register
Slovenije) predložijo območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
ponudbo za to, da bi brezposelno osebo delovno preizkusili na konkretnem delovnem
mestu še pred zaposlitvijo.
Doslej so lahko delodajalci v ta preizkus
vključili brezposelne osebe, ki so bile starejše od 30 let in ki so bile na zavodu za zaposlovanje prijavljene najmanj tri mesece.
Poslej pa bodo lahko v preizkus na delovnem mestu vključili katero koli brezposelno
osebo, ne glede na njeno starost in trajanje
brezposelnosti.
Delovni preizkus brezposelne osebe na
konkretnem delovnem mestu pred zaposlitvijo lahko traja najmanj 100 ur in največ en
mesec. Delodajalcu zavod povrne ocenjene

stroške tega preizkusa v višini 206 evrov za
vsakega udeleženca. Izkušnje kažejo, da delodajalci zaposlijo kar 70 odstotkov brezposelnih, ki so jih pred tem preizkusili na delovnem mestu.
Brezposelne delavke in delavci, ki se želijo
vključiti v ta program, pa se morajo o tem
pogovoriti s svojo svetovalko ali svetovalcem na zavodu za zaposlovanje.
Brezposelni morajo pred začetkom delovnega preizkusa podpisati zaposlitveni načrt
in pogodbo o vključitvi v program, prav
tako pa morajo uspešno opraviti zdravniški
pregled. V času vključenosti v program jih
mora delodajalec zavarovati za invalidnost
in smrt, ki sta posledica poškodbe pri delu.
Od delovnega preizkusa na konkretnem
delovnem mestu imata koristi tako delodajalec kot brezposelna oseba. Prvi se prepriča, ali
je brezposelni usposobljen za delo na konkretnem delovnem mestu, brezposelni delavec
pa lahko pokaže svojo usposobljenost za delo
ter si tako poveča zaposlitvene možnosti.
T. K.

Demonstracije zaradi znižanja prispevne
stopnje za poklicno pokojninsko zavarovanje

S

Demonstranti, ki so bili opremljeni s šteindikati, ki združujejo gasilce, voznike,
vilnimi transparenti, zastavami, ragljami in
rudarje, policiste, vojake, strojevodje,
piščalkami, so opozarjali, da nižja prispevna
premikače, pilote, peke, baletnike, stestopnja v naslednjih letih ogroža poklicno
klarje, carinike, železarje in delavce na težzavarovanje delavcev, ki so do tega uprakih in zdravju škodljivih delovnih mestih
vičeni in zavarovani. Pred leti je prispevna
ter na delovnih mestih, ki jih po določeni
stopnja znašala 10,55 odstotka, potem so jo
starosti ni več mogoče opravljati, so sredi
zmanjšali na 9,25 odstotka, sedaj pa so jo
januarja pripravili množične demonstracije
pred ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v Ljubljani.
Na njih se je zbralo
okoli 2 tisoč delavk in
delavcev, ki so protestirali proti novemu
pokojninskemu načrtu
poklicnega pokojninskega zavarovanja, ki
naj bi ga ministrica za
delo odobrila brez soglasja sindikatov. Po
novem pokojninskem
načrtu so se prispev- Na demonstracijah pred ministrstvom za delo v Ljubljani se je zbralo
ne stopnje poklicnega okoli dva tisoč delavcev iz vse Slovenije. Precej jih je bilo tudi iz osrednjih
pokojninskega zavaro- Slovenskih goric – zlasti policistov, vojakov, voznikov in še nekaterih.
vanja, ki ga za delavce,

ki so do tega upravičeni, plačujejo delodajalci, znižale z 9,25 odstotka bruto plače na
8 odstotkov, medtem ko so se upravljavske
provizije Kapitalske družbe povečale.

ponovno znižali na 8 odstotkov.
Demonstranti so zahtevali ponoven dvig
prispevne stopnje za poklicno zavarovanje
in znižanje upravljavske provizije. Najraje bi
videli, da bi za delavce na natanko določenih
delovnih mesti uvedli beneficiran staž, ki so
ga pred več leti ukinili. Po drugi strani pa na
ministrstvu zatrjujejo, da so bojazni delavcev neupravičene in da sredstev za poklicne
pokojnine ne bo zmanjkalo.
Dva tedna po demonstracijah se je ministrica s predstavniki sindikatov začela pogajati o njihovih zahtevah.
T. K.

Država napolnila skladišča Rdečega križa
in Karitas s hrano

V

skladiščih Rdečega križa in Karitas
se je že začela zbirati hrana, ki jo je
obema humanitarnima organizacijama namenila država v okviru Operativnega
programa materialne pomoči najbolj ogroženim v obdobju 2014–2020.
Vlada je preko ministrstva za delo v zadnjem mesecu v skladišča Karitas in Rdečega
kriza dobavila 1.550 ton živilskih izdelkov, ki
bodo pomoči potrebnim na 370 razdelilnih
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mestih na voljo predvidoma marca 2017.
Država je za dobavo 5257 ton živil v skladišča Rdečega križa in Karitas namenila več
kot 2,8 milijona evrov. Dobavitelji so v omenjena skladišča dostavili 621 ton bele pšenične moke tipa 500, 931 ton jajčnih testenin,
329 ton riža, 2356 ton mleka, 307 ton jedilnega rafiniranega olja, 298 ton konzerviranega fižola in 323 ton konzerviranih pelatov.
T. K.

Glede na zapisano v preteklih številkah
Ovtarjevih novic bi želel pojasniti naslednja dejstva, ki so bila tudi posredovana v
uredništvo s celovito dokumentacijo v obsegu 151 strani; 147 strani je dokumentov, 4
strani je pojasnil. Vsi navedeni dokumenti
so objavljeni tudi na spletnem portalu www.
PublishWall.si
1. V podjetje Lentherm sem prišel v
mesecu februarju 2016 na povabilo
gospoda Jožeta Grivca, ki je bil največji lastnik Lentherma in prokurist.
Razlog njegovega povabila: podjetje
je bilo brez dela, delavci niso dobili že
dveh plač, podjetje je bilo plačilno nesposobno. Naredil sem sanacijski program, ki so ga potrdili lastniki, zaposleni in sindikat. Soglasje k sanacijskem
programu so dale tudi banke upnice. Za
vse moje navedbe obstajajo dokumenti,
ki so objavljeni in so bili poslani tudi
uredništvu.
2. Marca 2016 sem formalno postal direktor podjetja in začel izvajati sprejeti sanacijski program. Stanje v podjetju se je
pričelo izboljševati, pričeli smo z resno
prodajo in proizvodnjo.
3. Do junija 2016 smo bili polno zasedeni v eni izmeni (ob mojem prihodu na
mesto direktorja so zaposleni naredili
za 2 uri na dan).
4. Do meseca junija 2016 smo izplačali
tudi vse plače in nekatere druge zaostale obveznosti. V mesecu juniju 2016
je podjetje tudi ustvarilo dobiček iz tekočega poslovanja. Imelo pa je še veliko zaostalih obveznosti iz preteklih let,
zato so bile še vedno težave. Toda obvladljive!
5. V potrjenem programu sanacije je bilo
predvideno tudi lastniško preoblikovanje podjetja, zato sem povabil k sodelovanju v lastniški strukturi gospoda
Damirja Jelenka. Skupščina lastnikov
je moj predlog potrdila in vse dogovore smo potrdili pri notarju. Stvari so do
začetka julija 2016 potekale v skladu s
sprejetim sanacijskim programom in
pisnimi dogovori.
6. Dvajsetega (20.) julija 2016 mi je gospod Jelenko prepovedal vstop v podjetje. Pri tem je spretno manipuliral
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orodje
pa je uporabil sindikalista Martina Dularja.
Od takrat je podjetje šlo le še navzdol.
Delo je usihalo, plače so začele ponovno zaostajati, nezadovoljstvo se je širilo
po podjetju kot kuga. Kot krivca za nastalo situacijo je gospod Jelenko določil
mene, nekateri so to nekritično povzemali.
7. Dokazljivo je, da dokler sem imel jaz
vstop v podjetje, je le-to dobro napredovalo po sprejetem sanacijskem programu. Potem ko mi je gospod Jelenko onemogočil vstop v podjetje in sam
prevzel vodenje podjetja, pa je podjetje
izgubljalo iz meseca v mesec delo ter
posledično denar za plače in ostale obveznosti.
8. Zakaj se je gospod Jelenko tako odločil,
je mnogo teorij in ugibanj. Ena od teh
je, da je moral mene popolnoma oblatiti, da tako ne bom imel možnosti na
naslednjih županskih volitvah. Govori
se, da bo na le-teh kandidat za župana
tudi gospod Damir Jelenko s podporo
zdajšnjega župana Janeza Krambergerja, ki ne bo več kandidiral. Tako se pač
domneva. Kakorkoli se bo stvar nadalje razvijala, bo gospod Jelenko vzroke
za mnogo nerazumnih dejanj moral
pojasniti na Sodišču. Sedemindvajsetega (27.) decembra 2016 sem vložil na
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
predlog za pregon zoper Damirja Jelenka zaradi povzročitve stečaja z goljufijo
in nevestnim poslovanjem.
9. Zoper sklep o začetku stečajnega postopka sem se pritožil, ker je bil ta uveden z goljufijo. O tem bo, po mojih informacijah, sodišče še odločalo.
»Ko duša zaboli« bi lahko imenovali vso
dogajanje v letu 2016 v zvezi s podjetjem
Lentherm. Škoda, škoda, da so ta nerazumna dejanja gospoda Jelenka izničila 40-letno delo podjetja, delovna mesta, dober proizvod, možnost za odličen tehnološki razvoj
v prihodnje in še eno od proizvodnih podjetij v Sloveniji.
Kaj je tako vrednega, da so bile potrebne
vse te žrtve ?
S spoštovanjem!
Mag. Ivan Vogrin, dipl. ing.
Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Odprtje pisarne LO SMC Lenart

O

b delovnem obisku ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča
s poslanko Vesno Vervega in direktorjem Direkcije RS za infrastrukturo
Damirjem Topolko s sodelavci v občinah
Šentilj, Pesnica in Lenart 3. februarja, ko so

tekli pogovori in ogled infrastrukturnih del,
so slavnostno odprli tudi novo poslansko pisarno SMC nad Čvekarno Askari v središču
Lenarta. Slavnostni trak so skupaj prerezali
minister, poslanka, predsednica LO SMC

Lenart Jožica Krajner in generalni sekretar
SMC Jože Artnak.
»Zelo rad prihajam v te kraje, med prijazne ljudi, posebej še za tako slovesen trenutek, kot je pridobitev pisarne LO SMC Lenart. Zelo sem počaščen, da sem lahko imel
to čast,« je dejal minister. Poslanka Vervega

je poudarila, da si bo skupaj z LO prizadevala za dobrobit vseh in ravno s tem namenom
želi tudi s svojim delom in prisotnostjo v pisarni biti bolj dosegljiva ljudem. Generalni
sekretar SMC Jože Artnak je izpostavil prizadevanja stranke in vlade dr. Mira Cerarja za mlade in delovna mesta, da mladi ne
bodo odhajali v tujino, za zdravstveno reformo, ki bo javno zdravstvo še bolj približala
ljudem, in za okrepljen boj proti korupciji.
Predsednica LO SMC Lenart ga. Jožica
Krajner se je v nagovoru zahvalila za prizadevanje in podporo in izpostavila pomembno povezovalno vlogo LO SMC. Pisarna je
velik prispevek k prepoznavnosti LO SMC
Lenart. »Pridobili smo prostore nove pisarne za lažje in učinkovitejše delo, prav tako
bomo bolj dosegljivi krajanom in krajankam
občine Lenart in okoliških krajev. K nam
bodo lahko prišli po nasvet, podali predloge,
pobude in ideje, pa tudi pripombe. LO SMC
Lenart ima dva predstavnika v OS v občini
Lenart in enega predstavnika OS v občini Cerkvenjak. Po svojih najboljših močeh
se trudimo za dobrobit občanov in občank
občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, ki
jih pokriva LO SMC Lenart. Prav tako težimo k
povezovanju dobrih idej
in ciljev tudi ostalih strank
in smo vedno in na vsakem koraku pripravljeni
za sodelovanje.« Zaključila je z mislijo v spomin
na Horsta Hafnerja, ki je
velikokrat dejal: »Ponudi
nasprotniku roko v sodelovanje, ga povabi
na kavo, spregovori prijazno in spoštljivo
besedo, saj smo vendarle, za hudiča, vsi eno
in isto. Vsi prebivalci in državljani te prelepe
domovine Slovenije.«
www.strankasmc.si in E. P. Foto: E. P.

Videnje ljudi in dogodkov

Lahko smo ponosni na svojo kulturo

Februarja smo slavili slovenski kulturni
praznik v spomin na največjega slovenskega,
v marsičem pa tudi evropskega pesnika, dr.
Franceta Prešerna. Rodil se je 3. decembra
1800 v Vrbi na Gorenjskem, umrl pa je 8. februarja 1849 v Kranju, kjer je tudi pokopan.
Že zgodaj si je pridobil ugled v slovanskem svetu. Avtor knjige o Prešernu Igor
Grdina piše, da je Prešeren leta 1836 izdal
svojo prvo knjigo, povest v verzih Krst pri
Savici. Danes pa je med ljudmi najbolj znana državna himna Zdravljica.
Omenjeni avtor knjige omenja, da Prešernove pesmi, ki so pretežno ljubezenske
in domoljubne narave, niso minljive, pač pa
živijo in bodo večno živele v slovenskih in
mednarodnih razsežnostih, ker so posvečene
človeku in človeštvu, tako kot mnoge pesmi
znamenitih pesnikov, ki jim je bil Prešeren
blizu in so ga pozitivno ocenjevali. Prešeren,
Cankar in, na primer, tudi slikarji slovenski
impresionisti so bili poleg drugih mnogih
Slovencev povezani z Dunajem, ki je bil nekoč pribežališče naših ljudi, ki pa so se skozi
čas uveljavili tudi na svetovni kulturni sceni.
V današnjem času je moderno moledovati, v kako slabem stanju je slovenska kultura,
kar velja v glavnem samo za pomanjkanje
denarja za investicije v kulturi in slabo gmotno stanje samostojnih kulturnih delavcev.
Skoraj v vsem drugem pa smo kot majhen
narod lahko ponosni na kulturne dosežke
doma in v tujini, česar se premalo zavedamo. Zaradi števila kulturnih ustvarjalcev na
različnih področjih in kvalitetne kulturne
ustvarjalnosti se lahko primerjamo z večjimi narodi.
Že od nekdaj, na primer, mnogi slovenski
operni pevci nastopajo na svetovnih odrih.
Premoremo pet simfoničnih orkestrov in v
čast si lahko štejemo, da Slovenska filhar-
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monija tudi v družbi znanih tujih pevcev
nastopa v največjih svetovnih metropolah.
Čeprav imamo veliko kvalitetnih likovnih
ustvarjalcev, so ti premalo prisotni v tujini,
mnogi pa so se že nekoč uspešno promovirali, na primer na Dunaju in v Parizu.
Skoraj vsa številna slovenska poklicna
gledališča so cenjena v tujini, zlasti še v republikah nekdanje Jugoslavije, nekatera pa
tudi drugod. Latinska Amerika je, na primer, postala stalno pribežališče nekaterih
slovenskih gledališč.
Vsako leto posnamemo več igranih filmov, žal večinoma slabo obiskanih, vendar
na mednarodnih festivalih redno dobivamo
nagrade. V ospredje je treba postaviti tudi
Cankarjev dom v Ljubljani, kjer gostujejo
najbolj eminentne skupine od vsepovsod.
Lahko smo ponosni na številne pesnike in pisatelje, celo kandidate za Nobelovo
nagrado za književnost. Zlasti zadnja leta se
slovenska literatura bolj prevaja tudi v druge
jezike, na primer v italijanščino, francoščino
in angleščino.
Premoremo številne založbe, ki izdajo
vsako leto več knjig, ki jih ljudje manj kupujejo, a več izposojajo v številnih knjižnicah.
Že leta je na osnovnih šolah zelo uspešna
bralna značka.
Premoremo več kot 100 pevskih zborov,
nekoliko manj folklornih skupin in pihalnih orkestrov in številne narodno zabavne
ansamble, ki jih je Avsenik uspešno plasiral
zlasti v nemško govorečem prostoru. Poleg
tega imamo množico ansamblov zabavne
in njej podobne moderne glasbe. Mnogi so
zaradi kvalitete znani v svetovnem merilu.
To je samo del kulturne ustvarjalnosti, ki
je prisotna v vsem slovenskem kulturnem
prostoru in večinoma tudi v Evropi.
Tone Štefanec

Poslanski kotiček

Spoštovani bralci Ovtarjevih novic.
Mineva 60 let, odkar je šest držav, Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska in
Luksemburg, 25. marca 1957 v Rimu podpisalo pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti. To je bil dokument, ki
je zasnoval skupni evropski trg in postavil
temelj prostemu pretoku oseb, blaga, kapitala
in storitev. Po besedah nekdanjega nemškega kanclerja Konrada Adenauerja, ki je pogodbo podpisal v imenu Nemčije, je šlo za
verjetno največji dogodek povojnega časa. Z
dokumentom je šest držav želelo nadgraditi
sodelovanje, odpraviti carine in količinske
omejitve pri trgovanju med članicami Evropske gospodarske skupnosti in uvesti skupne
carinske tarife do tretjih držav, kar vse predstavlja temelje vzpostavitve skupnega evropskega trga. Poleg uvedbe omenjenih štirih
temeljnih svoboščin so se države odločile
tudi za sprejetje skupne politike na področju
kmetijstva in prometa ter vzpostavitve sistema, ki naj bi zagotavljal, da na notranjem
trgu ne bo prihajalo do izkrivljanja konkurence. Države so si s pogodbo zadale tudi
usklajevanje ekonomskih politik in zakonodaje, ki bi zagotavljala delovanje skupnega
evropskega trga.
60 let pozneje lahko ugotavljamo, da na
EU notranjem trgu prihaja do kršitve osnovnih načel Rimske pogodbe. 1. januarja 2017
je v Republiki Avstriji začel veljati nov zakon o preprečevanju dumpinga pri plačah
in socialnih prispevkih. Za tuje ponudnike
storitev, med katerimi so tudi slovenska podjetja, to pomeni številne ovire, saj Avstrija z
novim zakonom na avstrijskem trgu ne le
preprečuje nelojalno konkurenco in socialni
dumping, ampak z zapletenimi postopki, dodatnimi birokratskimi ovirami, poostrenim
nadzorom in visokimi kaznimi odvrača tuje
ponudnike storitev in posledično preprečuje
opravljanje storitev na avstrijskem trgu.
Naši obrtniki in podjetniki, ki opravljajo
storitve v Avstriji, so že pred novim letom
prejemali visoke kazni zaradi manjkajočih
dokumentov in njihovih prevodov v nemški
jezik. Čeprav so jih dostavljali v roku, jim je
avstrijska finančna policija zaračunavala dodatne kazni z drugačnimi izgovori, kot je na
primer neustrezna višina urne postavke ali
neustrezna razporeditev delavcev v avstrijske
plačilne skupine.
Po analiziranju problema sem se sestal s
številnimi prevozniškimi podjetji in podjetji, ki delujejo na avstrijskem trgu s področja Slovenskih goric. Na pobudo strank SDS
in NSi smo na to temo sklicali izredno sejo
državnega zbora. Kot predstavnik predlagatelja sem na seji zahteval od Vlade Republike
Slovenije, ki je pristojna za reševanje te problematike, da se nemudoma aktivno vključi
v reševanje nastale situacije, ki lahko pripelje
do zastoja gospodarskega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
in posledično do izrivanja naših podjetij iz
tretjega najpomembnejšega trga za Slovenijo.
Bistveni problemi, ki smo jih navajali in ki
zadevajo predvsem prevoznike, so bili naslednji: podjetniki, ki čezmejno opravljajo storitev v Avstriji, prejemajo visoke kazni zaradi
manjkajočih dokumentov in njihovih prevodov v nemški jezik. Čeprav jih dostavijo
v roku, jim avstrijska finančna policija zaračunava dodatne kazni in vedno znova z drugačnimi razlogi, kot je na primer neustrezna
višina postavke ter neustrezna razporeditev
delavcev v avstrijske plačilne razrede.
Če pogledamo situacijo v Sloveniji, lahko ugotavljamo, da tuji obrtniki iz Hrvaške,
Madžarske in tretjih držav opravljajo delo
v Sloveniji ne samo med delavniki, ampak
tudi med nedelavniki, ob sobotah, nedeljah
in praznikih. Slovenskim podjetnikom se
na ta način jemlje delo in so zato prisiljeni
iskati delo v Avstriji. Nad tujimi podjetniki
in njihovimi delavci se ne izvaja enako strog
nadzor kot nad našimi podjetniki v Avstriji.
Namreč pri izvajanju čezmejnega poslovanja
so podjetja dolžna upoštevati slovensko zakonodajo, obrtni zakon ter plačilo delavcev
po slovenski delovno-pravni zakonodaji ozi-

roma kolektivnih pogodbah dejavnosti.
Prav tako se zastavlja vprašanje, ali ta
podjetja upoštevajo določbe zakona o samozaposlovanju in delu tujih delavcev, da je
potrebno vso dokumentacijo imeti na mestu
opravljanja storitve prevedeno v slovenski jezik. Predvsem pa ta podjetja niso podvržena
takšnim kaznim in strogemu nadzoru, kot so
slovenska podjetja v Avstriji, kjer so zaradi
konkurence v Sloveniji primorana iskati naročila.
Ni pa to edini razlog, zaradi katerega so
slovenska podjetja primorana iskati naročila preko meje. Dejstvo je, da trenutna Vlada
Republike Slovenije kljub temu, da je ugodna
gospodarska klima in da imamo gospodarsko rast, še ni začela novega investicijskega
ciklusa. Tudi in predvsem zaradi tega so primorana naša podjetja iskati delo v tujini.
Imamo EU komisarko za promet, gospo
Violeto Bulc, katere aktivnosti so skrite pred
slovensko javnostjo, kljub temu da dosega
veliko priljubljenost v anketah javnega mnenja. Prvič v mandatu ima možnost, da kot
komisarka pomaga slovenskim prevoznikom
v Avstriji pred diskriminatorno obravnavo.
Mnenje Vlade RS je bilo, da ne sme biti pristranska!
Naj spomnim, da je Evropska komisija
v letu 2009 v času Pahorjeve vlade sprožila
proti Sloveniji postopek zaradi kršenja pravnega reda Evropske unije, če Slovenija ne bi
sprejela predloga za uvedbo tedenske vinjete
za največ deset evrov. Če tega takrat ne bi storili, bi Sloveniji grozila druga faza postopka
zaradi kršenja pravnega reda Evropske unije.
Tedanji evropski komisar za promet, Antonio Tajani (zdajšnji predsednik Evropskega parlamenta) je trdil, da predlogi Slovenije niso primerni in da moramo poiskati
politične, ne pa administrativnih rešitev. V
SDS smo takrat zahtevali odstop ministra
za promet, Patrika Vlačiča, ki je na zahtevo
Tajanija, da naj Slovenija uvede tedenske vinjete po 10 evrov, pristal in zaradi tega danes
plačujejo slovenski državljani dražje vinjete.
V SDS-u smo prepričani, da se je slovenska
vlada v letu 2009 povsem napačno odzvala
na lobistične pritiske iz sosednje države Italije, odkoder je prihajal evropski komisar za
promet Antonio Tajani.
Oba primera kažeta, na kakšen način je
zastopal interese Italije komisar Antonio Tajani in kako v rokavicah delujeta EU komisarka Violeta Bulc in Vlada RS pri očitnem
diskriminatornem obravnavanju slovenskih
prevoznikov in ostalih podjetij, ki delujejo na
avstrijskem trgu.
Implementacija vrednot EU, poglabljanje
gospodarskih odnosov in hkrati ščitenje vitalnih interesov Slovenije v okviru evropske
zakonodaje mora postati osnovno poslanstvo politike. Servilnost na ravni EU je lahko
za manjšo državo, kot je Slovenija, uničujoče.
Institucije in politiki smo v službi državljanov ter naših podjetij in ne obratno.
Verjamem, da je v vašem lokalnem okolju
še veliko težav, ki so že dalj časa nerešljive, in
menite, da je njihovo reševanje v pristojnosti
posameznih ministrstev. Vabim Vas, da mi v
zvezi s to problematiko posredujete vprašanje, ki bi ga želeli nasloviti na vlado, ministra
ali generalnega sekretarja vlade. Poskrbel
bom, da bo poslansko vprašanje naslovljeno
na pristojno institucijo in da boste odgovor,
ki mi bo posredovan s strani vlade ali ministrstva, tudi prejeli.
V zadnjem obdobju sem, tako s strani posameznikov kot številnih društev, prejel veliko prošenj v zvezi z obiski DZ. Prosim, če
mi vse prošnje pošljete na mail, da jih lahko
uskladim s pristojnimi službami državnega
zbora.
Vesel bom vsakega vašega obiska v DZ.
Prepričan sem, da lahko skupaj premagamo
številne ovire in naredimo življenje lepše, še
posebej v okolju, ki ga predstavljajo Slovenske gorice in podeželje.
Srečno, dragi rojaki!
Pišete mi lahko na naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik
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EtnoTour delavnice v občini Sveti Andraž

