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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Izdelava presmecev v naselju Radehova in v KS Voličina in postavitev ob lenarško in voličinsko cerkev sta se že zdavnaj zasidrala v tradicijo. Turistično društvo Radehova in Turistično društvo Presmec
Dolge Njive sta ji letos dodala novo poglavje. Radehovski presmec je prepeljala kolona koles, 22-metrskega z Dolgih Njiv pa konjska vprega. Foto: Lojze Rajter in Magda Leš.

Pobeg v zgodovino
čarovništva - obvestilo

Z

ačetek prireditve bo ob 16.30 na
Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer bo
tudi tržnica z lokalnimi dobrotami.
Pohod do posameznih lokacij gledaliških prizorov poteka v smeri Trg osvoboditve Lenart–grad Hrastovec–ŠRC
Polena–Trg osvoboditve Lenart.
Dolžina pohoda je približno 11 km,
majhna zahtevnost, pohod traja približno 3 ure, skupaj z gledališkimi prizori
bo dogodek trajal približno do 22. ure
Pohod, ki ga vodi Ovtar Marko, poteka ob naravnih lepotah in bogati kulturni dediščini.
Opozorila za pohodnike: potrebni so primerna pohodniška obutev in
oblačilo, svetilka, hrana in pijača iz
nahrbtnika, odsevni jopič, upoštevanje navodil Ovtarja Marka, vodnikov
in redarjev. Začetna in končna točka
pohoda: Trg osvoboditve v Lenartu.
Hoja na lastno odgovornost!
Dodatne informacije na: www.lenart.
si;
https://www.facebook.com/ObcinaIenart/, https://www.facebook.com/
KD.Delavec.Lenart/
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Videnje ljudi in dogodkov

Ženske so odigrale pomembno vlogo v
zgodovini

V

marcu smo se spominjali dneva
žensk in materinskega dne, ki sta
vsak po svoje zaznamovala zgodovinsko vlogo žensk.
Naj se na kratko spomnimo nekaterih, ki
so se za vedno zapisale v svetovno zgodovino.
Ena od teh je bila Francozinja Ivana Orleanska, kot se je sama imenovala. Leta 1429 je
odšla zdoma, ker se je odločila, da mora pregnati Angleže iz Francije. Istega leta se je Ivana pridružila kralju Karlu, ki je bil nastanjen
v Chionu južno od Loare in ga prepričala, da
jo je Bog poslal, da reši Francijo. Pregovorila
ga je, naj jo pošlje v Orleans, 160 km proti vzhodu, ki so ga Angleži že pet mesecev
oblegali. V naslednjih desetih mesecih je briljantno vodila boje okoli mestnega obzidja.
Čeprav jo je puščica zadela v vrat in hudo ranila, se je borila naprej in uspelo ji je vzpodbuditi Francoze za končni napad. Naslednji
dan so Angleži končali obleganje. Francoski
kralj potem Ivane ni več potreboval in jo je
izročil Angležem, ki so jo obsodili na smrt.
Zaradi izdaje so jo sežgali na grmadi.
Med znanstvenicami se velja spomniti Nobelove nagrajenke za fiziko Poljakinje Marie
Sklodowske-Curie, kemičarke in fizičarke, ki
je med drugim preučevala radioaktivnost.
Znamenita osebnost zlasti za Evropo je
bila kraljica in cesarica Češke in Avstro-Ogrske Marija Terezija, ki je pomembna
tudi za slovenske kraje. Rodila je veliko
otrok, sicer pa je bila predvsem vsestranska
reformatorka tedanje družbe. Zaslužna je
tudi za razvoj šolstva in preoblikovanje dr-