V

občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah so pripravili 1. EtnoTour delavnice, ki se
odvijajo v okviru projekta »DETOX« iz Programa sodelovanja Interreg Slovenija–Hrvaška 2014-2020. 1. februarja je bila v Večnamenski dvorani Vitomarci EtnoTour delavnica Okrasimo občino, izdelajmo si maske za otroke in odrasle.
V nedeljo, 26. februarja, pa se bo ob 9.30 začela Fašenk povorka, ki bo krenila izpred
trga pred cerkvijo Sv. Andraža mimo Hrgove domačije do Večnamenske dvorane Vitomarci, kjer bo pustno rajanje s pogostitvijo.
V sklopu projekta bodo izvedli še naslednje delavnice: v
oktobru 2017 Trganje koruze
in ličkanje, v decembru 2017
Pletenje kartebačev in v maju
2018 Peko gibanic.
»Projekt »DETOX« je podprt s strani Evropske unije in
sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj v
okviru Programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020«
E. P.

Hrgova hiša, Vitomarci 58

Občina Benedikt

Komunalna opremljenost občine Benedikt
na zavidljivi ravni

Č

no narašča.
lani občinskega sveta občine BenePovršina stavbnih zemljišč v občini znaša
dikt so pred nedavnim na svoji seji
okoli 1,923 milijona kvadratnih metrov. Od
obravnavali odlok o programu opretega je 1,219 milijona kvadratnih metrov
mljanja in merilih za odmero komunalnepozidanih, 74 tisoč kvadratnih metrov nezaga prispevka na območju občine Benedikt.
zidanih (prometnice, zelene površine, igriZakonodaja namreč zahteva, da se občinski
šča, pokopališče itd.) in 630 tisoč kvadratnih
pravni akt, ki služi odmeri komunalnega
metrov nepozidanih stavbnih zemljišč.
prispevka, v šestih mesecih po začetku veKako pa je s komunalno opremljenostjo
ljavnosti uskladi z občinskim prostorskim
občine? Po presoji TerraGIS-a sodi občina
načrtom. Ker je v občini Benedikt novi občinski prostorski načrt
začel veljati julija 2014,
je rok za uskladitev
omenjenega odloka že
potekel. Zato v občini
Benedikt kot podlago za odmero komunalnega prispevka od
januarja 2015 uporabljajo pravilnik, ki
ga je izdalo pristojno
ministrstvo. Razlog za
sprejem novega pravilnika je potemtakem
pravno-formalne narave. Z ureditvijo tega
področja občina Benedikt ponovno pridobiva formalno osnovo za Občina Benedikt ima komunalno infrastrukturo na zavidljivi ravni.
izdajo odločb o komunalnem prispevku, ki
je usklajena z veljavnim pravnim redom.
Skratka, občina na tem
področju ponovno dobiva v roke škarje in
platno za vodenje politike pri odmeri komunalnega prispevka.
Pred pripravo omenjenega odloka pa je
bilo potrebno pripraviti posnetek stanja
komunalne
opremljenosti in načrte
za nadaljnjo komuTako so pozimi leta 2015 začeli komunalno opremljati novo naselje v
nalno opremljanje na Benediktu, ki ga gradi podjetje Juven.
območju občine. Ta
dokument, imenovan
Benedikt na področju vodooskrbe med bolj
»Program opremljanja in merila za odmero
zgledne slovenske občine, saj ima vodookomunalnega prispevka za območje občine
skrbo urejeno za veliko večino prebivalstva.
Benedikt« je pripravilo podjetje TerraGIS
Dolžina celotnega javnega vodovodnega
iz Ljubljane pod vodstvom direktorja Igorja
sistema v občini znaša okoli 47.500 metrov,
Martinška. Po njegovih navedbah obravnava
od tega je polietilenskih cevi okoli 39.500
omenjeni program dejansko samo obstojemetrov, preostalo pa so litoželezne in pocinčo komunalno opremo. Zato je iz njega lepo
kane cevi. Glede na vrsto vodov je 2.800 merazvidno, kako razvita je občina Benedikt.
trov magistralnih, 17.000 primarnih, 22.300
Občina Benedikt obsega 13 naselij, raztesekundarnih in 5.300 terciarnih. Spodbuden
za se na 24,1 kvadratnega kilometra povrje tudi podatek, da je velik del vodovodnega
šine in ima po zadnjih podatkih 2491 ljudi.
omrežja zgrajen v letu 1999 in kasneje.
Število prebivalcev občine že vrsto let vztraj-
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Kar se kanalizacijskega omrežja tiče, je v
občini Benedikt zgrajenih že preko 7 tisoč
metrov kanalizacijskih vodov. Velika večina
vodov je gravitacijskih, razen blizu 400 metrov tlačnih vodov. Starejši vodi so iz betona, novejši pa iz polivinil klorida. Mešanih
vodov je preko 2.600 metrov, fekalnih 4.300
metrov, nekaj preko 700 metrov pa je meteornih. Priklop na kanalizacijo pa je mogoč
v Benediktu in delu Štajngrove in Sv. Treh
Kraljev.
Kar se tiče cestnega omrežja, imajo na območju občina Benedikt blizu 30 kilometrov
lokalnih cest in preko 42 kilometrov javnih
poti v naseljih in med naselji. Skupaj občina skrbi za 71.423 metrov lokalnih cest in
javnih poti. Od tega je preko 45.500 metrov
asfaltiranih. Zlasti na obrobju občine pa so
še makadamske javne poti.
Na območju občine imajo na šestih lokacijah urejene javne površine. Med njimi je

tudi pokopališče.
Številke in podatki kažejo, da je komunalna infrastruktura v občini Benedikt dokaj dobro razvita, za kar ima največ zaslug
občina Benedikt, ki je na tem področju od
ustanovitve do danes veliko storila.
Kakorkoli že, strokovnjaki TerraGIS-a
so ugotovili, da je razvitost komunalne infrastrukture v občini Benedikt na zavidljivi
ravni.
»Očitno mora kdaj priti kdo od drugod,
da nam objektivno pove, kaj vse smo postorili in dosegli v svoji samostojni občini,« je
oceno o dobri komunalni opremljenosti občine Benedikt komentiral njen župan Milan
Gumzar. »Sami z doseženim nismo nikoli
zadovoljni, kar je razumljivo, saj si želimo
ustvariti še boljše pogoje za življenje in delo
vseh naših občanov.«
T. K.

Občina Cerkvenjak

Dela na modernizaciji ceste Cerkvenjak–
Sveti Jurij ob Ščavnici se nadaljujejo

D

elavci
podjetja
Marko/Mark Nival
iz Vidma pri Ptuju
so sredi februarja nadaljevali dela na modernizaciji
regionalne ceste Cerkvenjak – Sveti Jurij ob Ščavnici in gradnji pločnika
ob njej, ki so jih pred novim letom prekinili zaradi
zimskih razmer. Lani jim
je uspelo modernizirati
polovico odseka od križišča pod pokopališčem do
kapele pri granati, letos Prva polovica načrtovanega odseka ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij ob
Ščavnici je že modernizirana, drugo polovico pa so začeli obnavljati sredi
pa jih čaka modernizacija februarja.
še druge polovice tega odseka.
Cerkvenjak je obiskala tudi številčna deŽupan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc
legacija kmetijcev iz Srbije, v kateri je bilo
pa se je sestal s predstavniki Telekoma. Pookoli 40 kmetov in kmetijskih strokovnjagovarjali so se o širjenju in modernizaciji
kov iz Vojvodine. V času obiska, ki ga je
telekomunikacijskega omrežja na območju
organizirala agencija Agrarpress iz Zrenjaobčine. Ob modernizaciji cest bodo v zemljo
nina, so si ogledali več farm, gostitelji pa so
polagali tudi cevi, po katerih bo mogoče kajim pokazali tudi film o že izvedenih agrosneje speljati optične kable. Pri modernizamelioracijskih delih v Andrenški dolini.
ciji magistralne ceste Cerkvenjak–Sveti Jurij
ob Ščavnici to že upoštevajo.
T. K.

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, 31. marca 2017! 
Uredništvo
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Občina Lenart

Minister za infrastrukturo Gašperšič v
Lenartu o prometu in prometnicah

V

petek, 3. februarja, je občino Lenart
obiskal minister za infrastrukturo
dr. Peter Gašperšič s poslanko Vesno Vervega (SMC) in direktorjem Direkcije
RS za infrastrukturo Damirjem Topolko s
sodelavci. V pogovoru z vodstvom občine,
udeležili so se ga tudi predstavniki LO SMC
Lenart in poslanec Franc Breznik (SDS), so

razčlenili prometni položaj v občini, predvsem v mestu Lenart, in nakazali nekaj rešitev za ureditev zlasti tovornega prometa
skozi mestno središče. Dogovorili so se, da

bi še pred letom 2020 lahko začeli graditi
prvi del severne obvoznice od novega industrijskega območja (NPIC) do državne ceste
proti Avstriji, potem pa nadaljevali severno
od naselja Pri gozdu in jo navezali na izvoz
z avtoceste. Tako bi bila sedaj določena trasa
severne obvoznice nekoliko spremenjena,
za kar pa je potrebno izpeljati nekatere dolgotrajnejše postopke. Po
napovedih župana mag.
Janeza Krambergerja in
predstavnikov
Direkcije RS za ceste pa naj bi že
konec februarja preusmerili promet tovornjakov na
avtocestni izvoz Senarska
in tako preprečili, da bi
tranzit tovornjakov še naprej potekal skozi mesto.
V povprečju skozi mesto
pelje kar 500 tovornjakov
na dan. Skozi središče bi
lahko vozila le še tovorna
vozila za dostavo, vsa preostala pa bi morala uporabljati južno obvoznico skozi industrijsko
cono, ki se mestu praktično izogne. Podžupan Marjan Banič je poudaril, da to pomeni
okrog sedem kilometrov daljšo pot, vendar
je treba mestu zagotoviti
pretočnost in predvsem
varnost občanov. K ureditvi prometa skozi mesto
bodo prispevala tudi tri
nova povozna krožišča v
mestnem središču, ki naj
bi jih uredili še letos. Tako
bo več prostora tudi za pešce in kolesarje.
Razgovoru je sledil
ogled odsekov na državnih
cestah, ki so že dokončani,
in tistih, ki so predvideni
za ureditev. Gostje in gostitelji so nato v Novi poslovno-industrijski coni
obiskali podjetje Kurnik,
d. o. o., ki se ukvarja s tovornimi prevozi in zaposluje 16 delavcev. V letu
2015 so zgradili novo sodobno poslopje, v katerem
so predstavništvo podjetja,
avtomehanična delavnica
in sodobna avtopralnica
za tovornjake. Hkrati so si
ogledali bodoči 1. del severne obvoznice.
Edvard Pukšič

Tradicionalni županov ponovoletni sprejem

V

petek, 3. februarja, ob 17. uri je bilo
v Lenartu srečanje podjetnikov, direktorjev, vodij javnih zavodov, občinskih svetnikov, predsednikov društev,
duhovnikov in predstavnikov drugih organizacij, ki soustvarjajo življenje in delo v
občini Lenart. v Dom kulture jih je na tradi-

cionalni ponovoletni sprejem povabil župan
mag. Janez Kramberger.
Slavnostni govornik, minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, je spomnil
na investicije ministrstva za infrastrukturo
v njihovem kraju in na načrtovane investicije na lokalni in državni ravni. »Razveselji-

Lenarški župan mag. Janez Kramberger

Minister dr. Peter Gašperšič
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vo je, da se vsako leto namenja več sredstev
iz proračuna, ki omogočajo investicije,« je
poudaril. Povedal je, da je bilo osem od 80
infrastrukturnih projektov lani v Podravju,
vredni pa so bili skoraj šest milijonov evrov.
Napovedal je nove projekte, med njimi 52
milijonov evrov vredno nadgradnjo odseka
dvotirne proge Poljčane-Slovenska Bistrica,
nadgradnjo proge Maribor-Šentilj ter nad-

gradnjo vozlišča Pragersko.
V Podravju so lani uredili cesto Spodnji
Duplek-Dvorjane, zgradili krožišče v Kidričevem, uredili plazove v Jurovskem Dolu
in na cesti Jurovski Dol–Lenart ter v Podvincih. V občini Lenart so zgradili krožišča,
uredili slaba dva kilometra ceste Lenart–Senarska, preplastili dva kilometra ceste Lenart–Trate, v načrtu pa je tudi preplastitev
dobrih 700 metrov odseka Lenart–Gornja
Radgona ter dobrih 300 metrov priključka
Lenart–Lenart.
Minister Gašperšič je poudaril, da bodo

s Slovenskimi železnicami kupili tudi 25
novih potniških vlakov, s katerimi želijo
izkoristiti modernizirano železniško infrastrukturo ter postaviti temelje za učinkovito
integracijo javnega potniškega prometa.
»V Sloveniji smo lani in bomo letos izvedli 334 posegov v cestno infrastrukturo, med
drugim bomo uvedli sistem elektronskega
cestninjenja za tovorna vozila nad 3500 kilogramov, nadaljujemo
pa tudi projekt energetske prenove stavb,
za kar imamo v obdobju 2014-2020 na voljo
115,2 milijona evrov
nepovratnih evropskih
in 50 milijonov povratnih sredstev,« je v svojem govoru izpostavil
minister Gašperšič. Na
koncu je podjetnikom
naslovil misel, da bodo
uspešnejši s povezovanjem.
Srečanja sta se udeležila tudi poslanca
Vesna Vervega (SMC) in Franc Breznik
(SDS).
V Kulturnem programu so se koncertnim
programom predstavili učenci in učitelji
Konservatorija za glasbo in balet Maribor,
Podružnična šola Lenart, zapele so tudi
Neža Ožinger in Kiara Katan iz OŠ Lenart
ter Eva Kurnik, učenka OŠ Voličina.
Tradicionalni ponovoletni županov sprejem se je končal z druženjem v osrednjem
prireditvenem prostoru Centra Slovenskih
goric.
Edvard Pukšič

Zavrh v štirih letnih časih

V

amaterskega filma. Vpisan je v Guinnessočetrtek, 2. februarja, dopoldne so
vo knjigo rekordov kot največkrat nagrajen
na novinarski konferenci v soorgaavtor kratkometražnega filma, nabral je več
nizaciji občine in Radia Slovenske
kot 650 nagrad iz vsega sveta.
gorice v Centru Slovenskih goric v Lenartu
Franc Kopič: »Ogromno je bilo vožnje napredstavili dokumentarni film Zavrh v štiokrog po Slovenskih goricah, saj sem prevorih letnih časih, v soboto, 4. februarja, ob
zil čez 1200 km. Posnete so celotne Slovenske
17. uri pa je bila ob slovenskem kulturnem
gorice, kulturni dogodki, kulinarika, rdeča nit
prazniku v popolnoma napolnjeni dvorapa je vseskozi vinska trta. Začenjamo z zimni Doma kulture Lenart premiera filma.
sko rezjo na začetku filma in se skozi ves film
Pobudnik za nastanek filma, idejni vodja
vračamo k njej ... Materiala je bilo posnetega
in producent je Janko Kramberger, ki je veogromno, izbrati je bilo potrebno najboljše
lik del svojega življenja preživel v Liechtenkadre in potem je škoda karkoli izpustiti, zato
steinu, kjer je promoviral svojo domovino
in bil pobudnik ustanovitve tamkajšnjega
slovenskega društva.
Sedaj živi v Zavrhu in
njegova velika želja je
bila, da Zavrh in njegove lepote spozna širše
okolje, hkrati pa, da
se s filmskim zapisom
ohrani sicer že izginjajoče običaje in navade.
Janko
Kramberger: »Film je najlepša
možna
predstavitev
Zavrha in nasploh Slovenskih goric. Ker sem
dolga leta preživel v Na novinarski konferenci: Janko Kramberger, mag. Janez Kramberger,
tujini, sem želel tudi Romana Drumlič (Radio Slovenske gorice), Franc Kopič in Smiljan
drugim zdomcem pri- Pušenjak
kazati, kako je doma,
pridne roke domačinov, turistično ponudbo in običaje, želel
sem zabeležiti navade
in običaje ... Posneli bi
lahko štiriurni film, pa
še ne bi zaobjeli čisto
vsega ... Šele ko delaš,
vidiš, kako velika in
pomembna je naša kulturna dediščina ...«
Scenarij za film je
delo Franca Kopčiča,
ki je hkrati tudi snemalec, režiser in tako
glavni avtor filma. Kopič je legenda sloven- Romana Drumlič, Janko Kramberger, Franc Kopič, voličinski župnik Jože
Muršec in Smiljan Pušenjak ob pogovoru na premieri
skega in svetovnega
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je film tudi dolg skoraj dve uri. Morda ne boste verjeli, a s filmom je bilo v štirih letih čez
350 ur dela.«

Smiljan Pušenjak, koordinator in soavtor
filma, živi v Mariboru, kjer koordinira številne projekte. S Kopičem sodeluje od leta
2012. Skupaj sta ustvarila filme, kot sta Ezlek
in Stara trta, in z njimi pobirata mednarodne nagrade.
Smiljan Pušenjak: » Film Zavrh v štirih
letnih časih je nastal zaradi ideje, ki jo je dal
Janko Kramberger ... Franc kopič se znova
izkaže kot odličen filmar, s katerim je luštno
in istočasno težko delati. Že od vsega začet-

ka ima v glavi začrtano, kako bo film potekal, zato mu je težko karkoli sugerirati. No,
na koncu se izkaže, da je njegovo razmišljanje vseskozi pravilno.«
Mag. Janez Kramberger, župan občine
Lenart: »Film bodo
domačini, Slovenskogoričani in tudi drugi
gledalci, zlasti Slovenci
na tujem, dobro sprejeli. Ima veliko promocijsko vrednost in
nadgrajuje projekte,
ki oživljajo tradicijo,
ohranjajo
kulturno
dediščino in nanjo
opozarjajo v širšem
prostoru, kot na primer tiste, ki izhajajo iz Ilaunigovega Črnega
križa pri Hrastovcu in njegove pred kratkim
izdane izredno bogate zajetne dokumentarne kronike Moje življenje. V Zavrhu tečejo
in bodo še stekli projekti, tudi povezani z generalom Maistrom, kot je obnova in vsebinska zapolnitev Štupičeve vile, in povezava že
zdaj bogate ponudbe, ki ji bo dodana obnova slovenskogoriške hiše in galerija Janka
Krambergerja.«
Edvard Pukšič

OŠ Lenart – enota Vrtec

Javni razpis
za vpis predšolskih otrok v vrtec v Lenartu
za šolsko leto 2017/2018
Osnovna šola Lenart – ENOTA VRTEC obvešča starše predšolskih otrok, da lahko
za šolsko leto 2017/18 vpišejo svoje otroke od 13. 3. 2017 do 31. 3. 2017, in sicer vsak
dan od 8. do 15. ure, v sredo do 16. ure in v petek do 14. ure. Vpisujemo otroke od 11.
meseca starosti do vstopa v šolo.
Otroke lahko vpišete v celodnevni in poldnevni program.
Vpis bo potekal v enoti vrtca (Gubčeva 3, v tajništvu). Tam dobite tudi vlogo za vpis
otroka, vloga pa je tudi na spletni strani vrtca – www.vrteclenart.si.
Pričakujemo vas!

26. Pustovanje v Lenartu 2017

Pust je čas, ko znorijo pametni in se spametujejo norci.
Vabljeni na 26. pustno povorko v Lenartu
v soboto, 25. februarja 2017, ob 11. uri.

Dogajanje bo namenjeno vsem - veselim, norim, pametnim, norčavim,
resnim, žalostnim, najbolj pa tistim, ki se radi smejijo in so za hece.
Nasmejalo vas bo več kot 1000 fašankov, vsakovrstnih lorf, ksihtov in
frisov. Pridite, vsaka maska je dobrodošla, tudi taka,
kot jo nosite vsak dan. Vabljeni na norčav in vesel lenarški fašank!
Občina Lenart

Zahvala Čvekarni Askari
Občina Lenart se zahvaljuje Čvekarni Askari v Lenartu za prodajo vstopnic za kulturne
prireditve, ki jih organizira Občina Lenart. Osebju bara hvala za nesebično pomoč in
prijaznost.