žavne uprave.
Med političarkami naj predstavimo večkratno indijsko predsednico vlade Indiro
Gandhi, ki je bila tudi pomembna osebnost
v gibanju neuvrščenih. Bila je tudi voditeljica največje indijske Kongresne stranke.
Lahko jo štejemo med največje svetovne
politike. Umrla je zaradi atentata.
Ena največjih svetovnih pisateljic je Agatha
Christie, ki je napisala več kot 100 krajših in
daljših kriminalnih romanov in velja za simbol tovrstne literature. Po njenih knjigah so
posneli tudi več filmov in nadaljevank.
Menda naj bi bila Marilyn Monroe najlepša in ena najboljših svetovnih filmskih
igralk, ki je posnela več filmov, ki so še vedno zanimivi za gledalce. Recimo tudi film
Nekateri so za vroče.
Med maloštevilnimi slikarkami naj omenimo Elisabeth Vigée – Le Brun, ki je znana
zlasti po številnih portretih nesrečne francoske kraljice Marije Antoinette.
V spomin na velike ženske demonstracije
8. marca 1909 za pravice žensk v Ameriki
je zavzeta borka za ženske pravice Nemka
Clara Zetkin na kongresu v Kobenhavnu
leta 1910 predlagala, da se 8. marec proglasi
za mednarodni dan žensk, ki ga slavijo zlasti po vsem razvitem svetu.
Kljub temu ženske v marsičem niso enakopravne moškim, ponekod so zatirane,
slabše plačane kot moški in zapostavljene
pri kandidiranju za različne svetovne, državne in druge funkcije.
Tone Štefanec

Poslanski premislek

Povečati moramo ugled vajeništva in
poklicnega izobraževanja

V

Sloveniji nam primanjkuje ljudi, ki
bi znali kaj ročno narediti. V zadnjih
letih smo se kot sistem vse preveč
usmerili v produkcijo fakultetno izobraženih
ljudi, zmanjkalo pa nam je usposobljenih kadrov za delo v proizvodnji, zato se nekateri
deficitarni poklici, kot so elektrotehniki, elektroinženirji, kovinarji, mehatroniki, gostinci
in hotelirji, informatiki in avtoprevozniki že
vrsto let ponavljajo, saj zanimanje med mladimi za tehnične poklice že desetletja upada.
Poklici v industriji so se v zadnjem desetletju
tako razvili, da je delo kreativno in tudi dobro
nagrajevano.
Vsa leta, odkar opravljam funkcijo poslanca, dobivam številne prošnje s strani delodajalcev, ki upravičeno pričakujejo mlade, ki bi
morali imeti poleg teoretičnega znanja veliko
več praktičnih izkušenj.
V Sloveniji smo dualni sistem v preteklosti
že imeli. V tem mandatu sem s kolegi v SDS
vložil novelo zakona, s katerim bi uvedli dualni šolski sistem po vzoru Avstrije. Na žalost
so ga kolegi v koaliciji zavrnili, sami pa uvedli samo pilotni projekt vajeniškega sistema
v štirih poklicih. V letošnjem letu se je vanj
vpisalo le 54 dijakov.
Slovenci smo imeli sistem, kot ga poznajo
danes Avstrijci od leta 1991, ko smo imeli programe prilagojene za obrt in drobno
gospodarstvo. Leta 1996 smo uvedli vajeništvo, leta 2006 pa smo z novim zakonom o
poklicnem in strokovnem izobraževanju ta
sistem ukinili. Danes imamo pri poklicnem
usposabljanju največ 24 tednov praktičnega
usposabljanja v treh letih, kar pomeni osem
tednov praktičnega usposabljanja na leto. Kot
vsi ugotavljamo, je to veliko premalo.
V Avstriji je 284 poklicev vključenih v dualni izobraževalni sistem. To pomeni, da se
dijaki med izobraževanjem tri do štiri leta
usposabljajo pri delodajalcih. Vajeništvo finančno podpira tudi država. Podjetje, ki ima
zaposlenega vajenca, dobi vsako leto od drža-
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ve 500 evrov, če vajenec pridobi maturo, pa še
dodatnih tisoč evrov.
Avstrijski izobraževalni sistem sodi med
najboljše na svetu. Njegova posebnost je tesna povezanost gospodarstva z izobraževanjem. Avstrija nudi mladim dualni izobraževalni sistem, torej kombinacijo poklicnega
izobraževanja in praktičnega usposabljanja.
Šole skupaj s podjetji zagotavljajo, da izobrazba ustreza zahtevam na trgu. Poleg poklicnih
šol so na voljo še višje tehnične šole (HTL)
za najrazličnejše panoge. V skupnih projektih
med šolami in gospodarstvom, npr. diplomskimi projekti ali projekti v okviru vajeniškega dela v podjetjih, se rezultati raziskav in razvoja uporabljajo v praksi. Potem je mogoče
vstopiti v poklic ali nadaljevati s študijem - na
voljo je okoli 21 visokih strokovnih šol, 22
javnih univerz in 13 zasebnih univerz.
Da so reforme na področju poklicnega
izobraževanja nujne, je bilo opozorjeno
tudi v anketi, ki jo je med nemškimi delodajalci v Sloveniji naredila Nemška gospodarska zbornica.
S sedanjim sistemom poklicnega izobraževanja v Sloveniji je nezadovoljnih oziroma
zelo nezadovoljnih kar 41 odstotkov anketiranih nemških podjetij.
O tem, da bi veljalo prisluhniti predlogu
za uvedbo dualnega sistema, povedo konkretno podatki. Še pred desetletjem se je tudi
Nemčija otepala velike nezaposlenosti med
mladimi. Sprejeli so odločitev, da bodo proizvodnjo raje ohranili doma ter v ta namen
sprejeli reformo Agenda 2010, s katero so nastale korenite spremembe na trgu delovne sile
in spodbude za dualni izobraževalni sistem.
Nemški dualni sistem ponuja usposabljanje
za okoli 349 poklicev, s katerimi se ustvari okoli 20.000 delovnih mest, na koncu mladi dobijo
dovolj znanja, da se lahko odločajo med različnimi poklici, odvisno od potreb gospodarstva in okolja. Izobraževanje ob delu še zdaleč
ne pomeni odpovedi univerzitetnemu študiju.