Vpis v tečaje šolanja psov
Kinološko društvo Ptuj vpisuje v spomladanske tečaje šolanja psov vseh pasem in
starosti. Vpisi bodo potekali v soboto, 25. 2. 2017 in 4. 3. 2017, med 15. in 16. uro v
prireditvenem prostoru na Poleni v Lenartu.

ŠE NIMATE KANALIZACIJE?
Želite nasvet? IMAMO REŠITEV

Udeležite se predstavitve

ROTO čistilnih naprav

izkoristite SUBVENCIJO občine in AKCIJSKE cene

Z VAMI
IN ZA VAS

Naročanje po telefonu:
041 968 057

Ponedeljek, 27.02.2017 ob 18:00
dvorana Centra Slovenskih goric v Lenartu
Trg osvoboditve 9,

2230 Lenart

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE
Tel.: 031 290 314 | eko@roto.si |www.rotovoda.si
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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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Občina Sveta Ana

Nekatere za letos načrtovane investicije pri
Sv. Ani že potekajo

V

občini Sveta Ana že potekajo določene investicije, ki so planirane v občinskem proračunu za leto 2017.
Na portalu javnih naročil je bilo dne 9.
1. 2017 objavljeno javno naročilo male vre-

Grafonževa domačija

dnosti: Ureditev Grafonževe in Kaplove
domačije v projektu
Detox (SI-HR). Gre
za čezmejni projekt
- Interreg Slovenija–Hrvaška. Kot smo
že pisali v prejšnjih
izdajah, v projektu
sodeluje sedem partnerjev, vodilni partner je Občina Lenart
in partnerji Gradski
muzej Varaždin, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in Kaplova domačija
informatiko, Općina
Vinica, Občina Sveti
Andraž v Slovenskih goricah, Općina Donja
Voća in Občina Sveta Ana ter 2 pridružena
partnerja. Skupna vrednost projekta znaša
908.448,50 EUR, sofinanciranje iz sredstev
ESRR znaša 772.181,21 EUR oziroma 8,5 %
skupnega proračuna projekta.
Glavni cilj projekta je ohraniti etnološko
dediščino ruralnega področja ter jo vključiti
v čezmejni turistični paket.
Vsaka občina oz. partner sam vodi in izvede vse postopke v skladu z veljavno zakonodajo za svoj del projekta. Tako je javno
naročilo Občine Sveta Ana razdeljeno na
dva sklopa in sicer:
Sklop 1: Ureditev prostorov v mansardi
Grafonževe domačije,
Sklop 2: Ureditev Kaplove domačije - sanitarij.
Za projekt DETOX je v občinskem proračunu za leto 2017 planiranih 140.777,66 € in
4.424,30 € za leto 2018.
Izmed treh prispelih ponudb je bila kot
ekonomsko najugodnejša ponudba izbrana
ponudba družbe Lipa, z. o. o,. iz Lenarta, v
času našega poročanja odločitev o oddaji
javnega naročila še ni pravnomočna.
V začetku leta je prišlo tudi do podpisa
pogodbe v postopku Javnega zbiranja ponudb za prodajo zemljišča v k.o. Žice. Občina je v Uradnem listu RS št. 70/2016 z dne
11. 11. 2016 objavila Poziv za javno zbira-

nje ponudb za prodajo nepremičnine parc.
št. 492/5 k.o. 524 Žice, v izmeri 2164 m2. V
roku je prispela ena ponudba. Z izbranim
ponudnikom Avtoprevozništvo Aleksander Ferš, s. p., iz Lenarta je bila dne 16. 1.
2017 podpisana prodajna
pogodba in dne 1. 2. 2017
plačana celotna kupnina v
višini 46.238,00 € z vključenim davkom na dodano
vrednost.
Na podlagi Sporazuma
o sofinanciranju z dne 16.
9. 2016 smo v januarju v
podpis s strani Direkcije
RS za infrastrukturo prejeli Pogodbo za izvedbo
naročila Sanacija voziščne
konstrukcije po postopku
hladne reciklaže na cesti
R2-433, odsek 1288 Lenart–Trate od km 3.150
do 5.150. Za investicijo je
predhodno izdelana pro-

jektna dokumentacija, ki jo je izdelalo podjetje Trasa, d. o. o. Izvajalec del je družba
Strabag, d. o. o., ki ga je v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju izbral
investitor - RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo (številka JN005914/2016-B01). Skupna vrednost
investicije je 812.452,29 € z davkom na dodamo vrednost, sofinancerski delež občine
znaša 81.002,39 € z davkom na dodano vrednost. Investicija je predvidena v proračunu
občine na proračunski postavki 13029002
- Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cesta - konto 41331 v višini 81.540,00 €.
Z izvajalcem del v projektu Odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v Sveti Ani je dogovorjen obseg del druge faze. Vrednost del
druge faze znaša 300.000,00 € z davkom na
dodano vrednost. Program del za leto 2017
zajema dokončanje gradbenih del na čistilni
napravi in celotna montažna dela I. faze ČN,
elektroinštalacije ČN z dokončanjem vseh
del za uporabo in priključitev prvih uporabnikov (650 PE) ter izgradnjo cevovodov fekalne kanalizacije v dolžini cca 1100 m.
Projekt Ureditev klubskih prostorov je v
fazi pridobitve uporabnega dovoljena oz. je
UE Lenart izdala sklep o tehničnem pregledu v drugi polovici februarja.
Občinska uprava,
foto: arhiv občine

Sprejem anovskih novorojencev pri županu

V

prostorih Občine Sveta Ana je bil
v decembru 2016 sprejem novorojencev pri županu Silvu Slačku. Vabljeni so bili novorojenčki, ki imajo stalno
prebivališče v občini Sveta Ana in ki so se
rodili v drugi polovici leta 2016. V tem času
se je v občini Sveta Ana rodilo 10 otrok, od
tega samo 3 fantki in 7 deklic: Erik Bruher,
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Marc Has, Marko Lehner, Mila Zemljič, Mia
Toplak, Zaja Dresler, Tiana Dominko, Lana
Krušnik, Zoja Vučković in Isabel Režonja.
Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo
Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel čestitko ter jim podaril simbolično darilo. Vsak
novorojenec prejme s strani občine enkratno
denarno pomoč v vrednosti 150 EUR.

Končanemu uradnem delu sta sledila
manjša pogostitev in druženje v prijetni
družbi novorojenčkov. Čestitamo vsem ma-

micam in očkom ter seveda novim občanom
občine Sveta Ana!
AR

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kmalu bo zraslo novo naselje Trojica jug Global

V

sti, poslovanje z nepremičninami ter druge
mirne dejavnosti.
Na celotnem območju novega naselja
bodo investitorji lahko zgradili 57 enostanovanjskih ali dvostanovanjskih hiš, poleg njih
pa bodo lahko postavili garažo ali nadstrešnico za dva avtomobila. Prav tako bodo na
tem območju uredili ustrezne prometne in
zelene površine, dopustna pa je tudi gradnja
škarp in opornih zidov.
Odlok ureja tudi pogoje za urbanistično
in arhitekturno oblikovanje. Hiše so lahko
prostostoječe ali vrstne.
Dvokapnice bodo morale imeti klet, pritličje
in mansardo, medtem
ko bodo morale imeti
hiše s kletjo, pritličjem
in prvim nadstropjem
ravne in položne streNovo naselje bodo zgradili na blagem in prisojnem južnem pobočju pred he. Odlok izrecno preSveto Trojico, nedaleč od Trojiškega jezera.
poveduje, da bi imele
hiše večkotne izzidke in
stiranje na tej lokaciji odločilo podjetje SH
stolpiče, ker pri hišah v naših krajih niso obiGlobal iz Maribora, ki ima svoje poslovne
čajni. Strehe so lahko samo enokapne, dvoenote tudi v Ljubljani, na Ptuju in v Murski
kapne, ravne ali položne. Glavni vhodi v hiše
Soboti. Omenjeno podjetje kupcem ponuja
pa bodo morali biti zgrajeni s strani dovoznih
komunalno opremljene parcele, velike od
cest. Garaže bodo morale imeti ravne strehe,
501 do 1.122 kvadratnih metrov, na katerih
krite s pločevino, steklom ali plastiko ali drujim nato zgradi kakovostne nizkoenergetske
gim ustreznim materialom. Urbana oprema
stanovanjske hiše. V oglasih zainteresirain ograje ne bodo smele ovirati prometa. Vse
nim kupcem ponuja gradbene parcele v tem
površine bodo morale biti urejene tako, da
naselju po 30 evrov za kvadratni meter, na
bodo omogočale samostojno gibanje funkcinjih pa jim priporoča gradnjo svojih nizonalno oviranim osebam oziroma invalidom.
kokaloričnih hiš Smart & Healthy »Global
Podjetje SH Global namerava zgraditi del
House« iz linij Premium in Prestige. Hiše, ki
naselja Trojica Jug, imenovan Trojica jug
jih ponuja SH Global, izpolnjujejo pogoje iz
Global. V njem bo za zdaj 27 hiš, lahko pa
občinskega podrobnega prostorskega načrta
se zgodi, da bo SH Global svoj del naselja še
za to naselje.
razširil. Trojica jug Global bo torej izredno
Odlok o OPPN za južni del naselja Sveta
urejeno naselje visoko kakovostnih hiš, ki bo
Trojica določa ureditveno območje, umestiprebivalcem nudilo visok bivalni standard.
tev načrtovane ureditve v prostor, zasnove
Del naselja Trojica jug Global, ki ga
projektnih rešitev in pogojev glede prikljubo postavilo podjetje SH Global (slednje
čevanja objektov na gospodarsko javno indeluje v sklopu svetovno znane nepremičfrastrukturo ter rešitev in ukrepe za celostno
ninske znamke Century 21 Slovenija, v
ohranjanje kulturne dediščine in narave.
okviru katere se ukvarja z nepremičninskim
Prav tako odlok določa rešitve oziroma
posredovanjem), bo sestavljen iz 27 enoukrepe za obrambo in varstvo pred neravnidružinskih nizkoenergijskih stanovanjskih
mi in drugimi nesrečami ter etapnost izvedhiš. Po besedah direktorice podjetja Darje
be prostorske ureditve in dopustna odstopaČerne ponujajo kupcem hiše »premium« kanja. Strokovne podlage za pripravo OPPN je
kovosti, priporočajo pa jim tri različne tipe:
pripravil ZUM.
Premium GLE Hause, Premium S Hause in
Območje novega naselja obsega 5,7 hekPremium V2 Hause z neto površino od 120
tara zemljišč. Leži severovzhodno od regiodo 140 kvadratnih metrov. Kljub temu pa nanalne ceste Lenart–Ptuj na blagem južnem
selje Trojica jug Global ne bo naselje tipskih
pobočju Svete Trojice. Nedaleč stran je južhiš, saj bodo arhitekti podjetja načrte hiš prina obala Trojiškega jezera, ob kateri namelagodili potrebam in željam vsakega kupca
rava občina Sveta Trojica v bodočnosti v javposebej. Vanje bodo vgradili najsodobnejše
no-zasebnem partnerstvu zgraditi turistično
materiale in tehnologije, ki bodo uporabnirekreacijski center.
kom zagotovile visoko kakovost bivanja. Za
Po OPPN je celotno območje namenjehiše na vseh 27 parcelah so pristojni organi
no stanovanjskim objektom in mirnim deže izdali gradbena dovoljenja, ki so pravnojavnostim, ki po emisijah, hrupu in drugih
močna. Za omenjene hiše bodo morali kupci
kazalcih niso moteče za stanovalce. Med
odšteti 1100 evrov za kvadratni meter neto
takšne dejavnosti sodijo finančne, zavaropovršine in seveda 30 evrov za kvadratni mevalniške,
informacijsko-komunikacijske,
ter parcele. Kot pravi prokurist podjetja SH
znanstvene, strokovne in podobne dejavnoGlobal Tomaž Polak, so kupci za tri parcele
občini Sveta Trojica je začelo rasti
novo in sodobno zasnovano naselje
hiš Sveta Trojica Jug. »Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za južni del naselja Sveta Trojica v
Slovenskih giricah« je bil sprejet že na začetku leta 2010, vendar je kriza nastajanje naselja upočasnila. Pred časom pa se je za inve-
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s hišami že znani. Prvi
stanovalci se bodo vanje lahko vselili že konec letošnjega leta.
Čeprav bo novo naselje hiš Trojica jug
Global zraslo v čudovitem naravnem okolju,
ki bo ves dan osončeno, bo prometno lahko
dostopno iz Maribora,
Murske Sobote in drugih krajev ob avtocesti
Maribor–Lendava. Od
avtobusne postaje v
Mlinski ulici v Mariboru je do lokacije Trojice jug Global mogoče
priti z avtomobilom z vožnjo po predpisih v
petnajstih minutah. Pred naseljem bodo po
besedah župana občine Sveta Trojica Darka
Frasa verjetno še letos na lokalni cesti od regionalne ceste Lenart–Ptuj proti Sveti Trojici
zgradili krožišče, na katerem bo en odcep
vodil k naselju Sveta Trojica Jug, drugi pa k

snih postajališč in označitvami prehodov za
pešce izboljšati varnost otrok in pešcev na
splošno. Projekt pripravlja po naročilu Ministrstva za infrastrukturo RS in Direkcije
RS za infrastrukturo podjetje Lineal iz Maribora. Kot tak se projekt v celoti financira
direktno iz državnega proračuna. Žal pa so
izvajalci projekta in posledično Občina Sv.
Jurij v Slov. goricah naleteli na težave zaradi
betonske ograje ki je v že tako ozkem predelu te državne ceste, ki pelje skozi Jurovski

www.shglobal.si

Obvestilo o javnih razpisih/pozivih
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo v letu 2017 (v spodaj navedenih terminih)
objavila naslednje javne razpise/pozive:
Javni razpis/poziv

Objava
razpisa/ poziva

Rok za
oddajo vlog

Sofinanciranje obnove in vzdrževanja objektov naravne in
kulturne dediščine za leto 2017

1. 3. 2017

14. 4. 2017

Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017

3. 3. 2017

7. 4. 2017

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Sveta
Trojica Slovenskih goricah za leto 2017

7. 4. 2017

12. 5. 2017

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki
pospešujejo turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017

3. 4. 2017

5. 5. 2017

26. 5. 2017

5. 9. 2017

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso
predmet drugih razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih
goricah v letu 2017

1. 6. 2017

4. 8. 2017

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v letu 2017

4. 8. 2017

15. 9. 2017

Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih objektov Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah v šolskem letu 2017/18

4. 8. 2017

8. 9. 2017

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo v letu 2017

4. 8. 2017

8. 9. 2017

Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za
novorojence v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto
2017

4. 8. 2017

8. 9. 2017

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje malih
čistilnih naprav v letu 2017

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov, vključno z ustreznimi vlogami, bodo objavljena v navedenih terminih na oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si ali jih lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v času uradnih ur. Za dodatne informacije o
posameznem javnem razpisu/pozivu smo dosegljivi na telefonski številki: 02/729 50 20 ali
uradnem elektronskem naslovu občine: obcina@sv-trojica.si.
Vabimo vas, da redno spremljate spletno stran Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Prometna varnost jurovskih šolarjev bo
verjetno še naprej ogrožena

P
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Odpiranje ponudb za izbiro izvajalca
rekonstrukcije 2. dela Gasterajske
ceste

Minuli petek (17. 2. 2017)
je v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah potekalo
odpiranje ponudb za izbiro
izvajalca rekonstrukcije oz.
temeljite obnove 2. dela t.i.
Gasterajske ceste. Več o tem,
katero podjetje bo izvajalo
rekonstrukcijo in razširitev
tega 2250 m dolgega cestnega odseka, in o poteku tega
razpisa bomo poročali v
prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Trojiškemu jezeru. Tako bodo tisti, ki se bodo
z avtomobilom peljali v Maribor, na prvi semafor naleteli šele v Melju v Mariboru.
Po besedah Frasa bo del zemljišč v naselju
Trojica jug Global že letos komunalno opremila občina. Za to, da bi pritegnila investitorje, je že znižala tudi komunalni prispevek.
T. K.

PREMIUM
NIZKOENERGIJSKE HIŠE

rojekt ureditve prometne varnostni v
samem centru Jurovskega Dola, o katerem smo poročali že v prejšnjih številkah Ovtarjevih novic, je naletel na prvo

pa se zaradi nekaterih posameznikov oz.
posameznika zatika pri tako banalnih zadevah, kot so ograje, ki so postavljene preblizu
cest,« nejevoljno razlaga župan občine. K
temu pa še doda, da je izvedba tega projekta
glede na čedalje večje število prometa, ki gre
skozi center občine, nujna za varnejšo pot
tako otrok kot ostalih udeležencev prometa.

oviro. Omenjeni projekt predvideva umirjanje prometa v Jurovskem Dolu in z izgradnjo
novih pločnikov (uporabnih tudi invalidom
in materam z otroškimi vozički), avtobu-

Dol, postavljena preblizu roba cestišča.
Župan občine Peter Škrlec zaradi nesodelovanja posameznika, ki te ograje ne dovoli
na račun občine odstraniti, izraža globoko
obžalovanje, saj so v ta projekt vložili že veliko naporov. »Žalosti dejstvo, da smo s tem
projektom želeli prispevati tako k varnejši
pešpoti po centru občine, ki bi tako otrokom
kot ostalim občanom omogočala varno in
brezskrbno pot recimo od šole do kulturnega doma in naprej do športnega parka, nato

V pripravi projektna dokumentacija
in študija sanacije plazu v Žitencah

Poleg sanacije plazov na državni cesti čez
Jurovski Dol na občinski upravi Občine Sv.
Jurij v Slov. gor. pripravljajo projektno dokumentacijo za sanacijo plazu v Žitencah.
V izvedbi je tudi posebna študija, ki bo na
podlagi vrtin in raziskav začrtala sam potek
sanacije tega plazu.
Dejan Kramberger

Županov sprejem novorojencev

V

večnamenskem prostoru Osnovne
šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol je
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. 25. januarja 2017 gostila sprejem novorojencev, in
sicer že devetega zapovrstjo. V preteklem
letu se je v jurovski občini rodilo rekordnih
27 otrok, odkar občina deluje samostojno.
Od tega se je rodilo 14 dečkov in 13 deklic.
Sprejema se je udeležilo 23 otrok od 25-tih
vabljenih, ki so se rodili med decembrom
2015 in decembrom 2016.
Tako kot pretekla leta so najmlajše
občane
jurovske občine
s pesmijo pozdravili otroci z
vzgojiteljicama
Gabrielo Murko
in Sonjo Šajher iz
vrtca pri JVIZ in
VVZ OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol. Zbrane
starše je nagovoril tudi župan
Peter Škrlec, ki je
ob tej priložnosti

poleg čestitk staršem poudaril, da jih v nadaljevanju poleg veselja in otroškega smeha
čaka tudi težka naloga vzgoje otrok. Župan
je otrokom izročil še spominsko darilo,
starši pa so že med letom prejeli enkratno
finančno vzpodbudo, ki jo občina dodeljuje
na podlagi sprejetega Pravilnika o enkratni
finančni vzpodbudi ob rojstvu otroka v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Dejan Kramberger

Obvestilo o objavljenem

Javnem razpisu za podelitev priznanj
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
je 14. 2. 2017 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki
se bodo podelila na osrednji občinski proslavi ob 11. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij
Slov. goricah.
V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni
vestnik, št. 4/11, 7/11-popr.) so z objavljenim javnim razpisom razpisana naslednja priznanja:
-- največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
-- največ dva Jurijeva srebrnika in
-- en Jurijev zlatnik.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«. Dokumentacijo pa je mogoče dobiti
tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisni rok za oddajo predlogov je petek, 24. 3. 2017, do 13. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Gregor Nudl, predsednik

|9

OVTARJEVE NOVICE

GOSPODARSTVO

Pomurski sejem v preteklem in letošnjem letu

V

površin. Zadovoljni so tudi s strokovnimi
ocenjevanji, saj se je povečalo število ocenjevanih vin, mesnih in mlečnih izdelkov,
sadnih sokov in tudi medu, kar pripisujejo
povečani konjunkturi v živilsko-predelovalni industriji.
Sejemsko leto 2017 so po besedah Erjavca začeli dobro, saj so pod streho že spravili
odmevni dogodek kronanja 21. Vinske kraljice Slovenije. V letu 2017 pa načrtujejo štiri
sejemske prireditve v treh terminih in šest
mednarodnih strokovnih ocenjevanj. Ker
je leto 2017 Mednarodno leto trajnostnega
turizma, ga bodo vključevali v
vse sejemske prireditve, še posebej v Naturo in Agro. Veliko
skupnega s turizmom pa imata tudi sejma Lov in Medical.
Prvi sejem v Gornji Radgoni
bo že od 6. do 8. aprila, ko
bo potekal 2. Sejem medicine
Medical, država partnerica pri
tem sejmu bo Velika Britanija, kar je še posebej zanimivo
v luči načrtovanega izstopa
te države iz EU. Sejem Lov in
Natura bosta v istem terminu
Sejemska dogajanja v preteklem letu in dogajanja v letu 2017 je od 21. do 23. aprila, sejemsko
predstavil predsednik uprave Pomurskega sejma mag. Janez Erjavec.
dogajanje v letu 2017 pa bo
v času od 26. do 31. avgusta
zaključil jubilejni, že 55. Kmetijsko-živilski
Mure. V posebno zadovoljstvo si štejejo
sejem AGRA 2017.
uspešno organizacijo 1. Sejma medicine
Predsednik uprave mag. Janez Erjavec je
Medica, ki so ga pripravili skupaj z Združeob koncu tiskovne konference dejal, da je
njem ponudnikov medicinske opreme SLObilo na Pomurskem sejmu v preteklem letu
-MED. Kot je povedal mag. Janez Erjavec, so
v investicije vloženih 300.000 evrov, največ
posebej zadovoljni, da so po šestih letih prev novo razstavno halo, nekaj pa v infrastrukmora ponovno organizirali Sejem obrambe
turo, to je v ureditev vhoda na sejmišče in
in zaščite in reševanja – SOBRA. Na vseh
priklopa na kanalizacijo in posredno na
prireditvah, ki so jih pripravili v letu 2017
novo čistilno napravo. V letu 2017 ne načrna sejmišču v Gornji Radgoni, se je predstatujejo večjih vlaganj.
vilo več kot 2.200 podjetij iz tridesetih držav,
ki so razstavljali na 120.000 m2 razstavnih
Ludvik Kramberger
sredo, 18. januarja, je v prostorih
Pomurskega sejma v Gornji Radgoni potekala tiskovna konferenca, na
kateri je bila predstavitev dela in poslovanja
Pomurskega sejma v preteklem letu ter delovanja v letu 2017. Kot je v uvodni besedi
dejal predsednik uprave Pomurskega sejma
mag. Janez Erjavec, je bilo sejemsko leto v
letu 2016 uspešno. Organizirano je bilo šest
sejmov, sedem mednarodnih strokovnih
ocenjevanj, izbrali in kronali so tudi 20. vinsko kraljico ter pripravili 21. mednarodno
slikarsko likovno kolonijo na Obeh bregeh