Prehodi so zaželeni in omogočeni, saj imajo
centri za izobraževanje stike s fakultetami.
Medtem ko je vajeništvo alternativa šolskemu oziroma poklicnemu izobraževanju v
večini evropskih držav, je v Nemčiji in Avstriji dualni sistem edina možnost za pridobitev
poklicne izobrazbe v precejšnjem delu panog
gospodarstva. Dualni sistem v Nemčiji pomeni jedro celotnega poklicnega izobraževanja in je uveljavljen prav zaradi dobrega socialnega partnerstva med politiko, sindikati in
delodajalci ter močne vloge zbornic, na katerih se velik del zaposlenih ukvarja z razvojem
poklicnega in permanentnega izobraževanja.
Poziv Nemčije po korenitih spremembah
v poklicnem izobraževanju v tistih državah,
ki tega še niso storile, je upravičen in podprt s konkretnimi rezultati. Nemčiji je prav
z dualnim izobraževalnim sistemom uspelo
odpraviti dvoštevilčno nezaposlenost med
mladimi. Čeprav so z novim, zelo konkretnim izobraževalnim sistemom, v katerem so
jasni prehodi od izobraževanja na področje
dela, zanj pa je pomembno tudi nemoteno
sodelovanje med socialnimi partnerji, sprva
ustvarili več mest za usposabljanje, kot so jih
potrebovali, se jim je to po desetletju obrestovalo, saj so dobili strokovno usposobljeno
delovno silo in močan srednji razred.
Ker pri nas gospodarstvo še vedno težko
izplačuje nagrade za vajence in nagrade mentorjem, predlagam, da se pretežni del izvajanja tega programa prenese na državo, ki bi s

subvencijami delodajalcem morala spodbujati
njihovo zanimanje za izvajanje izobraževanja.
Sistem bi lahko uspešno financirali z evropskimi sredstvi. Z dualnim sistemom se vajencem
omogoči, da se čas praktičnega izobraževanja
šteje v delovno dobo, kar bo dodatna spodbuda mladim za odločitev za poklicno izobraževanje ter redno napredovanje iz letnika v
letnik, kar mora postati naša skupna naloga.
V obdobju gospodarske rasti je pomembno,
da izpeljemo reformne ukrepe, ki bodo utrdili
in stabilizirali rast in izboljšali poslovno okolje
v naši državi. Moja izkušnja s tem sistemom v
letih mojega delovanja v Avstriji je izredno pozitivna, zato bodo moje aktivnosti tekle v smeri popolne implementacije. Kot v preteklosti,
ko so si na mojo pobudo (v organizaciji OOP
zbornice Lenart) ogledali proizvodnjo podjetja BMW v Nemčiji, bom v prihodnje ponovno organiziral oglede velikih nemških podjetij
za podjetnike s področja Slovenskih goric in
ostale zainteresirane posameznike, tudi za področje internih izobraževalnih sistemov.
Skupaj se učimo na napakah in samo skupaj lahko naredimo pomembne korake v prihodnost, tudi na področju izobraževanja, ki
ga predstavlja dualni sistem po vzoru Avstrije
in Nemčije, ki je predpogoj za bolj konkurenčno in gospodarsko uspešno Slovenijo
Srečno, dragi rojaki. Pišete mi lahko na naslov: franc.breznik@dz-rs.si
Poslanec v DZ Franc Breznik

Aktualni intervju

Centralizacija zavira razvoj
Lokalna samouprava, ki je zapisana tudi
v našo ustavo, sodi med temeljne človekove
pravice, vendar pa ima državna oblast pri nas
do nje, še zlasti zadnje čase, dokaj mačehovski odnos. V občinah je slišati vse več kritik,
da prihaja v Sloveniji do nedopustne centralizacije. O tej problematiki smo se pogovarjali
z županom občine Sveta Trojica Darkom Frasom, ki se kot diplomirani pravnik z njo že
dolgo ukvarja tudi po strokovni plati.

Pri organizaciji
države in urejanju
javnih zadev
se srečujemo s
centralizacijo in
koncentracijo.
Kako bi ju
opredelili?

»Gre za dva različna
pojma. Ko govorimo o
združevanju izpostav
ali enot državne uprave, gre za koncentracijo,
ko pa govorimo o prenosu nalog iz organov
državne uprave na pokrajine ali občine (lokalno samoupravo), pa govorimo o decentralizaciji (oblasti namreč, pa ne samo oblasti, ampak upravljanja javnih zadev v širšem smislu).
Pri nas je situacija takšna, da do decentralizacije ne pride (ustanovitve pokrajin in prenosa
nalog na njih in pa prenosa nekaterih nalog
in pristojnosti na občine – recimo izdajanja
gradbenih dovoljenj), na drugi strani pa vlada izvaja koncentracijo državne uprave z ukinjanjem izpostav (Furs itd.) in združevanjem
dekoncentriranih enot (policijske uprave, sodišča). Posledica takšne koncentracije so slabša kvaliteta storitev (oddaljevanje, neosebna
obravnava), koncentracija služb v mestih in
celo višji stroški uprave (vožnja zaposlenih
na delovna mesta), da ne omenjam posrednih
učinkov na okolje, promet in podobno. Od
napovedanih prihrankov na osnovi koncentracije pa ni ne duha, ne sluha.

Že dolga leta sodelujete v lokalni
samoupravi, več let pa ste se z njo
ukvarjali tudi v državnem svetu.
Kakšne so vaše izkušnje? Je Slovenija
preveč centralizirana?

O pretirani centralizaciji ni lahko govoriti,
ker gre za zelo kompleksen proces, poleg tega
pa do nje običajno prihaja prikrito. Marsikdo
meni, da je edino merilo centralizacije samo
organiziranost in razmejitev pristojnosti v

javni upravi, vendar je to samo ena njena plat.
Ko govorimo o centralizaciji oziroma koncentraciji, je potrebno upoštevati tudi, kako so
organizirani in kako delujejo različni državni
organi in državni zavodi, od policije in davčne uprave preko centrov za socialno delo do
zavoda za zaposlovanje, zavoda za zdravstveno zavarovanje in drugih. Prav tako ni nepomembno, kakšno poslovno politiko vodijo
podjetja v državni lasti, od Pošte Slovenije in
Telekoma do elektro podjetij in številnih agencij, da državnih bank niti ne omenjam. Centralizirano odločanje in vodenje države vpliva
tudi na centralizacijo v gospodarstvu, saj imajo gospodarske družbe v resnici relevantnega
sogovornika samo na ravni države v njeni metropoli. Zakaj bi potem razvijale svoje upravljavske strukture v regijah? Gledano s tega
najširšega vidika lahko rečem, da smo v Sloveniji že dolgo priče procesom centralizacije in
da je naša država danes preveč centralizirana.