Finance, trajnost in participacija

K

oncept trajnostnega razvoja poleg
okoljske in družbenopolitične trajnosti tvori tudi gospodarska vzdr-

žnost.
Osnova delovanja sodobnega gospodarstva so finance. Pri naložbah pametni gospodar želi čim natančneje oceniti prednosti,

slabosti, priložnosti in nevarnosti naložbe.
Pametno je v kontekst teh ocen vključiti
trajnost. Ta se ovrednoti npr. skozi energijo v kWh, ki je potrebna za naložbo, skozi
primerjavo različnih možnih variant rešitve,
ker mogoče nujna naložba niti ni tako nujna, prav tako je potrebno ovrednotiti tudi
okoljske in družbenopolitične rizike. A
kako ovrednotiti posledice jedrske nesreče
v Černobilu ali tudi onesnaženja podtalnice
na Ptujskem polju ter gradnjo hidrocentral
na kitajskih veletokih ali Muri na avstrij-

skem Štajerskem?
Z vidika trajnosti so na našem območju
problem razmah razpršene gradnje z mnogo
nevidnimi družbenimi stroški, neracionalen
razmah poslovnih con na najboljših ali z
vidika elementarnih nesreč rizičnih območjih (poplave) ter slabo in naivno koncipiranje sistemov za odvajanje in
čiščenje odpadnih voda. Zdi
se, da se je družba prenehala
spraševati o lastnem razvoju,
da je prevladal paternalizem.
V imenu namišljene nujnosti,
kakršne koli že, ekonomske,
stilske, globalne ali estetske, se
žrtvuje celostni uvid v vse plasti in posledice svojih dejanj.
Ohranjanje virov in okolja se
v tovrstni optiki sliši kot konzervativizem oz. kot protipol
inovaciji, a v resnici ni tako.
Obstaja čarobna beseda, ki
naj bi pomenila most med stroko, politiko
in javnostjo: participacija. Živ primer uspešnosti tega modela je Švica. Za participacijo
je poleg interesa potrebna čustvena in socialna inteligenca in pa pripravljenost za podrejanje skupnemu smotru, za vključevanje
v mrežo fine družbene organizacije in delovanja. Ali je slovenskogoriški človek zrel in
voljan tega izziva?
Drago Weinhandl,
Društvo Mi ZaVseNas.si

ZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG v mesecu februarju

Z

ima se počasi poslavlja in skozi oblake nas občasno pozdravi sonce. Ne
bo dolgo trajalo in že bodo iz zemlje
pokukali prvi zvončki in trobentice, ki bodo
izpred knjig zvabili študente, za katere se je
končalo naporno izpitno obdobje.
Na Prešernov dan smo se študentje, dijaki

Izkoriščamo tudi priložnost za maskiranje,
saj je prav ta vikend pustna sobota. Snega je
bilo dovolj za vse smučarske podvige, hujših poškodb nismo bili deležni, zgolj kakšna
modrica bo ostala za spomin.
Tudi v marcu pripravljamo nove zanimive
projekte, vendar še ne smemo vsega izda-

in oboževalci Študentskega kluba Slovenskih
goric odpravili na enodnevno smučanje v
Obertauern. Po avstrijskih gričih in gorah se
razteza 100 km smučarskih prog, kar je zelo
veliko v primerjavi s slovenskimi smučišči.
Po svojih najboljših močeh smo se spuščali
po lahkih in težkih progah in jih poskušali
čim več preizkusiti. Dogodka se je udeležilo
40 smučarjev, ki so ob odhodu s smučišča
komaj čakali na počitek na avtobusu.
20. 2. smo se odpravili v Kolosej Maribor
na ogled težko pričakovanega filma Petdeset
odtenkov teme. Film so si želele ogledati vse
punce, ki so pogledale že prvi del filma, in
vse tiste, ki so z navdušenjem prebrale trilogijo. Fantje nismo imeli veliko izbire in smo
lahko le kupili pokovko in pijačo ter privolili
v ogled izbranega filma.
Zadnja februarska aktivnost je eden naših
večjih zimskih projektov, govorimo seveda
o tridnevnem smučanju v Kranjski Gori.
To je najljubša smučarska destinacija članov in članic, ki smo jo po letu dni premora obiskali že četrtič. Dneve smo preživeli
na smučeh ali board-ih, večeri in noči pa
so bili namenjeni druženju, zabavi in plesu.

ti, zato nas le spremljate na naši Facebook
strani in spletni strani, da boste pravočasno
obveščeni.
Vsem našim članom še vedno ponujamo
veliko popustov in sicer članski popust v
vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo centru Lenart, brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart, štiriurno kopanje po
ceni 4 € v Termah Radenci, celodnevno kopanje po ceni 6 € v Termah 3000 in 8 € v Termah Ptuj. Ponujamo cenejše mesečne karte
za obisk plesnih tečajev, fitnesa in vodene
vadbe, ki jih organizira Plesna dimenzija v
Lenartu. Vsem našim članom ponujamo cenejše mesečne individualne vaje za učenje
igranja na različne instrumente in učenje
solo petja v Muziklubu in 15 % popusta na
vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse
dodatne informacije lahko najdete na naši
Facebook strani (Študentski klub Slovenskih
goric-ŠKSG) in na naši spletni strani: www.
sksg.org. Obiščite nas v času uradnih ur v
sredo med 17. in 20. in soboto med 10. in
13. uro v Centru Slovenskih goric na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu.
Jani Bračič

Izobraževalni center
v marcu
Univerza za tretje življenjsko obdobje
V mescu marcu se delo študijskih skupin Ročne spretnosti zaključuje. Vsi člani so pridno ustvarjali, izdelovali ter si
izmenjevali vzorce, izkušnje skozi vse leto. S svojim znanjem
ter vztrajnostjo je nastalo nešteto prečudovitih izdelkov. Ker
se želijo tudi sami predstaviti, vas v nedeljo, 26. marca 2017,
vabijo na razstavo svojih izdelkov. Razstavljene izdelke si
bo mogoče ogledati med 9. in 18. uro v Razstaviščnem prostoru Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart.
Izobraževalni center, Alenka Špes

DELO NA STROJU ZA BRIZGANJE GUME

Opis delovnega mesta:

-- Obvladovanje procesa vulkanizacije izdelkov na stroju za brizganje
(po usposabljanju v podjetju)
-- Izdelava in jemanje izdelkov iz kalupov
-- Obrezovanje izdelkov
-- Samokontrola izdelkov
-- Strežba strojev
-- Zlaganje končnih izdelkov v embalažo itd.

Od Vas pričakujemo:

Ekskurzija na Etično banko v Zagreb
Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih goric »Mi za vse nas« organizira 2. 3. 2016 ekskurzijo v Zagreb, v okviru katere bomo pobliže spoznali delovanje tamkajšnje Etične banke.
Dodatne informacije in prijave na tel. 041 214 688 ali na e-pošto drago@zavsenas.si.
Vljudno vabljeni!
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-- Končano najmanj osnovnošolsko izobrazbo
-- Lasten prevoz
-- Sposobnost dela na 3 izmene (dopoldan, popoldan, ponoči)
-- Dobre ročne spretnosti, oster vid, natančnost, delovno vztrajnost
-- Stoječe delo
Ponujamo takojšnjo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja oz. sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas.
Prijave na e-naslov:
info@norka-gt.si, ali Norka GT, d. o. o., Industrijska ul. 8, 2230 Lenart
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Zgodovinsko društvo Atlantida raj slave
po novem Turistično društvo Atlantida
Benedikt

V

Dogodivšine Štajerske zemle. Kulturno dediščino občine Benedikt, turizma in gospodarstva so ponujali z novimi plakati in letaki
v Celju ob 10. obletnici TIC, v Mariboru
in na Agri 2016 v G. Radgoni. Ob pripravi
vsakoletnega pohoda po arheološki cesti
za občinski praznik so izvedli več ekskurzij
za obiskovalce Benedikta in okolice. Sodelovali so pri organizaciji uspelega koncerta
srednjeveške glasbe v cerkvi sv. Treh kraljev (obveščanje, plakatiranje, predstavitev
kulturnega spomenika, pogostitev) in koncerta srednjeveške glasbe v gradu Cmurek
(obveščanje in plakatiranje). Člani društva
so sodelovali pri pripravi projekta Večgeneracijski center in se udeležili raznih izobraževanj in strokovnih srečanj. Ob koncu leta
pa so založili drugi domoznanski koledar
2017 z naslovom Benedikt z okolico, izbor
najstarejših znamenitosti. Na prireditvah
Zgodovinskega društva Atlantida raj slave je
leta 2016 sodelovalo 767 članov, občanov in
gostov (brez obiskovalcev na sejmih). Člani društva so opravili
mnogo prostovoljnega dela v vrednosti
15.856,00 eur.
Po razpravi in koristnih predlogih članov
je skupščina soglasno
potrdila spremembe
in dopolnitve Statuta
Zgodovinskega društva Atlantida raj slave,
ki je spremenilo in dopolnilo dejavnost ter
se preimenovalo v Turistično društvo Atlantida. Velik poudarek
bo društvo ohranilo na
varovanju, ohranjanju,
Na odprtju razstave, razstavljali so: Alina Sovec, 8. r, Zala Šijanec, 7. r,
interpretaciji in tržeŽak Šaruga, 7. r, Nina Fridl, 6. r, Ana Hajnc, 7. r, Amadej Plemenič, 6. r,
Barbara Vogrin, 6. r, Daša Bratuša, 6. r, Benjamin Gungl, 7. r, Lana Rajter, nju naravne, kulturne
in žive dediščine. V
4. r, Laura Lisa Purgaj, 4. r, Maja Ješovnik, 9. r, Nejc Oprešnik, 6. r, Nejc
novem obdobju deZogling, 6. r, Neli Potočnik, 8. r, Nina Damiš, 5. r, Pia Senekovič, 7. r, Sara
Cerjak, 6. r, Taja Jančič, 9. r, Timotej Gungl, 8. r, Tina Motaln, 8. r, Vanja
lovanja Turističnega
Perko, 7. r, Vid Leva, 9. r, Lana Režonja, 6. r. Zgodovinsko društvo Atlandruštva Atlantida želitida raj slave je vsem podarilo za nagrado ptičje krmilnice z nehaj hrane in jo člani povezati znanekaterim daljnoglede.
menitosti pokrajine,
dediščine in gastronomije v občini Benedikt in njeni okolici.
na srečanju strpnih in na razstavi potic.
Člani so odločili za včlanitev društva v ŠtaNekateri člani so prebrali svoje pesmi in
jersko turistično zvezo in Turistično zvezo
nastopili z glasbenim programom. RazstaSlovenije. Po skupščini je sledila dopolnjena
vili so štajersko makovo potico po receptu
predstavitev projekta »Ekomuzej Benedikt«
Katharine Prato iz leta 1858, slovenskogoriz druženjem in pogostitvijo.
ško potico z jabolčnim nadevom in najstarejši slovenski opis slovenskogoriške »poviJanez Ferlinc, foto Robert Šiško
tice« Antona Krempla iz leta 1845 iz knjige
Gostilni na kmetiji Kaučič v Trsteniku se je 3. 2. 2017 zbralo 41 članov in
nekaj predstavnikov drugih društev
iz Benedikta na 5. redni skupščini Zgodovinskega društva Atlantida raj slave. Člane
in goste je pozdravil tudi župan Milan Gumzar.
Društvo se je v preteklih petih letih pretežno ukvarjalo z odkrivanjem zgodovinskih
znamenitosti Benedikta z okolico, s projektom Arheološka cesta Benedikt in interpretacijo kulturne in naravne dediščine. V
letu 2016 pa je dejavnost razširilo na razvoj
turizma in varstvo narave. Ob vzdrževanju
Arheološke ceste Benedikt so člani začeli
postavljati, pregledovati, evidentirati in čistiti valilnice za zlatovranke, smrdokavre in
manjše ptice. Za osnovnošolce so priredili
več predavanj o ptičih. Skupaj z OŠ Benedikt
so izvedli natečaj in uspelo razstavo naravoslovnih fotografij in risb, ki so jih sodelujoči
učenci izdelali med počitnicami. Sodelovali
so v Celju na kulturno turistični prireditvi

Jubilejna 70. skupščina KO RK Lokavec

N

a TK Mihelič so se zbrali 12. februarja, predsednik Karl Škrlec pa je
razkril smele načrte za letos, saj bodo
kot doslej izvedene meritve krvnega tlaka in
sladkorja, krvodajalske akcije, prav tako bodo
nadaljevali z zbiranjem sanitetnega materiala ter razdelitvijo le-tega vsem, ki kakor koli
skrbijo za onemogle občane doma.
Že vrsto let so člani aktivni tudi pri ohranjanju etnoloških izročil ter šeg in navad,
tako bodo tudi letos k blagoslovu odnesli
»presmec«, v adventu pa imajo v načrtu izdelati adventni venček pred kapelico ter jaslice.
Ker želijo medse pritegniti čim več mladih,
ki bi ohranjali čut za humanost in pomoč,
bodo na Podružnični šoli Lokavec ob tednu RK predstavili svojo dejavnost ter tako
najmlajšim približali sočloveka v stiski. Prav
tako je bil zbor 45 članov seznanjen o nameri
nabave defibrilatorja.
V poletnih mesecih načrtujejo druženje
na izletu, v okviru občinskega praznika bodo
zopet kuhali kislo juho, s prostovoljnimi pri-

spevki pa bodo pomagali otrokom domače
osnovne šole, katerih starši se bodo obrnili
na Šolski sklad.
Tudi letos se bodo trudili z raznosom prehrambenih paketov ljudem v stiski, starejšim
krajanom in socialno ogroženim družinam.
V jesenskih mesecih načrtujejo srečanje starejših krajanov nad 70 let, ki je vsako leto
nepogrešljiva stalnica medgeneracijskega
druženja v domačem okolju. Pred božičnimi
prazniki bodo s koledarji obiskali sleherno
gospodinjstvo.
Številni posamezniki so se v preteklem obdobju zelo izkazali z darovanjem krvi, zato se
vsako leto RK posebej s priznanjem zahvali
za to nesebično noto.Letošnji prejemniki so
bili Bojan Kolarič (kri daroval petkrat), Natalija Vogrin in Marjetka Kraner (desetkrat),
Marjetica Gornik (35- krat), Karmen Grajfoner (45-krat), Karl Škrlec (80-krat). Za to nesebičnost iskreno čestitamo in vsem želimo
še trdnega zdravja.
SReBr

Kuharski tečaj DKŽD Benedikt
Društvo Kmečkih žena in deklet Benedikt
je v mesecu januarju izvajalo kuharski tečaj
v večnamenskih prostorih Apartmajske hiše
Rajšp.

Ker v naših krajih skorajda ni kmetije,
kjer ne bi vsaj za lastno uporabo pridelovali
krompirja, in ni hiše, kjer ne bi uporabljali
krompirja za razne priloge, smo se tokrat
odločili za kuharski
tečaj
»krompirjevih
jedi«,
pripravljale
smo krompirjev kruh,
krompirjeve štruklje z
orehi, liptovske blazinice in še mnogo več.
Tečaj smo izvajale
pod vodstvom mladega, nadebudnega in
perspektivnega kuharja Sergeja Gašpariča.
Maja Rajter

Zgovorna fotografija

Diabetiki veselo v novo leto s pohodi

D

vaindvajset članov Društva diabetikov Lenart se nas je zbralo 2. januarja
2017 na našem zbirnem mestu, da si
zaželimo sreče in zdravja v novem letu. Ker
smo ugotovili, da nas je na to srečanje prišlo
kar veliko število, vreme pa je bilo za ta letni
čas lepo sončno, željno naše aktivnosti, smo
krenili do jezera Radehova, obhodili jezero in
rahlo utrujeni prispeli do gostilne Švarc ter si
tam privoščili dobro malico. Veseli, da smo
imeli prvi pohod v novem letu tako aktiven,
smo sklenili, da na drugi pohod v mesecu februarju pridemo ne glede, kakšno bo vreme.

In res, 6. februarja nam je vreme ponagajalo,
a mi se ne damo, zato smo se odpravili na Poleno in pod streho naredili kar nekaj krogov
ter s pomočjo Marije Jančič tudi telovadili. V
dokaz prilagamo fotografijo.
Naslednji pohod bo 6. marca 2017 in upam,
da nam bo vreme služilo in da se bomo zbrali
tudi takrat v lepem številu.
Vabim pa vse člane Društva diabetikov Lenart na občni zbor, ki bo 18. marca 2017 ob
10. uri v Restavraciji Kmetič v Voličini.
Predsednica društva Ingrid Belšak

Sneg v
goricah pri
Sv. Ani, foto:
arhiv občine
Sv. Ana

Z delavnice
presne hrane
v Knjižnici
Lenart 4.
februarja
2017. Foto
Tone
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Slovenskogoriški ornitološki dnevnik –
zlatovranka

P

ozdravljeni! Spet. Prejšnjič sem vam
pisal nekaj o sebi, pa nekaj o smrdokavri in tudi o čudoviti modri ptici. Se je
še spomnite? Zlatovranka. Imela je več domačih imen. Slišal sem za lastovranko in zlatovrajnglo. Da so ji v zrak metali kobilice in
jih je spretno lovila.
Ampak je izginila iz
naši krajev. Konec
prejšnjega stoletja
smo jo s pretiranim uporabljanjem
raznih škropiv in
strupenih snovi iztrebili. Pravzaprav
smo ji zastrupili
vir prehrane. Pa
vendar se tu in tam
pojavi še kakšna,
na selitvi ali jeseni, ko si išče novo gnezdišče za naslednje leto. Gospa v zrelih letih, ki
je doma sredi Slovenskih goric, pravi, da še
gnezdi pri njih. Ta novica me je zelo razveselila. In veseli me tudi to, da ljudje še opažajo
lepote narave, da še znajo živeti sonaravno.
Zelo pomembno, tudi mladi so željni izvedeti čim več o naravi, vendar na pravi način, skozi lastna raziskovanja in ukrepanja,
da imajo občutek, da prispevajo. Zato smo
v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije (DOPPS) še posebej fokusirani na
izobraževanje in vodenje mlajših generacij.
Trenutno je zelo aktualno dogajanje na OŠ
Benedikt. Decembra 2016 smo v Benediktu
člani DOPPS organizirali delavnico. Pri izdelavi ptičjih krmilnic se nam je pridružilo
pet učencev. Zelo pohvalno. Ptice so dobile
v uporabo novih enajst krmilnic. V začetku
leta 2015 je bilo v Knjižnici Lenart tudi predavanje na temo že izvedenih naravovarstve-

nih akcij na Goričkem v letu 2014. Pripravil
ga je Gregor Domanjko, predsednik Pomurske sekcije DOPPS. Prisotni so bili tudi naši
kolegi iz sosednje Avstrije, ki so predstavili
svoje delo za ohranitev zlatovranke pri njih.
Takrat so nam podarili nekaj gnezdilnic, ki
so sedaj nameščene
na območju Šetarove, Gasteraja in
Benedikta. V letu
2016 sem dodatno
namestil 40 gnezdilnic na celotnem
območju
občine
Benedikt, vse to v
sodelovanju z Zgodovinskim
društvom Atlantida raj
slave iz Benedikta.
Seveda imamo željo vse to razširiti tudi na
druge občine v Slovenskih goricah. Vse to
zelo podpira DOPPS, saj imata Slovenske
gorice in Goričko v boju za povrnitev zlatovranke prav posebno mesto. Na Goričkem
jim je tako leta 2014 uspelo nekaj izjemnega,
par zlatovank je gnezdil v nameščeni gnezdilnici, uspešno je poletelo kar pet mladičev.
Ponovnega gnezdenja drugo leto sicer več ni
bilo, vendar pa obstaja upanje za v bodoče.
Leta 2015 in 2016 so iste osebke opazovali
v Avstriji in tudi na Goričkem, le gnezdile
niso ponovno. Prav zato tudi mi v Slovenskih goricah upamo na ponovno oživitev
populacije te zlatomodre ptice. O tem vas
tudi naprošam, da mi na tel. št. 040 212
631(Robi) sporočite, če imate kakšne informacije o tej ptici, kar bi zelo pripomoglo pri
našem ukrepanju v bodoče. Hvala že vnaprej. Pa lep pozdrav, prijatelji, do naslednjič.
Robert Šiško, foto: Michael Tiefenbach