Je to posledica tega, da skoraj tri
desetletja po osamosvojitvi še vedno
nimamo pokrajin, čeprav so ustavna
kategorija?

Zagotovo. Če bi imeli pokrajine, bi morala
država nanje prenesti določene pristojnosti.
Sedaj pa država nekatere naloge celo prevzema od občin v odločanje, medtem ko njihovo
financiranje ostaja na občinah (recimo plačilo
vrtca ali subvencije najemnin za stanovanja,
plačila osnovnega zdravstvenega zavarovanja
itd.). Ne poznam nobene relevantne analize,
ki bi dokazovala, kakšne prihranke na tem
področju je dosegla država, občine, ki morajo
še naprej financirati te naloge, pa nimajo nobenega vpliva na odločanje o teh zadevah, kar
je absurd. Na drugi strani pa država prenaša
nekatere naloge na občine ali povečuje njihov
obseg brez ustreznih, oziroma sorazmernih
finančnih virov za njih, s čimer občinam slabi
njihov razvojni potencial.

Občine na delo državnih organov
na lokalni ravni nimajo nobenega
vpliva, čeprav občani to pričakujejo.

Največja pomanjkljivost našega sistema je,
da ni nobene povezave med izpostavami raznih
ministrstev na lokalni oziroma regionalni ravni. Vsak organ deluje in izvaja naloge na svojem
področju in je podrejen le vertikalno svojemu
ministrstvu. Tako na regionalni ali okrajni ravni ni nobene povezave med recimo finančnim
uradom, zavodom za zaposlovanje, centrom za
socialno delo, upravno enoto in občino ter re-
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cimo policijo in sodiščem. Zaradi tega sploh ni
mogoče voditi učinkovite razvojne politike ne
na lokalni in ne na regionalni ravni. Prav tako
tudi na teh ravneh nihče ne odgovarja za stanje
v regiji ali območju, ker tudi nima pristojnosti.
Za razliko od recimo avstrijskega modela, kjer
imajo okraje in okrajne glavarje, ki so jim podrejeni vsi državni organi, oziroma izpostave
in celo občine, tudi policija in sodišče. Da ne
govorimo o nelogično razdeljenih pristojnostih
pri nas, kjer občine sprejemajo prostorske akte
in gospodarijo z zemljišči, soglasja in mnenja
k aktom izdajajo ministrstva, gradbena dovoljenja pa izdajajo upravne enote. Posledično je
sistem za gospodarstvo prepočasen in neprilagodljiv in podjetniki s poslovnimi idejami raje
odidejo čez mejo, kjer jih lahko bistveno hitreje
in lažje realizirajo (primer pivovarne Bevog v
avstrijski Radgoni), pa zato pri nas nikogar ne
skrbi, kaj šele da bi kdo odgovarjal. Tipičen je
primer Magne, kjer je za pozidavo ene njive
moral državni zbor sprejeti zakon, sestati se je
morala vlada, primer pa so reševali trije ministri, medtem ko so lahko župani samo ponižno
čakali in upali, da se bo vse dobro končalo.
Odločitev o tem, ali se bo neki posel (tuja investicija) lahko odvijal v nekem okolju, ki bi morala biti upravno vprašanje, je pri nas postalo
politično vprašanje, povsem odvisno od aktualne politike na državni ravni. Tipičen primer
centralizirane in tujim investicijam nezanimive
države. So se morda pred leti za izgradnjo Magne v Gradcu sestajali deželni ter državni parlament in avstrijska vlada?

Centralizacija je, kot ste že omenili,
na pohodu tudi v državnih podjetjih
in nasploh v gospodarstvu. Kako to
občutite v manjših občinah?

Zaradi tega se na podeželju zmanjšuje število delovnih mest. Pošta Slovenije denimo pošte
v manjših krajih spreminja v pogodbene pošte.
Trgovska podjetja bi najraje kar zaprla trgovine
v manjših krajih. Te trgovine so po novem ob
nedeljah zaprte, trgovke in trgovci, ki naj bi jih s
tem zaščitili pred nedeljskim delom, pa se morajo voziti na delo v trgovske centre v mesta –
mnogi pravijo, da je zanje sedaj še slabše, kot je
bilo. Tudi banke zapirajo svoje poslovalnice na
podeželju. Vodstva podjetij in bank razglašajo,

da počnejo to zaradi racionalizacije, dejansko
pa se kakovost storitev zmanjšuje. Občanke in
občani iz malih občin na podeželju morajo že
za vsako figo v mesto. Samo pomislite, koliko
dodatnih stroškov imajo s tem in koliko časa
izgubijo. Gledano s širšega družbenega vidika
centralizacija ni racionalna, saj vodi v nižanje
kakovosti storitev in v enormno višanje stroškov, ki jih morajo plačevati občanke in občani
izven središč iz lastnih žepov.

S katerimi ukrepi bi tudi pri nas
lahko zagotovili skladnejši in
predvsem hitrejši regionalni razvoj.
Vseh seveda ni mogoče našteti zelo
konkretno. Lahko o njih spregovorite
vsaj v grobih obrisih?

Celoten sistem bi moral delovati od spodaj
navzgor in ne obratno. Kar je mogoče urediti na
lokalni ravni, bi morale urejati občine in pokrajine, ne pa država. Ljudem bi bilo treba dopustiti
več iniciative – kar z zakonom ni prepovedano,
bi jim moralo biti dovoljeno. Pri nas pa se država meša v vse in duši iniciative podjetnih ljudi.
Nujno bi bilo ustanoviti pokrajine, poleg tega
pa bi bilo treba lokalnim skupnostim zagotoviti
avtonomne vire financiranja. Sicer pa je v Sloveniji ključno dvigniti dodano vrednost in bruto
domači proizvod. Tega ni mogoče doseči z varčevalnimi ukrepi in zniževanjem plač, temveč z
večjo učinkovitostjo gospodarstva. Za to pa je
gospodarstvo treba razbremeniti birokratskih
spon, odpreti vrata za inovativnost ter ustrezno
nagrajevati posebej ustvarjalne in uspešne. Več
je treba vlagati tudi v raziskave in razvoj, vendar
ne samo v akademsko znanje, temveč predvsem
v aplikativne raziskave za potrebe gospodarstva.
Ob ustrezni zakonodaji in politiki na državni
ravni bi lahko lokalne skupnosti, ki si že sedaj
prizadevajo zagotavljati pogoje za razvoj podjetništva in malega gospodarstva, na tem področju storile še več. Predpogoj za resničen gospodarski razvoj Slovenije je skladen regionalni
razvoj. Slovenija gospodarsko ne more postati
uspešna, dokler se ne bo skladno razvijala kot
celota, ne samo v centru. Skladen razvoj države
pa si zaslužimo tudi vsi njeni državljani, saj nenazadnje tudi vsi plačujemo davke.
T. K.

Nadzor nad gradnjo enostavnih objektov v
rokah občin

V

skladu z novim zakonom o urejanju
prostora in novim gradbenim zakonom bodo začele 1. junija letos občine
oziroma občinski inšpektorji izvajati nadzor
nad tako imenovanimi »enostavnimi objekti«,
za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje.
Med enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno, sodijo ograje (do
2 metrov višine), podporni zidovi (z višinsko
razliko do 0,5 metra), male komunalne čistilne naprave (do 50 PE), nepretočne greznice
(do 30 kubičnih metrov), rezervoarji za vodo
(do 100 kubičnih metrov), vodnjaki in vodometi (do 5 metrov višine in 30 metrov globine), samostojno parkirišče, vodno zajetje (do
250 kubičnih metrov), bazen (do 60 kubičnih
metrov), objekti za rejo živali, pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki niso namenjeni
bivanju (do 40 kvadratnih metrov), silosi (do
5 metrov) kozolci, objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, itd.
Seveda pa je tudi enostavne objekte treba
graditi po predpisih, čeprav za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje. Doslej so nadzor nad spoštovanjem prepisov pri
gradnji enostavnih objektov izvajale državne
inšpekcijske službe, po novi zakonodaji pa je
to v pristojnosti občin in občinskih inšpek-