Lapuh (Tussilago farfara)
Se tudi vam že zima malo
vleče in si želite toplega
sonca ter prvih pomladnih
rožic? Med znanilkami pomladi je tudi lapuh, ki ga
poimenujemo še lapušček,
oslova stopinja, lepiš, svinjarica, jurjevka … V srednjem
veku se je imenoval Fillius
ante Partum, kar pomeni
sin pred očetom, saj se cvet
pojavi pred listom. Lapuh je trajna zelika, ki
uspeva v vlažnih ilovnatih tleh, ob vodah,
cestah, železniških nasipih, vinogradih …
Iz zemlje v prvih sončnih dneh marca pokukajo živo rumeni cvetovi, ki dišijo po medu.
Do 15cm visoka cvetna stebelca so poraščena z rjavimi luskami in dlačicami. Ko cvetovi propadejo, pridejo na površje zemlje nazobčani listi v obliki podkve, ki so na spodnji
strani poraščeni z volnatimi dlačicami.
V zdravilne namene nabiramo cvetne
glavice na sončnih mestih v lepem, suhem
vremenu, ko še niso popolnoma razcvetene. Na hitro jih posušimo in pazimo, da
obdržijo lepo rumeno barvo. Liste, ki vsebujejo še več zdravilnih učinkovin, trgamo
v maju in juniju, ko so veliki za dlan. Pred
sušenjem jih razrežemo na manjše delce,
posušene liste in cvetove shranimo skupaj
v zaprte posode v suhem, temnem prostoru. Imeti morajo lep meden vonj in grenak
sluzast okus. Zdravilno delovanje nakazuje
že njegovo ime, ki prihaja iz tussis-kašelj in
ago-delujem. Glavne učinkovine lapuha so:
sluzi, grenčine, čreslovine. Z njim si pomagamo pri kašlju, bronhitisu, astmi, razširjenih pljučih (emfizem), prašnih pljučih (poklicne bolezni pljuč), vnetju rebrne mrene,
vnetju ustne votline in žrela, čiščenju krvi,
ran … Čaj pripravimo kot poparek iz ene
do dveh žličk posušenih listov in cvetov na
skodelico vode, stoji pokrit 10 minut, pijemo sladkanega z medom 2 do 3 skodelice
dnevno, mlačnega, po požirkih. Ker lapuh
vsebuje tudi snov, ki kvarno vpliva na jetra,
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ga pijemo do 14 dni, potem
pa naredimo 2 do 3-mesečni odmor. Nosečnice,
doječe matere, oslabeli in
tisti, ki se zdravite za srčnožilne bolezni, se o uporabi
posvetujte z zdravnikom.
Grgralo: pripravimo čaj in
grenkega grgramo pri vnetju ustne votline, žrela in pri
hripavosti. Za čiščenje krvi
uživamo dnevno eno do dve žlici sveže stisnjenega soka iz listov lapuha, ki mu dodamo med. Obkladki: pri migreni zmečkamo
liste lapuha in jih namočimo v jabolčni kis.
Naredimo obkladek, ki ga navežemo na čelo
in senca, menjamo večkrat zapored. Oprane
stolčene liste polagamo na rane, otekline,
vnete vene, golenske razjede, opekline, čire
in šen. Čajna mešanica za blažitev kašlja
(Grilc): enake dele lapuha, lipe, malinovih
listov, robidovih listov poparimo, pijemo
dve skodelici dnevno. Čajna mešanica pri
prehladu (Grilc): en del kamilice in poprove mete ter dva dela lapuha in dva dela
lipovega cvetja. Poparek. Prsni čaj za izkašljevanje (Willfort): enaki deli: lapuhovih
listov in cvetov, drobnocvetnega lučnika,
pljučnika in ozkolistnega trpotca. Poparimo
dve čajni žlički mešanice na skodelico vode,
stoji 10 minut, pijemo toplega tri skodelice na dan po požirkih z dodatkom medu.
Čajna mešanica pri vnetju rebrne mrene
(Willfort): 50g lapuhovih listov in cvetov, 50
g koprivinih listov, 30 g kamiličnih cvetov,
20 g plodov sladkega janeža, štiri čajne žličke mešanice zadoščajo za dnevno količino
treh skodelic poparka, ki ga pripravimo zjutraj, sladimo z medom in pijemo po požirkih toplega čez dan. Ocvrti mladi lapuhovi
listi (Grilc): naredimo maso za palačinke iz
2,5 dcl mleka, 125 g moke, enega jajca, ščepca soli, popra in mlete rdeče paprike. Mlade
liste lapuha pomočimo v testo in ocvremo.
Marija Čuček

Zbiranje odpadne mešane embalaže
Vlada Republike Slovenije je v lanskem
letu sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov.
Glavni namen programov je, da se preprečuje nastajanje odpadkov, če pa odpadki
nastanejo, je potrebno z njimi ravnati na
podlagi prednostnega vrstnega reda in sicer: priprava odpadkov za ponovno uporabo, recikliranje odpadkov, energetska
izraba odpadkov in šele, ko so izčrpane vse
navedene možnosti, odstranjevanje odpadkov ob upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti.
Dobršen del komunalnih odpadkov, ki
nastajajo vsakodnevno, prvenstveno zaradi zadovoljevanja potreb posameznika po
hrani, pijači, oblačenju, preživljanju prostega časa … predstavlja odpadna embalaža, saj so praktično skoraj vsi izdelki široke
porabe embalirali.
Odpadna embalaža je snov ali predmet,
ki ga imetnik zavrže, namerava zavreči ali
mora zavreči. Odpadna embalaža se deli
na komunalno odpadno embalažo, ki nastaja v gospodinjstvih, in nekomunalno
odpadno embalažo, ki nastaja pri izvajanju
storitev in proizvodnji.
Glede na vrsto materiala odpadno embalažo delimo na papirno in kartonsko,
plastično, leseno, kovinsko, tekstilno in
stekleno.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je vsak prebivalec RepubliVrsta embalažnega
materiala

Količina
skupaj

Delež

Papir in karton

84.730 t

40 %

Plastika

44.214 t

21 %

Steklo

32.478 t

15 %

Les

29.400 t

14 %

Kovine

17.032 t

8%

1.850 t

1%

Ostala embalaža

ke Slovenije v letu 2014 »proizvedel« 102
kg odpadne embalaže oz. skupno 209.704
tone. Od tega je bilo po embalažnih materialih:
Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
zagotavlja zbiranje odpadne embalaže na
več načinov:
-- pri gospodinjstvih in pravnih osebah,
na mestu njenega nastajanja,
-- na ekoloških otokih (samo steklena
embalaža) in
-- v zbirnih centrih.
Največji delež predstavlja t.i. mešana
embalaža, zato bomo v nadaljevanju opisali zbiranje te vrste odpadkov.
Zbiranje odpadne embalaže pri gospodinjstvih se organizira s prozornimi vrečkami, na katerih je napis: Mešana embalaža, vrste odpadkov, ki se lahko odložijo
v vrečko, odpadki, ki jih je prepovedano
odložiti v vrečko, ter logotip Saubermacher Slovenija, d. o. o. V vrečko se lahko
odložijo :
-- plastična embalaža (plastenke PET,
jogurtovi lončki, nosilne vrečke in
folije PE, embalažna plastika živil, čistil, mil, šamponov, plastične posode,
manjši predmeti iz plastike,
-- kovinska embalaža (pločevinke pijač,

konzerve živil, kovinski pokrovi, druga kovinska embalaža, manjši predmeti iz kovin),
-- sestavljena embalaža (embalaža mleka, embalaža sokov in drugih napitkov, tetrapak embalaža,
-- manjše količine stiropora in
-- alu folije.
Vsa embalaža mora biti očiščena, brez
tekočin in stisnjena.
V vrečko za zbiranje mešane embalaže je
prepovedano odložiti mešane komunalne
odpadke, papir, steklo, biološke in nevarne
odpadke, vroč pepel, tekočine in svinjske
kože.
Na območju občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah družba Saubermacher Slovenija, d.
o. o., organizira zbiranje mešane embalaže od individualnih gospodinjstev na štiri
tedne oz. 13-krat letno. Pri stanovanjskih
blokih v Lenartu se mešana embalaža zbira
na 14 dni oz. 26-krat letno.
Vsa gospodinjstva z območja navedenih
občin lahko brezplačno prepustijo mešano embalažo in seveda tudi druge vrste
Občina

Termin dostave

Cerkvenjak
Sveta Trojica v Slov. goricah

od 1. do 3. marca
od 6. do 8. marca

Benedikt

od 9. do 14. marca

Sveta Ana

od 15. do 21. marca

Sveti Jurij v Slov. goricah

od 22. do 27. marca

Lenart

od 18. do 26. aprila

odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki
družbe Saubermacher Slovenija v Sp. Porčiču vsak delavnik med 7. in 15. uro ter ob
sobotah med 7. in 12. uro.
Za zbiranje mešane embalaže prejmejo
gospodinjstva 36 vrečk (oz. 3 rolice), kar
pomeni 1 vrečka za 10 dni. Dostava vrečk,
ki jo bo izvajala Pošta Slovenije, je načrtovana v naslednjih terminih:
V primeru, da vrečke zmanjkajo, lahko
gospodinjstva le-te proti plačilu dvignejo v
Centru za ravnanje z odpadki v Sp. Porčiču, naročijo dostavo s strani naših zaposlenih ali preko pošte. Dostava se zaračuna.
Več informacij dobite po telefonu:
02/ 620 23 01 in 02/ 620 23 01 ali
elektronski pošti: pisarna@saubermacher.si.

Pogled na Lenart nekega sončnega februarskega dne ...

Foto: E. P.
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ZA ZGODOVINSKI SPOMIN
Mar res niso vedeli za strahote holokavsta in se ne čutijo krive za grozodejstva?

Kaj je odnesla v grob Goebbelsova tajnica?
Potem ko se je v visoki starosti 107 let
poslovila s tega sveta nekdanja tajnica nacističnega propagandista Josepha Goebbelsa
Brunhilde Pomsel, je kar neka ugibanj o
tem, koliko skrivnosti je odnesla v grob.
Nekaj zagotovo, saj je vedela marsikaj, kar
je bilo navadnim ljudem povsem skrito.
Biti tajnica Josepha Goebbelsa, nekdanjega
šefa nemške nacistične propagande, enega
najtesnejših Hitlerjevih sodelavcev in kreatorjev nacistične politike, namreč ni bila
mala reč. Imela je službo, ki ni bila samo
dobro plačana in privilegirana, pač pa je
prinašala tudi mnoge pasti. Goebbels namreč ni prizanašal za napake in še manj za
izdajo in to je pokojna tajnica zagotovo dobro vedela in se temu primerno obnašala.
Bila je ena od zadnjih preživelih članov
osebja nacistične hierarhije. O svojih izkušnjah iz tistih časov je spregovorila šele
v poznejših letih svojega življenja. V lani
objavljenem dokumentarcu je Pomselova med drugim povedala, da ni vedela
za poboj šestih milijonov Judov v okviru
holokavsta. V filmu
z naslovom Nemško
življenje je dejala,
da se za to ne počuti
prav nič krivo, "razen
če bi krivdo pripisali
celotnemu nemškemu ljudstvu." Pridružujem se tistim,
ki menijo, da sta to
še eno sprevrženo
mnenje in teza, ki ne
vzdrži nobene resne
historične kritike. Da
Goebbelsova tajnica
ne bi vedela za po- Joseph Goebbels
more Judov in drugih manj vrednih rasnih skupin, je skoraj
nemogoče in nepredstavljivo. Zlasti še, ker
je bil nacistični propagandist poznan po
redoljubnosti in delovni natančnosti, da o
njegovem odkritem sovraštvu do Judov ne
govorimo posebej. Do obisti je poznal vsa
Hitlerjeva povelja in načrte SS za dokončno rešitev judovskega vprašanja, družil se
je s strategi množičnega ubijanja in uničevanaj Judov (Himmlerjem, Heydricom,
Göringom, Eichmannom, Globocnikom,
Bormanom ...) in celo predlagal svoje rešitve. Po tej logiki torej tudi Goebbels naj ne
bi vedel, kaj se dogaja v nacističnih kon-
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centarcijskih in uničevalnih taboriščih?
Nemogoče da tako pomemben nacistični
funkcionar ne bi vedel, kaj se je, na primer,
dogajalo v največjem nemškem uničevalnem taborišču Auschwitz-Birkenau, ki so
ga nacisti postavili v okupirani Poljski.
Goebbels je bil edini intelektualec nacistične stranke, zelo prilagodljivih stališč in
bistrega uma. Vedno je dokazoval tisto, kar
je želel dokazati. Nemcem je vedno ponujal lažno upanje, bil je radikalec, ki je zagovarjal tudi totalno mobilizacijo – večno
slavo pa mu je seveda prinesal propaganda, kar je bil, kot je zapisal Hugh Trevor
Roper, »njegov strahotni prispevek k politični znanosti«.
Njegova tajnica Brunhilde Pomsel je bila
najprej vrsto let zaposlena kot stenografka
pri nekem judovskem odvetniku. Čeprav
je trdila, da je bila vedno apolitična, se
je leta 1933 pridružila nemški nacistični stranki, da bi lahko sprejela službo pri
nemškem državnem radiu. Zaradi znanja
tipkanja je leta 1942 postala tajnica Josepha Goebbelsa, tedanjega ministra za
propagando in prosveto. Za Goebbelsa
je dejala, da je bil
"čeden moški, čeprav
je bil nižje rasti". Po
njenih besedah je bil
vedno urejen in lepo
oblečen, vendar tudi
aroganten. Pomselova je povedala, da je
preprosto opravljala
delo tajnice in da ni
veliko vedela o brutalnem ravnanju nacistov med holokavstom. "Ljudje, ki danes trdijo, da bi lahko
storili več za tiste uboge, preganjane Jude ...
Res sem mnenja, da to tudi iskreno mislijo,
vendar tedaj vseeno ne bi ravnali drugače,"
je dejala Pomselova in vedno vztrajala, da
se ne čuti krive za ravnanje njenih nadrejenih. Očitno je s takšnim prepričanjem
in morda tudi vsaj s kančkom slabe vesti
odšla skupaj z mnogimi skrivnostmi, ki
jih je poznala. Lahko pa, da je kaj malega
zgodovinarjem vendarle zapustila. Kmalu
bomo videli!
dr. Marjan Toš

Jožef Urbanič - 97 let

G

ospod Jožef Urbanič je v soboto, 28.
januarja 2017, dopolnil 97 let. Da pa
je življenje v taki častitljivi starosti
enostavnejše, sta se z ženo Cecilijo iz Zgornje Ščavnice 67 preselila k hčerki v Benedikt,

ki z veliko mero ljubezni skrbi za njiju. V zakonu se jima je rodilo 8 otrok, 5 sinov ter 3
hčerke, ki ju razveseljujejo z 19-imi vnuki in
z 21-imi pravnuki, na katere sta ponosna in
se jih vedno zelo razveselita.

Marija Vogrin najstarejša jurovska občanka

V

sredo, 18. januarja 2017, je najstarejša občanka občine Sv. Jurij v Slov.
goricah Marija Vogrin iz Varde praznovala svoj 95. rojstni dan. Ob tej priložnosti jo je obiskal tudi župan Peter Škrlec, ki
je najstarejši občanki veliko zdravja in lepih
trenutkov s svojimi najbližjimi zaželel tudi
v prihodnje. Kljub letom je Marija, ki živi s
sestro Bogomilo, še vedno dobrega zdravja.
Svoj jubilej je praznovala v krogu svojih najbližjih, dveh hčera in sina, petih vnukov in
šestih pravnukov.
D. K.

Marija Zadravec – 90 let

O

bčanka občine Sveta Ana Marija
Zadravec - Tašekova Micka, rojena
Ridl, je 24. januarja 2017 praznovala
okroglih 90 let s svojo družino. Ob tem prazniku jo je obiskal tudi župan Silvo Slaček in
jo obdaril z darilom in šopkom rož.

Na OŠ Sveta Ana učna ura o holokavstu

V

okviru
spominskih prireditev
ob
mednarodnem dnevu
spominjanja na žrtve holokavsta je bila
učna ura na to temo
tudi na OŠ Sveta Ana
v Slovenskih goricah.
Pripovedi o nacističnih grozodejstvih v
nemških koncentracijskih in uničevalnih
taboriščih je prisluhnilo 30 učencev devetih razredov, ki so
s posebnim zanima- Mladi vse bolj spoznavajo strahote Auschwitza. Foto: Marjan Toš
njem spremljali prikaz
notranje organizacije
v koncentracisjkih taboriščih Auschwitz,
in delovanja največjega uničevalnega taboriDachau, Mauthausen in Treblinka. Predašča Auschwitz-Birkenau v okupirani Poljski.
vanje je spremljala tudi videoprojekcija s
Mladi so nemo poslušali pripovedi o grozoprikazom nekaterih dokumentarnih podejstvih, ki so se dogajala Judom in drugim
snetkov o trpljenju in umiranju v Auschwitaboriščnikom in ki so bili največje žrtve
tzu in Auschwitz-Birkenau, kjer je končala
rasnega preganjanja med drugo svetovno
pot tudi velila večina slovenskih, predvsem
vojno. Seznanili so se tudi s slovenskimi
prekmurskih Judov.
žrtvami holokavsta 1933–1945, spoznali so
romski genocod in razne metode razčloveM. T.
čenja in ponižanja nekdanjih taboriščnikov
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Gospod Jože, ki za svoja leta izgleda več
kot odlično, pravi, da je recept dočakati takšna lepa leta marljivo delo na kmetiji, ki ga
je začinil z glasbo. Dolga leta je redno igral
s svojo skupino muzikantov na porokah in
raznih prireditvah. Veliko
let je bil tudi član Apaške
godbe. Da je glasba v krvi
Urbaničeve družine, se
vidi po Jožefovih naslednikih, saj so tudi mlajši rodovi Urbaničevih priznani
in uveljavljeni glasbeniki,
ki znajo poprijeti za različne inštrumente.
Ob njegovem prazniku
ga je obiskal župan Občine
Sveta Ana Silvo Slaček, saj
že vrsto let obiskuje starejše občane, ki so dočakali
takšna lepa leta. Ob izročitvi simboličnega darila mu
je zaželel še obilo zdravih in srečnih let. Obiskal ga je tudi benediški župan Milan Gumzar. Slavljenec, obdan s svojimi najbližjimi,
se je obiska zelo razveselil.
Tekst in foto: AR

Marija se je rodila v Lokavcu, kjer je tudi
obiskovala osnovno šolo. Med drugo svetovno vojno je kot mlado dekle morala v
Gradec za gospodinjsko pomočnico. Takoj

po vojni pa se je vrnila v rodni Lokavec, kjer
je kmalu našla svojo ljubezen. Matija Zadravec - Tašek ji je ukradel srce. Tako sta se
kaj kmalu, 1945. leta, poročila in si ustvarila
dom v Lokavcu 13, kjer živi še sedaj z najmlajšo hčerko in njeno družino. In tako si je
njihov dom še do danes obdržal ime pri Tašekovih. Vključevala se je v življenje na vasi,
v igralsko skupino in Rdeči križ, kjer je bila
z vso svojo številno družino tudi krvodajalka. Povila je 9 otrok, dva sta, žal, že pokojna.
Otroci pa so jo razveselili z 21 vnuki. Ima pa
že tudi 30 pravnukov in 3 prapravnuke, tako
da družinsko drevo pridno raste. Bolezen
ji, žal, ne prizanaša, zelo bister pa ima um
in spomin, ki ji dobro služi, saj iz prve roke
pove vse rojstne dneve in telefonske številke svoje številčne družine. 1983. leta je, žal,
umrl tudi mož in tako vse odtlej preživlja čas
s hčerkino družino, rada spremlja TV nadaljevanke in se veseli obiskov svojcev in prijateljev. Želimo ji še veliko mirnih let v krogu
svoje družine.
Jožica Rebernik

VAB I LO
Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo
na srečanje v marcu. Večer hospica z naslovom

Specifično onkološko zdravljenje in paliativa

bo v sredo, 8. 3. 2017, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Pod pojmom paliativne oskrbe si večinoma predstavljamo oskrbo umirajočega bolnika,
kjer se aktivno zdravljenje konča. Je paliativna kemoterapija/paliativna radioterapija
napačna besedna zveza?
O paliativnem zdravljenju onkoloških bolnikov bo govorila naša gostja, Maja Ravnik,
dr. med., spec. intern. onkologije. Predstavila bo tudi dejavnost nove onkologije v UKC
Maribor.
Prijazno vabljeni!
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MED LJUDMI

Zlatoporočno slavje Mihaela in Angele
Pšajd iz Spodnjih Žerjavcev

V

soboto, 14. januarja 2017, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala
50 let zakonskega življenja Mihael in
Angela Pšajd iz Spodnjih Žerjavcev.

Mihael Pšajd se je rodil 6. 9. 1945 v Spodnjih Žerjavcih 23. Otroštvo je preživljal
s sestro in bratoma na manjši kmetiji. Po
končani osnovni šoli je nekaj časa delal pri
okoliških kmetih, nato se je zaposlil v Mariborski livarni. Potem je šel za 18 mesecev
v Novi Sad na služenje vojaške obveznosti.
Po vrnitvi je dobil službo na pošti v Lenartu,
kjer je delal kot pismonoša. Kasneje si je poiskal delo v tovarni Klemos v Lenartu, kjer se
je priučil za ključavničarja; ko pa je podjetje
šlo v stečaj, si je zaposlitev poiskal v podjetju
I.B.S.. Leta 2003 se je upokojil.
Angela Pšajd, rojena Hausvald, se je rodila
10. 12. 1949 v Spodnjih Žerjavcih 21. Imela

je dve polsestri. Otroštvo je preživljala na
manjši kmetiji. Že v osnovni šoli je morala
prevzeti gospodinjska dela in pomagati očetu pri ostalih delih na kmetiji, saj je mama
zbolela za rakom in leta
1964 umrla.
Z Mihaelom sta se spoznala v domačem kraju, saj
sta bila skoraj soseda. Poročila sta se 14. 1. 1967 civilno in 22. 1. 1967 še cerkveno v cerkvi sv.Lenarta.
Po poroki sta nekaj časa
živela na moževi domačiji.
Potem sta šla za vajncarja,
kot se je reklo, v Šenekarjev vrh.
Rodilo se jima je pet
otrok, dve hčerki in trije
sinovi. Kasneje sta si na
Angelini domačiji zraven očeta in mačehe
dogradila del hiše, kjer sta si ustvarila dom.
Vsi skupaj so delali na kmetiji. Tudi otroci
so pomagali pri raznih opravilih, saj se je večinoma delalo ročno.
Življenje jima lepša pet vnukov, pet vnukinj in en pravnuk, ki skrbijo, da babici in
dedku nikoli ni dolgčas, posebej je pestro ob
koncu tedna, ko gredo mlajši zelo radi z dedijem v hlev gledat in krmit živali.
Družina Pšajd je povezana, v bližini živijo
vsi otroci z družinami, tako se pogosto srečujejo in tudi priskočijo na pomoč staršema,
če kaj potrebujeta.
Tadeja Radovanovič

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij v marcu 2017

Sreda
Petek
sreda

1. 3.
10. 3.
22. 3.

OORK Cerkvenjak
OORK Benedikt 
OORK Sv. Ana 

v OŠ Cerkvenjak
v OŠ Benedikt
v OŠ Sv. Ana

In memoriam: Jože Horvat (1930–2017)
Anovčane kakor tudi ostale, ki so sorodstveno povezani s Sveto Ano, je v torek, 31. januarja,
pretresla novica, da se je od svojih faranov po več kot petih desetletjih bivanja med njimi
poslovil župnik, častni kanonik in dekan Jože Horvat.
Tako so se spoštovanemu duhovniku in častnemu občanu prišli še zadnjič poklonit farani,
saj jim je posvetil večino svojega življenja. Kot mladi duhovnik je prišel v faro Svete Ane in
njegova mladostna zagnanost in marljivost sta hitro začeli rojevati sadove.
Sveta Ana je dobila obnovljeno in
posodobljeno župnijsko cerkev,
orgle, poleg nje pa še številne pomembne pridobitve, vštevši veroučno učilnico in še marsikaj. Zobu
časa ni prepustil niti rožengrunške
podružnične cerkvice Marijinega
obiskovanja.
Zagotovo največji pečat pa je pustil
pri cerkvenem petju, saj je poleg
vseh obveznosti kaplanovanja ter
kasneje župnikovanja prevzel tudi
orglanje in vodenje cerkvenega
pevskega zbora. Na zelo velikem
številu notnega gradiva se še danes ponosno vidi podpis in žig fare. Na to bo, še zlasti pevce,
preveval globok občutek hvaležnosti in topline.
S popolnim zaupanjem v Božjo previdnost in svojim značajem je bil vselej korak pred drugimi, česar se je znal veseliti, prigodam pa se pozneje s ponosom in iskrivo nasmejati, tudi
na svoj račun, kar je človekova posebna odlika.
Obenem farani nikakor ne bodo pozabili, da je ob vsem delu na fari svoje življenje še posebej posvečal ohranjanju družinskega življenja, prejemu zakramentov, saj je pravzaprav nemogoče prešteti, koliko otrok je krstil, koliko prvošolcev pripravil na prvo sveto obhajilo in
spoved, koliko generacij birmancev pripravil na prejem zakramenta, koliko parov pripravil
na zakon in poročil, koliko bolnikov obiskal, jih spravil z Bogom, koliko pokojnih spremljal
na zadnji poti … Nikakor pa ni mogoče navesti števila darovanih svetih maš ter ur, prebitih
v spovednici in pri molitvi. Z vsemi temi velikimi in drobnimi deli je za naš rod s slovensko
besedo, pesmijo ter vse prihodnje generacije ustvaril neprecenljivo dediščino.
Čeprav mu je kot rojenemu Prekmurcu ob misli in besedi na rodno Bogojino vselej zaigralo
srce in se izrisal znaten nasmešek na obrazu, je župnija Sveta Ana v Slovenskih goricah ostala tudi njegov drugi dom, ko so mu opešale telesne moči. Družina Krajnc iz Lokavca ga je
vzela k sebi, saj je želel ostati v svoji fari do slednjega diha. Tako ga je k zadnjemu počitku k
sebi sprejelo Prekmurje, njegova rodna Bogojina, fara Svete Ane pa bo nanj ohranila trajen
spomin s spominskim zapisom na obeležju na farnem pokopališču.
SaReBr
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V spomin

Roman Muršec, st. (1926–2016)

Pisati o tako bogatem življenju, kot ga je imel častni poveljnik GZ Lenart in častni predsednik
PGD Lenart tovariš Roman Muršec, ne bi smela biti težka naloga.
Njegovo življenje je bilo polno uspešno zastavljenih in osvojenih gasilskih in povsem človeških
ciljev. O tem pričajo rezultati, pričajo priznanja, priča praznina, ki je ostala za njim. Z njegovim
odhodom izgubljamo tovariša, mentorja, učitelja … nekdo je rekel očeta gasilstva v naši sredini
… In zato je slovo težko…
Sedemdeset let je bil član PGD Lenart in potoval po gasilski poti od mladega dvajsetletnega
moškega, ki je stopil v gasilske vrste, do gasilskega veterana. Prišel je še v »črno belih časih«, ki
si jih danes težko predstavljamo.
A bil je eden tistih:
-- ki so pobirali prispevke za nakup novega gasilskega vozila v letu 1947,
-- ki so istega leta prejeli nagrado kot najboljša gasilska četa v okraju Maribor okolica,
-- ki so plesali na gasilskih veselicah,
-- ki so v času samoupravnih interesnih skupnosti razmišljali tudi o gasilcih in njihovi opremi,
-- ko so obnavljali in gradili gasilske domove,
-- ki so živeli s krajem in za kraj.
Gasilski dom v Lenartu je rastel vse od temeljnega kamna pa do ureditve dvorane pod njegovim
budnim očesom; velikokrat tudi s kladivom v roki.
Gasilska oprema PGD Lenart je v veliki meri našla pot v gasilski dom tudi z njegovo pomočjo.
Trudil se je z načrti, zbiranjem prostovoljnih prispevkov, zbiranjem ponudb za nakup avtomobilov, mehčal stališča politikov, vozil slalom gradnje našega doma v času propada podjetja Centrovod, zbiral ponudbe izvajalcev … in pri vsem uporabljal svojo strokovno znanje mizarskega
mojstra, gasilskega strokovnjaka in velikega človeka.
Velikost njegovega življenja se kaže danes v vseh poveljnikih v naši GZ – skoraj vsi so šli skozi
»njegovo šolo gasilstva«, v kateri je predstavljal neizmerno količino znanja in avtoriteto, ki smo
jo spoštovali, jo spoštujemo in jo bomo še naprej – preko meja človeškega življenja.
Kot gasilski strokovnjak se je kalil na številnih usposabljanjih in izobraževanjih:
-- izpit za izprašanega gasilca je opravil v letu 1954,
-- podčastniško šolo v Medvodah je s prav dobrim uspehom zaključil v letu 1957,
-- tečaj za strojnika je opravil v letu 1965,
-- sodnik gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin je postal v letu 1969,
-- v maju 1972 je postal gasilski častnik,
-- v letu 1980 je opravil izobraževanje za višjega gasilskega častnika.
Tako bogata zakladnica znanja mu je omogočila opravljanje najodgovornejših funkcij v društvu, na GZ Lenart ter tudi GZS. Bil je
-- večkrat poveljnik PGD Lenart,
-- med leti 1984 in 1998 skupaj 14 let predsednik PGD Lenart,
-- med leti 1963 in 1989 skupaj 26 let poveljnik GZ Lenart,
-- 9 let je deloval v organih GZS.
Bogato gasilsko kariero je zaokrožilo dvoje častnih funkcij:
-- v letu 1999 je postal častni predsednik našega društva,
-- v letu 1989 je postal častni poveljnik GZ Lenart.
Njegova veličina in naklonjenost znanju, delu in skrbi za operativno ter psihofizično pripravljenost gasilskih enot je bila opažena in nagrajena s številnimi priznanji in odlikovanji:
-- leta 1965 z republiškim gasilskim odlikovanjem,
-- leta 1968 s Plamenico GZS,
-- leta 1969 s priznanjem »vatrogasna zvezda II. reda , ki ga je podelila jugoslovanska gasilska zveza,
-- leta 1974 priznanjem Republike Slovenije za posebne zasluge v gasilstvu,
-- v istem letu državnim odlikovanjem »medalja dela«,
-- leta 1979 z diplomo »vatrogasna zvezda I. reda«,
-- leta 1984 z državnim odlikovanjem »red dela s srebrnim vencem«,
-- leta 1987 s plaketo gasilskega veterana,
-- leta 1989 s priznanjem Matevža Haceta,
-- leta 1999 z gasilskim odlikovanjem I. stopnje,
-- leta 2006 s srebrnim znakom Civilne zaščite,
-- leta 2016 z značko za dolgoletno delo 70 let v PGD Lenart.
Roman Muršec je živel gasilstvo do zadnjega diha. Živo se je zanimal za dogajanja v društvu in
dokler mu je zdravje omogočalo, je prihajal med gasilce, svoje tovariše: z nasvetom, lepo mislijo
in besedo sprave. Večino nas je videl tekati okoli gasilskega doma kot pionirčke, veselil se je naših otrok skupaj z nami, poznal je tudi nekatere naše vnuke – kot mi poznamo njegove … Skozi
skrb za človeka v nesreči smo se učili od njega, se kalili v dobre in poštene ljudi in sposobne ter
srčne gasilce. Bili smo tovariši v skrbi za človeka v nesreči; in to bomo ostali – vedno in povsod
zavezani klicu sirene in pozdravu »na pomoč«. Tudi tokrat, ko se je njegovo dragoceno življenje
izteklo v večnost; a spomin bo ostal za vedno.
GZ in PGD Lenart, Lenart, 22. 12. 2016

Rudi Černec (1950–2017)
V Sv. Trojici v Slov. gor. stoji nad Trojiškim jezerom ob trgu gostilna z imenom »Na griču«.
Pred časom je bila v tej zgradbi trgovina Petra in Justine Šenekar in zbiralnica mleka. Pred
dvema desetletjema sta to posest odkupila Rudi in Ana Černec iz Šentilja. Skrbno sta uredila
gostilno, ki ji je oblikovalska roka pričarala domačnost, prijazno osebje, čudovita okolica
in raznovrstna kulinarična ponudba zadovoljijo tudi najbolj zahtevnega gosta. K ponudbi
prispevajo tudi prenočišča in prostor za piknik ob gostilni ter možnost koriščenja igrišča za
odbojko na mivki in tenis igrišča.
Poleg številnih listin je Gostilna Na griču dobila prvo posebno priznanje Turističnega društva Sv. Trojica v Slov. gor. za pomemben prispevek k razvoju turizma v kraju Sv. Trojica
v Slov. gor. v letu 1999. Največji prostor v restavraciji se imenuje po akademskem slikarju
Maksu Kavčiču (enako kot cesta, na kateri objekt stoji) in je del Trojiške kulturne poti. V
času obstoja Rotary kluba Lenart je ta Na griču imel sedež. Sedaj je gostilna Na griču član
ponudnik v projektu Užitek ob reki
Rudi in Ana Černec sta s svojimi idejami, pridnostjo, marljivostjo, pa tudi z iznajdljivostjo
uspešno rešila ne le svoj položaj, ampak tudi svojim domačim. Materialno stanje je ostalo. A
višja sila je ukazala, da smo se v soboto, 28. 1. 2017, ob 14. uri množično poslovili od Rudija
Černeca na šentiljskem pokopališču. Tudi župan občine Sv. Trojica v Slov. gor. Darko Fras je
jedrnato in bogato prikazal, zakaj smo Rudiju in Ani lahko hvaležni Trojičani … Takšnih si
želimo v naši občini, Sv. Trojici v Slov. gor.
Rudi, hvala ti za tvoje uspešno delo!
Slavko Štefanec
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IZ KULTURE
Ob slovenskem kulturnem prazniku

Podelitev najvišjih priznanj ZKD
Slovenskih goric
V soboto, 28. januarja 2017, ob 19. uri je
bilo v Galeriji Konrada Krajnca v Lenartu
eno najsvečanejših uvodnih dejanj v letošnji
kulturni praznik. Zveza kulturnih društev
Slovenskih goric je podelila svoja najvišja
priznanja, imenovana cajgar.
»Cajgar« - kazalec; vabilo, poziv k
sodelovanju, udeležbi.
V časih, ko še ni bilo medijev in plakatov, so se znašli drugače, praktično. Ko so
imeli pri hiši »pušlšank«, danes je temu
še najbliže veselica, so obveščali tako, da
so na najvišjo točko ob kraju dogajanja
postavili smrečico, okrašeno s trakovi iz
raznobarvnega (krep) papirja. Mimoidoči so, ko so videli »cajgar«, vedeli, da
bo prvi konec tedna pri tej hiši »pušlšank«, kar je pomenilo jedačo in pijačo,
obilo smeha, iger in druženja. Nikogar ni
bilo treba prositi in večkrat vabiti. Vse te
pozitivne lastnosti so botrovale, da je po
sklepu IO ZKD Slovenskih goric to ime
najvišjega priznanja za udejstvovanje na
kulturnem področju.

vendarle vidi, da je bilo prehojenih nekaj
poti in nekaj narejenega v kulturi na mojem
področju.«
Zlati cajgar je na predlog IO ZKD Slovenskih goric prejel Konrad Krajnc iz Selc
z domicilom v Lenartu in na Krku. Likovna
umetnost ga je privlačila že v mladosti, a je ni
mogel takoj uresničiti. Kljub temu je ustvarjal in se hkrati tudi izobraževal. V Lenartu je
poslovne prostore leta 1992 preoblikoval v
prvo in tudi edino likovno galerijo v Lenartu.
Ustvarjalnost Konrada Krajnca se je v 5
desetletjih razširila v neverjetni opus: likovna šola in prenos znanja na najmlajše, redna
razstavna dejavnost, redna slikarska dejavnost in sodelovanje na mednarodnih kolonijah, organizacija srečanj doma z mednarodno udeležbo. Leta 1998 je delovanje prenesel
preko likovne šole tudi v Županje na Krku z
enotedensko likovno delavnico za mlade, ki
je nadgradnja delavnic, ki potekajo že 22 let
pri Galeriji K. Krajnc in Likovnemu društvu
Lajči Pandur.
Njegov znameniti opus iz znamenitih dogodkov: slikarske kolonije na Zavrhu, ciklus
Agata, krajinske podobe Slovenskih goric;

Priznanje bronasti
cajgar je na predlog
Kulturno-turističnega
društva Selce prejela
Julijana Bračič, ki deluje v KTD Selce od leta
2008 kot vodja dramske sekcije. V osmih
letih vodenja dramske
skupine in njenega delovanja se je nabralo
izpod njenega peresa
kar šest veseloiger in
prav toliko skečev. Njeno delo pa ni le pisanje
scenarijev, ampak tudi
režiranje in igranje. Pri
pripravi prireditev z Predsednik ZKD Drago Lipič; Breda Slavinec, tajnica ZKD in članica
veznim besedilom in s IO; Konrad Krajnc, prejemnik zlatega cajgarja; Marija Šauperl, članica
ZKD, Saša Lovrenčič, prejemnica srebrnega cajgarja; Julijana Bračič,
pripravo manjših pri- IO
prejemnica bronastega cajgarja in Sara Špelec, voditeljica priredtve
zorov ali skečev pomaga tudi sekciji ljudskih
pevcev. Vsa njena dela so v domačem narečju.
sodeloval je na vseh večjih dogodkih, kot
Za Ovtarjeve novice je dejala: »Zahvalila
so 800-letnica Lenarta, z znanim fotograbi se vsem tistim, ki so me predlagali, ki
fom Mirkom Brumnom, Knjižnico Lenart,
so mi podelili to priznanje. Mislim, da ni
JSKD, občinami območja Slovenskih goric,
namenjeno samo meni, ampak vsem tistim,
Občino Dobrinj na Krku, Cmurek, Gradec;
ki delajo z mano, ki sodelujejo. Brez njih sama
številne samostojne razstave, katalogi.
ne bi mogla narediti tega, kar sem.«
Konrad je s svojim življenjskim slogom in
Srebrni cajgar je na predlog Kulturno
povezovalnim elementom prispeval toliko
etnografskega društvo, Vrelec Benedikt
zaslug za širitev prepoznavnosti Slovenskih
prejela Saša Lovrenčič. Na svojo pot kulgoric, da je prejel zlati cajgar, najvišje priturnega ustvarjanja je stopila že v osnovni
znanje za življenjsko delo.
šoli. Kot dijakinja je ustanovila svojo plesno
Njegova izjava za Ovtarjeve novice:
skupino, obenem pa štiri leta vodila ritmič»Mislim da je nagrada vsekakor dobra zamisel,
no skupino na OŠ Benedikt. V 80. je izpeda kulturnikom zopet da spodbudo, da jih
ljala prireditve Polje, kdo bo tebe ljubil, bila
obogati in da jim da mesto, ki jim pripada v
je del prve radijske družine Radia Slovenske
našem prostoru. Mislim da je to zelo prav.«
gorice. S svojimi idejami in nasveti je pomaPredsednik ZKD Slovenske gorice Drago
gala izpeljati koncerte in prireditve različnih
Lipič se je v osrednjem govoru poklonil ljubidruštev in organizacij, skratka v teh 35 leteljski kulturni ustvarjalnosti in ošvrknil netih je prehodila številne korake, ki so krepili
zavidljiv finančni položaj ljubiteljske kulture
kulturno bivanje ljudi v Slovenskih goricah
v domačem prostoru in na državni ravni.
in dvignili njegovo raven. Kot voditeljica se
Svečanosti je pridalo posebno vrednost
je postavila tudi v različnih odrskih vlogah v
izjemno povezovanje Sare Špelec, predsedrazličnih delih. Njena bogata besedna sponice KGD Reciklaža iz Sv. Trojice. Tudi v
ročila in izkušnje v moderiranju so bogastvo
znamenju dejavnosti društva jo je začela s
brez mej, ki ga deli z ljudmi in s tem vnaša
Prešernovo Zdravljico v ruščini in na koncu
pomembno poslanstvo sodelovanja.
zapela gruzijsko pesem o vinu. Prvo lenarZa naš časopis je dejala: »Moje delo v
ško dejanje slovenskega kulturnega praznika
kulturi ni namenjeno posebnim zahvalam in
je izzvenelo z ogledom razstave osnovnošolpriznanjem; mogoče sem zato tega priznanja
cev in ob sproščenem pogovoru ob kaminu.
toliko bolj vesela, ker po 35 letih dela nekdo
Edvard Pukšič

Slovenski kulturni prazniki v Lenartu
Slavnostni govornik na prireditvi v petek, 10. februarja, v Domu kulturne Lenart
je bil pisatelj Tadej Golob.
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V bogatem in raznovrstnem kulturnem
programu so nastopili: Vokalni trio Serafine,
Žan Serčič, učenci OŠ Lenart: Iz-zborček,

Andraž Petek, Kiara Katan, učenka OŠ Voličina
Lara Hercog, učenci in
profesorji Konservatorija
za glasbo in balet Maribor,
Podružnična šola Lenart:
Amadej Lutar, Žak Petrič Grajfoner, Zala Čuček Rojs, Pihalni orkester
Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Karin
Petko, Dominik Petko in
Kulturno društvo Delavec
Lenart.
Slavnostni govornik na
prireditvi je bil pisatelj, Pihalni orkester Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična
novinar in alpinist Tadej šola Lenart
Golob. Raznovrstnih interesov v svojem življenju, v
majhnim pridržkom. Kultura ni nekaj, kar bi
lahko obstajalo samo zase, in zdi se mi, da
smo se Slovenci pretolkli skozi stoletja tudi
zaradi drugih reči: zaradi svojega gospodarstva – se pravi kmetov, delavcev, obrtnikov,
trgovcev, tovarnarjev, učiteljev … – in najbrž
bi tudi naši dedje, ki so se borili v različnih
vojnah, čudno pogledali, če bi jim mi danes
rekli, da se v različnih vojnah in različnih
vojskah niso borili za Slovenijo. Vsekakor je
pa kultura opravila oziroma so umetniki ali
kulturniki opravili svoj del dela, ko je bilo to
najbolj potrebno in najtežje. Predstavljajte
si, kaj bi bilo, če bi se Prešeren odločil in bi
vse svoje pesmi napisal v nemščini? Zato je
prav, da se njemu in slovenskim kulturnim
Tadej Golob
velikanom in pionirjem vsaj enkrat na leto
poklonimo s kulturnim praznikom.
Ampak – ostane nam pa še 364 drugih
katerem se je v alpinizmu povzpel na streho
dni.
V teh dneh smo poslušali govore različsveta Mount Everest, v poklicnem delu pa
nih kulturnikov, zelo kritične govore o odje opravljal publicistična dela od urednika
nosu države do kulture in mnogi med vami
revij do avtorja intervjujev. Raznovrstno je
se najbrž bojite, da bom tudi sam o tem, pa
tudi njegovo literarno ustvarjanje. Napisal je
ne bom. Prvič zato, ker ne vem, ali se s to
biografije športnikov in glasbenikov - košarkritiko povsem strinjam, in drugič, ker mi
karja Petra Vilfana in Zorana Predina. Podal
teh težav, tudi če so resnične, ne bomo rešili.
se je na književno avanturo in opisal smučaLahko pa naredimo nekaj drugega.
nje Dava Karničarja z Mount Everesta. V leVčasih se mi namreč kot ustvarjalcu, piposlovju je za romaneskni prvenec Svinjske
satelju, zdi, da smo se zaradi usodnosti, ki
nogice (2009) dobil nagrado kresnik. Sledil
jo je kultura imela v preteklosti za nas, ozije mladinski pustolovski roman Zlati zob
roma zaradi pomena, ki smo ji ga pripisali,
(2010), leta 2013 sta izšli dve njegovi deli ustavili v tistih časih. Zdi se mi, da se od sloroman za odrasle Ali boma ye! in pa zgodba
venskih pisateljev – bom ostal na področju,
za otroke Kam je izginila Brina? V lanskem
ki ga najbolj poznam – še vedno pričakuje
letu je napisal briljantno klasično kriminalukvarjanje z 'velikimi' temami, ki morajo
ko Jezero, ki se dogaja v okolici Bohinjskega
biti obdelane z ustreznim 'umetniškim' jezijezera. Ustvaril je napeto, mojstrsko napisakom in z vso potrebno resnostjo. (Če bi imeno zgodbo, ki navdušuje bralce. Sicer pa Tali pred seboj moj list papirja, bi lahko videli,
dej Golob, ki je otroštvo in mladost preživel
da sta bili besedi veliki in umetniški obdani
v Lenartu, pravi: »Moj cilj so bralci; vedno
z narekovaji.) Po mojem skromnem mnenju
sem stavil nanje.«
namreč ni velikih tem in ni jezika oziroma
Tadej Golob je v govoru povedal:
besed, ki bi bile umetniške same po sebi. So
»Drage sokrajanke, sokrajani! Zadnjič
samo dobro in slabo napisane knjige. Še tako
sem nekje prebral, da Američani svoje goplemenita ideja zveni plehko, če ni narejena
vore začenjajo s šalo, Nemci z definicijo,
tako, kot mora biti. Ustvarjalci – pisatelji,
Slovenci pa z opravičevanjem. In da se ne bi
pesniki, slikarji, skladatelji in vsi drugi smo
izneveril tej tradiciji, bi rad najprej potožil,
najprej obrtniki, in če svoje delo opravimo
da me je župan, gospod Janez Kramberger,
dobro, in če se ujamejo še neke druge reči,
spravil v hude težave, ko me je poklical in
na katere niti nimamo vpliva, potem lahko
vprašal, če bi imel slavnostni govor na propostane naše delo umetnost. O tem bolj kot
slavi ob kulturnem prazniku. Županu rojrazlične komisije na Ministrstvu za umestnega kraja ne rečeš ne, ampak doslej natnost odloča čas.
mreč nisem povedal še nobenega govora,
Zato bi si želel, da se naša kultura ne bi
posebej pa ne slavnostnega. Kdor pozna
začela
in končala s Prešernom, da bi otromoje delo, ve, da slavnostno ni moj žanr. In
ci v osnovnih šolah ob vsaki njegovi pesmi
ko sem takole panično listal po literaturi, po
na mizo dobili tudi kakšno živečega peknjigah, ki jih imam v svoji omari, sem nalesnika, vesel bi bil, če ne bi knjig ocenjevali
tel na pesem meni zelo ljubega slovenskega
kot kvalitetne samo zato, ker glavni junak
pesnika Andreja Rozmana Roze, nekakšno
v njih zelo trpi in na koncu žalostno smrt
pismo drugemu velikemu slovenskemu pestori, vesel bi bil, če bi med slovenske klasisniku, Srečku Kosovelu. Takole pravi v peke, kanonizirane, kot temu rečemo, uvrstili
smi z naslovom:
Kozlovsko sodbo v Višnji gori kot dokaz, da
Ahti bori!
znamo Slovenci že od nekdaj ali pa vsaj od
Jurčiča pisati humorno. Mimogrede – letos
Srečko, sorry –
mineva 150 let od njenega nastanka. Želel bi
-ampak bori res so kakor mi.
si, da bi Slovenci – vsaj tisti, ki nam je kaj do
Kjer bor požene, z iglicami pomori
kulture, sprejeli, da ni vse za vsakogar in da
vso preteklost občutljive podrasti.
ni niti nobene potrebe po tem. Da si lahko
In edina zdravilna stvar je požar.
danes vsak izbere z bogate mize slovenske
kulture, kar mu je všeč, in da tisto, kar pusti
Zakaj mi je padla na pamet ta pesem?
na njej, ni nujno neužitno.
Ob prazniku kulture po navadi govorimo
Skratka, Sonetni venec je res že napisan –
o kulturi kot temelju našega obstoja, o tem,
pa nič hudega. Še ogromno dela nas čaka.«
kako se lahko le njej zahvalimo, da smo se
kot narod obdržali. Temu bi sam pritrdil z
D. O., foto Tomaž Ornik
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Proslava v občini Sv. Jurij v Slov. goricah
V torek, 7. februarja 2017, ob 18. uri je bila
v kulturnem domu v Jurovskem Dolu proslava ob slovenskem kulturnem prazniku v organizaciji Kulturnega društva Ivan Cankar.
V kulturnem programu so sodelovali: učenci
Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
z deklamacijami Prešernovih pesmi, mladinskim pevskim zborom in folklorno skupino
Šleka pac; kitaristki Tijana Škrlec in Živa
Jemenšek, učenci Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart;
Andreja Plemenič z branjem Prešernovih in
Kunterjevih pesmi in Jurovski oktet.
Slavnostni govornik je bil Tone Kuntner,
slovenski pesnik, gledališki igralec, po rodu
iz Trat pri Zg. Velki. Za svoje umetniško
delo v literaturi in gledališču je prejel nekaj nagrad, med njimi nagrado Prešernova
sklada, Severjevo in Borštnikovo nagrado. V
govoru, ki ga je naslovil »O slovenski domovini s Prešernom«, je citiral Prešernove misli
in recitiral njegove pesmi. Zelo čustveno je
govoril o naši domovini, ljubezni, ponosu in
zvestobi do nje. Svoj nagovor je zaključil z
recitacijo svoje pesmi Molitev za spravo.
Na prireditvi so bila podeljena priznanja

kulturnega društva za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti Cilki Neuvirt in Suzani Najdenik.
Ob tem se je predsednik društva zahvalil

posebej, izpričujejo, da je resnica, ki jo nosijo, trajnejša, večja in dragocenejša kot spremenljive zahteve trenutka. Zato bo vedno
našla svoje mesto v bogati in raznovrstni kulturni in umetnostni zakladnici človeštva,« je
dejal govorec. »Imamo torej še enkrat priložnost, da ponovno premislimo nekatera
dejanja prednikov, ki so bogato zaznamovali
našo preteklost. Pojem kulture smo Slovenci mogoče bolj od drugih narodov zavestno
osrediščili; okoli nje smo gradili narodovo
zavest. V drugi polovici minulega stoletja
smo ob pomanjkanju na področju filozofske, politične in ekonomske misli pravzaprav
ravno z njeno pomočjo uspeli državo v današnji obliki tudi razviti. Zato spada kultura v
slovenski temelj, od koder Slovenci črpamo
svojo prvobitnost in edinost.«
Kot je dejal Žmavc, bosta moč preživetja
in bodočnost Evropske unije odvisna od

sposobnosti preživetja njenih članic, kajti
moč Evropske unije ni v nasilnem poenotenju in ustvarjanju enotnosti tam, kjer zanjo
ni naravnih pogojev. Enotnost unije je v dobrem, svobodnem, prepričanem povezovanju vseh narodov Evrope.
»Praznik kulture je kot državni praznik v
simbolnem smislu pomemben tudi zato, ker
nas doslej ideološko in politično ni razdvajal,« je poudaril Žmavc. »Kultura je vrednota, ki nas kot narod tesno povezuje, zato naš
kulturni praznik pripada muzam, ki bodo
bdele nad njim.«
Na prireditvi je osnovna šola Cerkvenjak–
Vitomarci prvič v svoji dolgi in bogati zgodovini podelila malo Prešernovo nagrado za
najbolj uspešne učence na področju kulture
in kulturne ustvarjalnosti. Letos jo je prejel
učenec Rene Zorman.
T. K.

Kulturni praznik pri Sveti Ani
vsem članom, ki so v preteklem letu soustvarjali kulturni mozaik kraja. Poudaril je,
da so s svojimi nastopi na revijah in srečanjih, ki jih organizira Javni sklad R Slovenije
za kulturne dejavnosti, dosegali odlične ocene ter na prireditvah po Sloveniji in v tujini
promovirali slovensko kulturo, slovensko
kulturno dediščino ter s tem tudi občino
Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Župan Peter Škrlec je čestital prejemnikom priznanj
kulturnega društva in se zahvalil vsem ljubiteljskim kulturnim ustvarjalcem v občini,
ki skrbijo za izvajanje kvalitetnih kulturnih
prireditev v kraju.
Po prireditvi je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev skupne razstave članov likovne
skupine KD Ivan Cankar Jurovski Dol.
Miroslav Breznik, predsednik društva

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika sta
OŠ Sveta Ana ter KD Sveta
Ana organizirala proslavo
v čast našemu največjemu
pesniku. Pester in precej
raznolik program je ob
recitacijah proze ter spretnem povezovanju osnovnošolcev s pozdravnim
nagovorom obogatil ravnatelj Boris Mlakar. Poleg
otroškega zbora pod vodstvom Nataše Petek sta nastopila še CMePZ KD
Sveta Ana pod vodstvom Natalije Šijanec
ter Folklorna skupina
KD Sveta Ana pod
vodstvom Bojana Glaserja, ki so navdušili s
spletom štajerskih plesov, z diatonično harmoniko pa jih je spremljal Simon Rajter.
SReBr,
Foto: Milan Rajter

Kultura je dediščina, ki je ne smemo
zapraviti
gojila, od začetka šolanja naprej do danes.
»Slovenci smo morda edini narod, ki slavi
Prepričan sem in pričakujem, da bodo tudi
dan kulture kot nacionalni praznik. To sevesedanje generacije to počele enako, vsekada ni nobeno naključje. Umetnost in kultukor pa je na nas, da jih pri tem primerno
ra sta pripomogli k temu, da smo v dolgih
vzpodbujamo. Zato želimo nameniti kulturstoletjih kot številčno majhen narod, obdan
ni vzgoji otrok in mladine več pozornosti,
z veliko večjimi ljudstvi, uspeli ohraniti svojo
predvsem tako, da poskrbimo za dostopnost
lastno identiteto. Dolga stoletja pred ustanokulturnih dobrin, za večjo obveščenost, da
vitvijo slovenske države je njen nevidni zejim ponudimo pestro izbiro kakovostnega
mljevid uokvirjala prav slovenska kultura torej dediščina, ki je ne
smemo kar tako zapraviti,« je na proslavi ob
slovenskem kulturnem
prazniku v kulturnem
domu v Cerkvenjaku
dejal ravnatelj osnovne
šole Cerkvenjak–Vitomarci magister Mirko
Žmavc, ki je sam tudi
slikar in profesor likovne vzgoje. Na proslavi,
na kateri so se poleg
številnih obiskovalcev
zbrali tudi najvidnejši
predstavniki kulturnega, političnega, in
in Cerkvenjačani pod Prešernovim spomenikom v Ljugospodarskega življe- Cerkvenjačanke
bljani ob ekskurziji v slovenski metropoli decembra 2016.
nja v občini na čelu z
županom Marjanom
preživljanja prostega časa in spodbujamo
Žmavcem, so bogat kulturni program izvenjihovo ustvarjalnost. Dvig kulturne zavesti
dli učenci osnovne šole ter člani Kulturnega
je zato cilj, pri katerem moramo biti udeledruštva Cerkvenjak.
ženi prav vsi, od mladih, njihovih učiteljev
»Osmi februar je tudi praznik našega doin mentorjev do vrtcev in šol ter drugih
moljubja, praznik naše domoljubne zavesti
ustanov, ponudnic kulturnih vsebin.«
in praznik naše države. Med vsemi prazniki
je verjetno prav ta dan najbolj iskreno obču»Dediščina, ki je ne smemo zapraviti, je
ten pri vseh ljudeh kot tisti praznik, ki nas
tisto, kar prejmemo od predhodnikov, za kar
povezuje v eno samo veliko in kulturno druodgovorno skrbimo in želimo predati svožino,« je dejal Mirko Žmavc in poudaril, da
jim naslednikom. Dediščina je torej vse, kar
je Prešernovo delo večen sestavni del slovenje preživelo naše predhodnike in kar hkrati
skega kulturnega izročila. »Sam pripadam
prepoznamo kot posebno vrednost. Kulturgeneraciji, ki je Prešernovo izročilo skrbno
na dediščina in kultura sploh, umetnost še
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Proslava ob kulturnem prazniku v Sv. Trojici
V občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah je bilo na predvečer slovenskega kulturnega praznika posebej slovesno. Najprej
se je ob 19. uri v kulturnem domu pričela
proslava, ki jo je organiziralo Kulturno društvo Trojica skupaj z občino Sveta Trojica v
Slovenskih goricah. Društvo je pripravilo
zelo bogat, izviren in raznolik kulturni program. Župan Darko Fras je v pozdravnem
nagovoru poudaril, kako pomembno vlogo

kleti. Razstavljena so bila dela nagrajencev
Prešernovih in Slapernikovih nagrad v okviru šolskega nacionalnega UNESCO-vega
likovnega natečaja Umetnost in jaz ter likovna in literarna dela šolskega Prešernovega
natečaja z naslovom Čopič, pero in prazen
list. Kulturni program so nadaljevali člani
Kulturnega društva Trojica - ljudske pevke, otroška folklorna skupina Postružjeki,
otroški pevski zbor Kulturnega društva sv.
Frančišek, mladinski
pevski zbor, program,
pa so popestrili tudi
učenci iz OŠ in vrtca
Sv. Trojica. Po končani prireditvi so bili vsi
obiskovalci povabljeni
na razstavo kulturnih
del v samostansko klet
sv. Martina. Čudovita samostanska klet je
kar žarela, saj so se na
njenih stenah bohotila

je imela in še ima kultura v slovenskem in
seveda tudi domačem
prostoru. Kot osrednja
govornica je nastopila
gospa Metka Beber,
profesorica
likovne
umetnosti na Osnovni šoli in vrtcu Sveta
Trojica. Obiskovalce
je seznanila z razstavo
v
Razstavno-protokolarnem centru sv.
Martina - samostanski Razstava likovnih del, foto: S. Štefanec
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najrazličnejša umetniška dela. Žarele pa so
tudi oči obiskovalcev, ki so lahko vedno znova presenečeni nad delom gospe Metke Beber in seveda mladih umetnikov iz različnih
osnovnih šol, predvsem pa iz domače. Kultura je bila v preteklosti v naših krajih zelo

živa in glede na to, da ob številnih razstavah
v samostanski kleti opažamo, da imamo pri
Sv. Trojici veliko najrazličnejših umetnikov,
bo gotovo živela še v bodoče.
Predsednica KD Trojica Janja Požegar

OI JSKD Lenart
Lutkovne predstave na Sveti Ani

22. marca 2017 bodo v kulturnem
domu na Sveti Ani v dopoldanskem času
potekale Lutkarije 2017 - srečanje lutkovnih skupin, delujočih na območju Upravne
enote Lenart. Prireditev bo izvedel JSKD
Lenart v sodelovanju z osnovno šolo in
občino Sveta Ana. Lutkarije bo strokovno
spremljala Katarina Klančnik Kocutar.

Nastop otroških folklornih skupin
v Sveti Trojici

Letos bo srečanje otroških folklornih
skupin potekalo 1. marca 2017 v kulturnem domu v Sveti Trojici z naslovom Diči
diči diča 2017. Prireditev bo pripravil
JSKD Lenart v sodelovanju s KD Trojica,
osnovno šolo in občino Sveta Trojica. Strokovno bo srečanje spremljal Bojan Knific.

ski pevski zbori. Dogodka bo pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti, Območna izpostava Lenart,
v sodelovanju z osnovno šolo in občino
Benedikt. Reviji bo strokovno spremljala
Alenka Korpar.

Linhartovo srečanje - Poprnica

V nedeljo, 5. marca 2017, je gledališka
skupina Mladinske kulturne zadruge iz
Svete Ane v okviru Linhartovega srečanja
odraslih gledaliških skupin v kulturnem
domu na Sveti Ani odigrala predstavo Poprnica. Predstavo si je ogledal strokovni
spremljevalec srečanja, ki ga izvaja JSKD
Lenart, diplomirani dramski igralec Rajko
Stupar.

Nastop otroških gledaliških skupin
v Sveti Trojici

JSKD Lenart v sodelovanju z osnovno šolo in občino Sveta Trojica pripravlja
Otroški oder 2017 – srečanje otroških
gledaliških skupin, ki bo potekalo v kulturnem domu 15. marca 2017 v dopoldanskem času. Strokovno bo srečanje spremljala Mateja Kokol.
Skupine delujejo na območju UE Lenart,
ki zajema občine Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti
Jurij.

V Benediktu bodo nastopili otroški
in mladinski pevski zbori

7. marca 2017 bodo v kulturnem domu
v Benediktu, v popoldanskem času, na
reviji Čričkov gaj 2017 nastopili otroški
pevski zbori iz osnovnih šol Benedikt,
Cerkvenjak–Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina.
27. marca 2017 pa bodo nastopili mladin-

Literarni projekt Kontejner

Vabljeni na literarni večer, na katerem
bodo predstavili projekt Aleš Jelenko, Helena Zemljič, Robert Titan Felix in Nina
Jančič: Kontejner, poezija, likovna inštalacija in grafično oblikovanje, v soboto,
11. marca 2017, ob 18.uri v Izobraževalni
dvorani Centra Slovenskih goric na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu v prvem nadstropju. Prireditev bo izvedel JSKD Lenart v
sodelovanju z občino Lenart.
Breda Slavinec, foto: arhiv sklada

Odlični rezultati učencev Glasbene šole Lenart
V četrtek, 2., in v petek, 3. februarja 2017,
je v Mariboru, Ormožu, na Ptuju in v Slovenski Bistrici potekalo 20. regijsko tekmovanje
mladih glasbenikov Štajerske in Pomurja.
Udeležili so se ga tudi učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor – Podružnične
šole Lenart in dosegli odlične rezultate.
Na Ptuju, kjer je potekalo tekmovanje
v disciplini trobenta, sta v 1. A kategoriji
lenarško glasbeno šolo zastopala Izak Lorenc in Aljaž Valentan. Izak je prejel zlato
priznanje, Aljaž pa srebrno. Žal je bolezen
zakuhala Evi Ožinger, ki se kljub dolgotrajnim in napornim pripravam tekmovanja ni
mogla udeležiti.
Mentor vseh tekmovalcev v disciplini
trobenta je Simon Štelcer, s klavirjem pa jih
spremlja Zala Čuček Rojs.
V Mariboru, v disciplini kitarski duo,
so se za odličje v 1. A kategoriji potegovali
Kaja Rajter in Žiga Žižek ter Tijana Škrlec in Živa Jemenšek. Oba para sta se za
tekmovanje pripravljala pod mentorstvom
Bogdana Štabuca. Tijana in Živa sta za svoje
igranje prejeli zlato priznanje, Kaja in Žiga
pa srebrno.
V Slovenski Bistrici se je odvijalo tekmovanje v disciplini harmonika. V 1. A kate-

goriji se ga je udeležil Amadej Lutar pod
mentorstvom Kristijana Brusa. Prejel je zlato priznanje, 1. mesto in posebno priznanje
najbolj obetavnemu tekmovalcu v najnižji
kategoriji tekmovanja.
Odlični rezultati, ki so jih dosegli učenci
Glasbene šole Lenart pod budnim mentorstvom svojih profesorjev, so znova dokaz,
da se na naši šoli dela dobro, da vzgajamo
odlične glasbenike. Koliko strokovnega znanja mora imeti pedagog, da učence pripravi
do samozavestnega in strokovno dovršenega
nastopa. Koliko vaje, poglabljanja in iskanj
je potrebno, da pridemo da takih rezultatov.
Vsaka odigrana skladba, vsak nastop … za
vsem je skritega ogromno dela, tako s strani
učencev kot tudi profesorjev. Za vsem tem
pa stoji še močna podpora staršev.
Prav zato učencem in mentorjem iskreno
čestitamo!
Vsi tekmovalci, ki so prejeli zlato odličje,
se bodo v mesecu marcu kosali z najboljšimi glasbeniki v Sloveniji na 46. tekmovanju
mladi glasbenikov Republike Slovenije.
Želimo si, da bi bil njihov nastop čim bolj
uspešen.
Irena Košmerl Leš, vodja oddelka

KNjigolAndiJa
Za uvod je potrebna razjasnitev fotografije
v decembrski številki Ovtarjevih novic z dne
23. decembra 2016, ko smo po pričevanju
Janka Ferlinca in Slavka Štefaneca zapisali, da
sta ob žrmljah Zofija Vrabel in Verona Hajnžič iz Porčiča. Gre za veliko podobnost ženskih obrazov, kar sta nam pojasnila nova informatorja. Janko Zemljič iz Benedikta pravi,
da je bila Verona njegova babica in zagotovo
ni ona – to je ugotovil po izgledu hiše, sama
gospa na sliki pa je izjemno podobna njegovi
babici. Druga informatorka, Cvetka Kuri iz
Cogetincev v Cerkvenjaku, pa je k sreči z gotovostjo povedala pravi
odgovor: »Na fotografiji sta Otilija in Terezija
Kramberger, mama in
hči, ki sta hodili k nam
na delo in ju dobro poznam. Otilija je izdelovala tudi rože za vence
in za poroke.«
Tako, to je bila prava
zgodba, ki so jo povezovale žrmlje: enake v
Porčiču kot v Cogetincih, le okenca na hišah
so malo drugačna …
in podobnost ženskih
obrazov, ko so še nosile
rute, ampak naše zveste bralce je treba pohvaliti za natančnost, dobro opazovanje in
redno prebiranje Ovtarjevih novic ter skrb
za verodostojnost.
Zdaj pa še informacija k fotografijam iz januarske številke. Gre za snežni mesec januar
v letu 1966.

Zimski športi so bili takrat razširjeni povsod po Slovenskih goricah, tako so fantje
skakali na Zavrhu in lenarška šola je izvajala
smučarska tekmovanja na »Perkafari«. Nihče od nasmejanih fantov se ni javil. Morda
pa se še bo! Nikoli ni prepozno. Ob tem naj
povemo, da bomo v mesecu decembru 2017
organizirali srečanje vseh informatorjev, ki
so sodelovali pri razkrivanju resnic na objavljenih fotografijah, in vseh »domoljubov«,
ki veliko vedo o dogodkih »v starih časih«
- časih njihove mladosti.

Zdaj pa k novi uganki! Objavljamo novo
fotografijo in sprašujemo bralke in bralce, za
kateri zelo priljubljeni šport gre, kdo je na
fotografiji, ob kateri priložnosti je bila posneta in kdaj.
Marija Šauperl

Naročje spirale
V okviru slovenskega kulturnega praznika se je v 9. 2. 2017 v Knjižnici Lenart predstavila
zanimiva ustvarjalka Slavica Tesovnik s svojo zbirko Naročje spirale. Slavica že dolga leta
ustvarja: slika, piše in poje kot kantavtorica, zato je tudi njena zbirka polna toplih barv v sliki
in besedi; posebnih tudi zaradi
odnosov. Povezana je z naravo,
ljudmi, bistvom življenja.
Preseneča! Priporočamo, poglejte!
»Vidno v nevidnem
Nataknila sem si črna očala, da
ne bi videla dogodka v filmu, ki se
je vrtel pred mojimi očmi.
Oblekla sem ljubezen.
Vsak korak je bil prehojen z
bolečino in kilometrina se je shranjevala v spominsko kartico.
Globoko v meni so izginjali
vprašaji ...«
Marija Šauperl

Vabilo na srečanje z Mileno Miklavčič
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža vas vljudno vabi na pogovor s pisateljico in novinarko Mileno Miklavčič, avtorico uspešnice Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki nam bo
razkrila zanimive podrobnosti o intimnem življenju naših prednikov.
O knjigi, ki je doživela že več kot 10 ponatisov, je avtorica govorila na več kot 410 literarnih
večerih, kar pomeni, da nas zamolčane skrivnosti še vedno (in vedno znova) vznemirjajo.
Dr. Spomenka Hribar je o njeni knjigi med drugim zapisala: »Več let je avtorica tenkočutno in rahločutno zbirala gradivo. Tako ji je uspelo, da so se sogovorniki in sogovornice
odprli, njihove zgodbe so iskrene, kakor da bi kar čakale, da jih nekdo odreši molka in da
se zapišejo. Avtorica pravi, da sama ni iskala zgodb, ampak so 'one poiskale mene'. Kakor
da zamolčano sámo 'hoče' priti na dan! Takšne knjige še nismo dobili!«
Kdaj in kje: 10. marec ob 18. uri v Kulturnem domu Svete Trojice.

V glasbeni šoli je zabavno
Učenci in profesorji Konservatorija za glasbo in balet Maribor – Podružnične šole Lenart
ponovno pripravljamo že tradicionalni koncert z naslovom »V glasbeni šoli je zabavno«.
Koncert bo v petek, 10. marca 2017, ob 18. uri, v Domu kulture Lenart.
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Slovenska literatura od A do Ž tudi v
Lenartu
Več kot 100 ponovitev v slabem letu! Predstava bo v nedeljo, 26. februarja, ob 19. uri v
Domu kulture Lenart.
Nova uspešnica, predstava, v kateri se Lado Bizovičar loteva edine teme, na katero se
spozna še manj kot na glasbo – književnosti!
Slovenci veljamo za literaren narod. Pa smo res? »Slovenska literatura od A do Ž« odgovarja na vsa bistvena vprašanja o slovenski literaturi. Kakšna je razlika med Novo revijo
in revijo Nova? Ali je prečka Cirila Zlobca resnično v obliki knjige in ali zbrana dela Ivana
Cankarja res gorijo dlje kot tista od Miška Kranjca?
Naj vas literarna tematika ne prestraši: skrb, da bi v predstavi lahko izvedeli kaj pretirano
pametnega, je odveč - o šesti umetnosti bo predaval Lado Bizovičar,
ki knjige uporablja predvsem kot
obtežilnik za neplačane položnice
in občasni domači herbarij. Da bi
pa zadevo ohranili na vsaj zmerno
dostojni kulturni ravni, se mu bosta na odru pridružila akademsko
izobražena (diplomi sta po naših
ocenah videti kolikor-toliko verodostojni) igralca Jaša Jamnik in
Jernej Čampelj. Režija: Primož
Ekart, tekst: Jure Karas. Prodaja
vstopnic: Čvekarna Askari v Lenartu.
Foto: Miro Majcen

Zbiranje predlogov za naj športnike
Slovenskih goric do 1. marca 2017
Vse do srede, 1. marca 2017, nam še lahko pošljete posamezniki, društva, klubi, šole in druge
organizacije vaše predloge za najuspešnejše športnike Slovenskih goric za leto 2016. Razpis,
v katerem so opredeljene posamezne kategorije, v katerih se bodo podeljevala priznanja, je
bil objavljen v prejšnji številki Ovtarjevih novic.
Vaše predloge z obrazložitvijo lahko pošljete na elektronska naslova ovtar.urednik@gmail.com
ali na dejan.kramberger@volicina-sport.si, lahko pa tudi po pošti na naslov: Ovtarjeve novice,
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s pripisom Izbor Športnika leta Slovenskih goric.
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Izbor za športnika Slovenskih goric 2016
bo 17. marca potekal v Sv. Trojici
Ovtarjeve novice letos četrto leto zapored v sodelovanju z Radiom Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak organizirajo izbor Športnika leta Slovenskih goric. Letošnja razglasitev naj športnikov Slovenskih goric za leto 2016 bo potekala v petek ,17. marca 2017, v
Kulturnem domu v Sv. Trojici.
Prireditev, na kateri bodo razglašeni najboljši športniki in športnice Slovenskih goric, se
bo pričela ob 18. uri. Spremljala jo bosta tudi ples in glasba. Vabljeni vsi ljubitelji športa,
da s svojim obiskom počastite najboljše športnike, športne ekipe in perspektivne športnike
iz Slovenskih goric. Prav tako pa bodo podeljena priznanja za življenjsko delo v športu na
področju Slovenskih goric.

FUTSAL
1. SFL: Benedikt s Tomažem v boju za obstanek
Drevi (v petek, 24. 2. 2017, ob 20.uri) čaka
benediške futsalarje najpomembnejša tekma
sezone. V Ljutomerski dvorani ŠIC se bodo
namreč pomerili z neposredni konkurenti v
boju za obstanek med slovensko futsal elito.
Tekma proti ekipi KMN Tomaž Šic bar bo
namreč odločala o 9. in 10. mestu v 1. SFL
in o tem, katera ekipa se seli neposredno v
2. SFL. Benediški strateg Tomislav Novak
napoveduje zmago, ki se jim je sicer v letošnji sezoni kljub dobrim predstavam ne-

kajkrat nesrečno izmuznila. V zadnjem 18.
krogu (10. 3. 2017) rednega dela prvenstva
čaka Benedičane domača tekma proti KMN
Oplast Kobarid.
Lestvica po 16. krogu: 1. Proen Maribor (46
točk), 2. KMN Litija (36), 3. Bronx Škofije (25), 4. Oplast Kobarid (24), 5. Dobovec
Pivovarna Kozel (23), 6. KMN Sevnica (23),
7. FC Zavas (18), 8. Puntar (15), 9. KMN
Benedikt (11), 10. KMN Tomaž Šic bar (9).

Državno prvenstvo v futsalu za ženske
KMN Slovenske gorice na vrhu državnega prvenstva v futsalu
Ženska ekipa KMN Slovenske gorice se je po
dveh zmagah (proti Extremu in Cerkvenjaku) na tekmah državnega prvenstva, ki sta
potekali 11.2.2017 v Voličini, povzpela na
sam vrh ligaške razpredelnice. Minulo soboto pa so igralke Slovenskih goric na krilih
Tanje Vrabel zabeležile še dve gladki zmagi.
Tokrat proti Celju (4:1) in Vrhniki (4:0), s

čimer so vodstvo na lestvici še povečale. V
mesecu marcu čakajo dekleta že prve polfinalne in finalne tekme.
Lestvica po 7. odigranem turnirju oz. po
14 odigranih tekmah: 1. KMN Slovenske
gorice (30), 2. ŽNK Celje (24), 3. ŽNK Cerkvenjak (22) 4. Extrem Sodražica (19), 5. FK
Zavas Vrhnika (6).

Tekmovanje mladih – marec prinaša izločilne dvoboje
Benedikt pri U19, Slovenske gorice pri U17 na vrhu ob koncu rednega dela prvenstva
Ekipa Slovenskih goric do 17 let suvereno

zaključuje redni del državnega prvenstva do
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17 let. Na 12-tih tekmah so zabeležili prav
toliko zmag. Zadnjo proti NK Imeno-Kozje
(15:4), krog pred tem pa rekordno proti Ptuju (39:4). V četrfinalu jih čaka 4. uvrščena
ekipa zahoda, FC Puntar iz Tolmina. Benedičane, ki so redni del prvenstva zaključili
na 4. mestu, pa ekipa Extrem Sodražica. Njihove klubske prijatelje, ki so v tekmovanju
do 19 let osvojili 1. mesto po rednem delu
tekmovanja, pa čaka četrfinalni obračun z
vrstniki KMN Oplast iz Kobarida.
Odlično pa kaže tudi ekipi Slovenskih goric
v tekmovanju do 15 let, saj po nedokončanem 16. krogu zaseda 1. mesto vzhodnega
dela državnega prvenstva. Prav tako pa je
preboj v izločilne tekme in med 8 v državi
uspel tudi njihovim klubskim prijateljem v
tekmovanju do 13 let, ki se bodo v četrtfinalu pomerili s KMN Oplast Kobarid.
Lestvica državnega prvenstva do 19 let
- vzhod po 14. krogu: 1. KMN Benedikt
(29), 2. FSK Kebelj (28), 3. Dobovec (27), 4.

ŠD Mlinše (23), 5. KMN Sevnica (17), 6. FC
Hiša daril Ptuj (16), 7. Proen Maribor (16),
8. Sv. Trojica (6).
Lestvica državnega prvenstva do 17 let –
vzhod po 14. krogu: 1. KMN Slovenske gorice
(36 točk), 2. Meteorplast (27), 3. Imeno-Kozje
(22), 4. KMN Benedikt (16), 5. Dobovec (14),
6. FC Ptuj (9), 7. Proen Maribor (0).
Lestvica državnega prvenstva do 15 let –
vzhod po (nedokončanem) 16. krogu: 1.
KMN Slovenske gorice (31 točk), 2. Meteorplast (29), 3. FSK Kebelj (26), 4. FC Hiša
daril Ptuj (22), 5. FC Litija (11), 6. Proen
Maribor (7), 7. NK Imeno-Kozje (6).
Lestvica državnega prvenstva do 13 let vzhod po 11. odigranih turnirjih: 1. KMN
Meteorplast (46), 2. FC Hiša daril Ptuj (45),
3. KMN Sevnica (43), 4. KMN Slovenske
gorice (33), 5. KMN Tomaž Šic bar (22), 6.
KMN Benedikt (20), 7. Proen Maribor (15),
8. ŽNK Celje (4).

V Benediktu se bo odločalo o članih 1. slovenske futsal reprezentance do 17 let
19. marca 2017 bo v Benediktu odigrana
izborna tekma med vzhodom in zahodom
v konkurenci do 17 let. Tekma bo dala odgovore o članih prve slovenske futsal reprezentance do 17 let, ki se je s selekcioniranjem
igralcev pričela sestavljati v letošnji sezoni.
Slovenija bo namreč v aprilu gostila Uefin
razvojni futsal turnir. Med kandidati za slovensko reprezentanco so tudi igralci iz KMN

Slovenske gorice in Benedikta. Na prvi tekmi
med vzhodom in zahodom, ki je 5. 2. 2017
potekala v Ribnici, je za selekcijo vzhoda,
ki jo vodi Tomislav Novak, nastopilo kar 6
igralcev iz slovenskogoriških klubov: Matic
Goznik, Aljaž Ruis, Mihael Dobaja, Rok Sužnik in Jakob Nemšak, vsi KMN Slovenske
gorice, in Matija Zavasnik, KMN Benedikt.
Dejan Kramberger

ROKOBORBA
Žan in Mitja odlična v Murski Soboti
V Murski Soboti je bilo 18. februarja državno
prvenstvo v rokoborbi za starejše dečke. Naša
tekmovalca sta se odlično odrezala. Žan Perko je bil prvi v kat.59 kg, uspeh pa je dopolnil
Mitja Dobaj s tretjim mestom v kat.36 kg.

S prikazano borbo smo zelo zadovoljni in se
že pripravljamo na državno prvenstvo za kadete in člane, ki bo 1.aprila v lenarški športni
dvorani. Vabljeni!

T. J.

3. mesto med kadeti

V Šempetru je konec meseca potekalo
državno prvenstvo za kadete in člane
v ju-jitsu borbah. Iz ju-jitsu kluba Nippon Lenart se je tekmovanja udeležil
le Tomi Tomažič, ki je med kadeti v kat.
-55 kg osvojil 3.mesto. Čestitke tekmovalcu za doseženi rezultat.
Aljoša Frešer

HUMORESKA

Sreča pri vzgoji

»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?«
je pred dnevi pri malici šivilja Marica sočutno povprašala rezkarja Petra. »Kaj te
teži?«
»Probleme imam s sinom,« je skrušeno
odvrnil Peter. »Fant se nič ne uči in samo
pohajkuje po gostilnah.«
»Peter, ne bodi tako kritičen do svojega
sina,« se je v pogovor vključil mizar Tone.
»Samo spomni se, da tudi midva v mladih
letih nisva bila angelčka. Marsikatero noč
sva v prijetni družbi prekrokala v vaški gostilni.«
»Tone, midva res nisva bila angelčka,
vendar pa sva v šoli vedno opravila vse
svoje obveznosti,« je dejal Peter. »Moj sin
pa nosi domov same cveke. Če bo šlo tako
naprej, še poklicne šole ne bo naredil, kaj
šele da bi razmišljal o nadaljevanju izobraževanja na srednji ali višji oziroma visoki
šoli.«
»Joj, Peter, ti pa si zares lahko srečen,« je
vzkliknila Marica
»Zakaj?« je presenečeno prašal Peter.
»Zato, ker imaš srečno roko pri vzgoji,«
je veselo odgovorila Marica. »Za to ti čestitam.«
»Marica, ne norčuj se iz mene. Zakaj
meniš, da imam pri vzgoji srečo?« je še bolj
presenečeno vprašal Peter.
»Zato vendar, kar si sina vzgojil tako,
da ne bo postal strokovnjak,« je pojasnila
Marica.
»Ne razumem, zakaj je to dobro?« je na
široko odprl oči Peter.

Nesreča

Ponovno odličja za lenarške karateiste
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»Zakaj imate opečeno desno uho?« je
zdravnik vprašal pacientko.
»Med likanjem mi je zazvonil mobitel.«
»Zakaj pa imate opečeno tudi levo uho?«
»Ker sem takoj poklicala rešilca.«

Velika razlika

Anej – prvi z desne, Ljutomer

»Kakšna je razlika med pralnim strojem in
ženo?«
»Neznatna.«
»Kako to misliš?«
»Pralni stroj ti opere perilo, žena pa
možgane.

Vlom
»Zlato ali življenje,« je vzkliknil vlomilec
in nameril pištolo v lastnika stanovanja.
»Zlata moja žena, hitro vstani, po tebe so
prišli, zlato moje … « je vzkliknil lastnik.

Brez opozorila

»Opozori hčerko, da je njen fant pravi osel
in naj se ne poroči z njim,« je mož dejal
ženi.
»Nič je ne bom opozarjala, saj tudi mene
ni nihče,« je odvrnila žena.

Greh in sramota
Matija in Luka, Selnica ob Dravi

»Ata, kakšna je razlika med grehom in
sramoto?« je najstnik vprašal očeta.
»Vidiš sinko, stric Ivan je po veselici
prevaral ženo. To je smrtni greh. Stricu
Poldetu se je tudi ponudila priložnost, da bi

Piše: Tomaž Kšela

»Kaj še nisi nič slišal o begu možganov
oziroma o tem, da mladi strokovnjaki
množično odhajajo oziroma bežijo v tujino?« je razburjeno dejala Marica. »Edina
možnost, da sina obdržiš doma v Sloveniji,
je, da se požvižga na učenje in ne postane
strokovnjak. Manj bo znal, več možnosti
imaš, da bo ostal doma in ti na stara leta
stal ob strani in ti pomagal. Razen njega nimaš nobenega, ki bi v starosti skrbel
zate. Na državo ne računaj, saj veš, kakšne
čakalne vrste so za sprejem v dom starostnikov. Poleg tega pa za sprejem v dom ne
boš imel dovolj velike pokojnine.«
»Marica, to, kar govoriš, se mi ne zdi
najbolj prav in logično,« se je za ušesi popraskal Peter,
»Kaj pa je pri nas še logično? Ali je prav
ravnal moj sosed Ivan, ki je vse življenje
garal in varčeval, da je izšolal štiri otroke.
Sedaj so vsi veliki gospodje v tujini, on pa
pri petinosemdesetih letih sam orje in obdeluje njive in si sam kuha kisle župe, ker
za kaj več nima. Je to prav in pošteno?«
»Morda pa bi morali naši politiki poskrbeti, da bi mladi strokovnjaki ostajali
doma. Potem bi oni skrbeli, da bi šlo vsem
nam lepše in bolje,« je zamišljeno dejal Peter.
»Ha, ha, ha …« se je zasmejala Marica.
»Tega pa od njih ne boš dočakal, saj se
preveč bojijo, da bi jih mladi in sposobni
ljudje zamenjali, če jih ne bi pregnali v tujino.«

Smeh je pol zdravja

KARATE
Z novim letom so Lenarčani ponovno posegli po odličjih. 28. januarja je osemčlanska
delegacija v sestavi Matija Sedonja, Miha
Žnuderl, Anej Malec, Žiga Zavernik, Gal
Bauman, Luka Rola, Filip Vinter in Nino
Ornik udeležila mednarodnega tekmovanja
v Ljutomeru. Med skoraj 400 udeleženci so
se najbolje odrezali Luka Rola, 2. mesto v
katah in borbah med malčki, Anej Malec, 3.
mesto v katah med mlajšimi dečki, Filip Vinter, 3. mesto v katah in borbah med dečki, ter
Nino Ornik, 2. mesto v borbah med kadeti.
11. februarja se je osemčlanska delegacija
karateistov v sestavi Matija Sedonja, Luka
Štandeker, Luka Lenart, Gal Bauman, Luka
Rola, Vid Zarič, Filip Vinter in Nino Ornik
udeležila 3.kroga Osnovnošolske lige v Selnici ob Dravi. Tokrat so vsi Lenartčani prišli
do odličja.
Kategorije kat:
-- cicibančki: Luka Štandeker, 1. mesto, in
Matija Sedonja, 2. mesto;
-- malčki: Luka Rola, 1. mesto, in Luka Lenart, 3. mesto;
-- dečki: Vid Zarič, 2. mesto.
Kategorije borb:
-- malčki: Luka Rola, 1. mesto, in Gal Bauman, 2. mesto;
-- dečki: Vid Zarič, 1. mesto, in Filip Vinter, 3. mesto;
-- kadeti: Nino Ornik, 2. mesto.
Vsem iskrene čestitke!
D. Z.
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ŠPORT/ ZA RAZVEDRILO

Pripravlja T. K.

prevaral ženo, vendar tega ni storil. To pa
je sramota.

Težko vprašanje

»Sodelavka me ne pogleda več,« je
uslužbenec dejal prijatelju.
»Zakaj pa?«
»Vprašala me je, če uganem, koliko je
stara. Pa sem uganil!«
»Cepec, vedno moraš reči vsaj pet let
manj, kot misliš.«
»Saj sem…«

Osvajalec in pol

»Zinka, poglej, kako tvoj mož osvaja
tisto mladenko,« je na letnem kopališču
prijateljica opozorila Zinko.
»Ah, saj je ne bo več dolgo,« je pomirjeno
dejala žena.
»Kako veš?«1
»Ker ne more dolgo trebuha not vleči.
Nima dovolj kondicije!«

Primerjava

»Kdaj ste lepše živeli: v starih časih ali
dandanes?« je novinar vprašal starejšega
možakarja.
»Včasih je bilo vsega na pretek. Tukaj si
vzel meso, tam potico, drugje zopet ribe ali
pa kar moped, če si ga potreboval …«
»Kako pa je danes?«
»Ah, saj veste. Dandanes pa so že povsod
kamere …«
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Delavnice za prijavitelje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

9. redni občni zbor društva LAS Ovtar
Slovenskih goric
inštitucij na območju 10 občin LAS Ovtar
Slovenskih goric.
Spremenjeno je ime društva, ki nima več
kratice LAS, in se odslej imenuje Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric
(krajše Društvo Ovtar Slovenskih goric). Prav tako so spremembe pri organih društva, ki
bo odslej imelo manj številčni
(5 članski) Razvojni svet, ukinja se Kolegij predsednika. V
letu 2017 bo izveden še izredni
občni zbor z volitvami članov
razvojnega sveta. Predsednik
društva Andrej Kocbek je
predstavil osrednje načrtovane aktivnosti: dve strokovni
ekskurziji, predstavitev OvtarPredsednik Andrej Kocbek je podal načrt dela za leto 2017
jeve ponudbe na sejmih, Agatine skrivnosti ter sodelovanje
v skupnih projektih na območju LAS Ovtar
želja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. Poleg
Slovenskih goric.
obravnave poročil o delu društva v letu 2016
Na občnem zboru so dogajanje popestrile
(izvedene aktivnosti, finančno poročilo, poPevke ljudskih pesmi DU Lenart, Aleksanročilo nadzornega odbora in disciplinske
dra Papež iz Knjižnice Lenart s pripovedokomisije) ter načrta dela za leto 2017 je bil
vanjem zgodbe o ljudeh v Slovenskih gorispremenjen tudi statut društva, saj le-ta ne
cah ter plesalke skupine Country Roses s
opravlja več nalog lokalne akcijske skupine
podeželskim plesom (ples v vrsti). Ob koncu
(LAS). Osnovno poslanstvo društva ostaje bilo še veselo druženje ob kulinaričnih doja še naprej nespremenjena – to je razvoj
brotah, ki jih je pripravila Zadruga Dobrina.
Slovenskih goric ter povezovanje zainteresiranih posameznikov, kmetij, društev in
V sredo, 15. februarja 2017, je v večnamenski dvorani Knjižnice Lenart potekal 9.
redni občni zbor Društva za razvoj pode-

Razvojna agencija Slovenske gorice kot vodilni partner
LAS Ovtar Slovenskih goric
je izvedla štiri delavnice za
prijavitelje na 1. Javni poziv
LAS Ovtar Slovenskih goric za
izbor operacij – sklad EKSRP.
Delavnice so potekale v Lenartu, Vitomarcih, Pesnici pri
Mariboru in na Sladkem Vrhu.
Predstavljeni so bili vsebina in namen javnega poziva
ter pogoji za izbor operacij
(projektov), sofinanciranih iz
Evropskega kmetijskega skla- Delavnica na Sladkem Vrhu
da za razvoj podeželja (EKSRP) ter podana navodila,
kako pripraviti operacijo (projekt) za prijavo na javni poziv
LAS (vloga vlagatelja, vloga
partnerjev, določitev aktivnosti, finančni načrt …).
M. F.
Udeleženci v Vitomarcih

1. Javni poziv LAS Ovtar – rok za oddajo
vlog je podaljšan do 15. marca 2017!
1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino - LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2016,
sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je bil objavljen 23. 12. 2016. Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za oddajo vlog za prijavo operacije
do 15. 3. 2017.
V skladu s tem se v besedilu 1. javnega poziva spremeni besedilo javnega poziva:
-- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 3. odstavku, zadnji stavek,
spremeni datum z 28. 2. 2017 na datum 15. 3. 2017 in se glasi: Rok za oddajo priporočene pošiljke oz. vloge je 15. 3. 2017 do 13. ure;
-- v 1. poglavju OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU, v 5. odstavku, se spremeni
besedilo v celoti: Informacije so na voljo od 3. 1. 2017 do 7. 3. 2017, na sedežu LAS, po
elektronski pošti: info@lasovtar.si, po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik
med 9. in 13. uro. Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 7. 3. 2017. Zadnji odgovori
bodo objavljeni do 8. 3. 2017. Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega
poziva;

Pevke ljudskih pesmi

-- v 8. poglavju DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA IN DODATNE INFORMACIJE, v 3. odstavku, prvi stavek, se spremeni datum 21. 2. 2017 na datum 7. 3. 2017;
-- v 8. poglavju DOKUMENTACIJA JAVNEGA POZIVA IN DODATNE INFORMACIJE, v 3. odstavku, 4. alineja prvega stavka, se spremeni besedilo v celoti: Zadnja vprašanja bo mogoče postaviti do 7. 3. 2017. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 8. 3. 2017.
Vsi podani odgovori postanejo del dokumentacije javnega poziva.
Pripovedovalka Aleksandra
Papež
Plesalke Country Roses

Besedilo javnega poziva in dokumentacija sta objavljena na spletni strani www.lasovtar.si.

Milena Grabušnik

Zimsko veselje na drsališču v Lenartu
Prenovljena računalniška učilnica IC RASG
V mesecu januarju smo na RASG,
d. o. o., enoti Izobraževalnega centra, prenovili računalniško učilnico.
Deset novih računalnikov je opremljenih z najnovejšo programsko
opremo, internetnim dostopom ter
možnostjo tiskanja.
Z namenom dobrega sodelovanja
ter povezovanja v okolju smo v računalniški učilnici gostili tečajnike
gasilskih društev GZ Lenart, ki so si
pridobili znanje s področja informatike za višjega gasilca.
Izobraževalni center, Alenka Špes
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Razvojna agencija Slovenske gorice – LAS
Ovtar Slovenskih goric vabi vse mlade in
mlade po srcu na Trg osvoboditve v Lenartu,

kjer je postavljeno drsališče v velikosti 20 x
11 m. Drsališče je odprto od ponedeljka do
petka med 16. in 20. uro ob sobotah in nedeljah ter v času zimskih počitnic med
10. in 20. uro. Na
voljo je tudi izposoja drsalk ter ponudba vinogradnikov
iz Slovenskih goric.
Drsanje bo mogoče vse do 6. marca
2017. Pridite na veselo druženje in prijetno rekreacijo!
M. G.
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