torjev, ki mnogo bolj poznajo stanje na terenu. Zato je mogoče pričakovati, da bo nadzor nad pravilnostjo postavitve enostavnih
objektov bolj učinkovit, kot je bil doslej.
Vsi, ki so enostavne objekte postavili mimo
prepisov, imajo do 1. junija čas, da se pozanimajo, ali je njihov objekt skladen s predpisi ali
morajo zanj pridobiti še kakšno soglasje ali
drug »papir«. Po tem datumu je namreč več
možnosti kot doslej, da jih bo obiskal občinski
inšpektor in ukrepal po zakonu. Občini in njenim inšpekcijskim službam bodo na primer
tisti, ki so pod pretvezo, da gradijo objekt za
spravilo pridelkov, na črno postavili vikend ali
stanovanjsko hišo, verjetno težje kot državnim
inšpektorjem prikrili, da v njej dejansko živijo.
Doslej nadzora nad tem, ali so enostavni
objekti zgrajeni po predpisih in ali dejansko
služijo prvotnemu namenu, v praksi praktično skoraj ni bilo, poslej pa bo. Seveda pa
prvenstveni namen nadzora ni kaznovanje
in pobiranje glob, temveč ureditev stanja na
terenu, saj neprimerno zgrajeni enostavni
objekti ne kazijo samo našega skupnega okolja, temveč marsikdaj ogrožajo tudi varnost
uporabnikov in drugih.
T. K.

Potrdilo o namenski rabi zemljišča in
plačilo upravne takse zanjo

D

ne 5. 1. 2018 sem na Službo vlade RS
za zakonodajo v reševanje poslal dopis, v katerem zastavljam vprašanje v
zvezi s potrdilom o namenski rabi zemljišča
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in plačilom upravne takse za
takšno potrdilo. Navedel sem,
da sem pri Občini Sv. Ana zaprosil za omenjeno potrdilo za

8 zemljišč in plačal upravno takso. V postopku je bilo ugotovljeno, da se eno zemljišče nahaja na območju Občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah, ki mi je tudi pripravilo potrdilo in za
to ponovno zaračunalo upravno takso. Zanimalo me je, zakaj ni mogoče vložiti ene vloge
za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
na dve občini in za to storitev plačati le enkratne upravne takse. Ravno tako me je zanimalo, zakaj lahko en zahtevek obsega največ
deset posameznih zemljiških parcel.
V zvezi z vprašanjema in navedbami pristojni direktorat MOP odgovarja sledeče:
Potrdilo o namenski rabi zemljišča določa
105. člen Zakon o prostorskem načrtovanju[1] (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt). Le-ta določa, da ima potrdilo o namenski rabi
zemljišča naravo potrdila iz uradne evidence
in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer posamična zemljiška parcela predstavlja
en zahtevek. Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatek o namenski rabi prostora, kot jo določa občinski prostorski načrt, ter
podatek o prostorskih ukrepih, določenih na
podlagi predpisov s področja urejanja prostora. Potrdilu se priloži tudi kopijo grafičnega
dela občinskega prostorskega načrta.
Ker se potrdilo izdaja skladno s predpisi o
upravnem postopku, je treba upoštevati pravila
krajevne pristojnosti organa. Torej občina lahko izda potrdilo le za zemljišča, ki so na njenem

območju, torej v njeni krajevni pristojnosti. V
ostalem delu mora vlogo odstopiti drugemu
krajevno pristojnem organu, torej drugi krajevno pristojni občini, ki za takšno potrdilo
tudi odmeri ustrezno upravno takso, skladno
s predpisi, ki urejajo upravne takse. Namreč,
kot je že bilo navedeno v prejšnjem odstavku,
ZPNačrt v 3. odstavku 105. člena izrecno določa, da posamezna zemljiška parcela predstavlja
en zahtevek, torej bi bila občina v vašem primeru upravičena do obravnave osmih zahtevkov.
Nadalje ZPNačrt v 4. odstavku 105. člena
izrecno določa, da z dnem uveljavitve tega
zakona ne glede na določbe drugih predpisov
predložitev lokacijske informacije ali potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v
nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam.
V zvezi z vašima vprašanjema pa pripominjamo, da je občina samostojna pri izvajanju
svojih nalog v okviru predpisov s področja
prostorskega načrtovanja. Prav tako poudarjamo, da lahko poda obvezujočo razlago zakona
samo Državni zbor RS, ki zakone sprejema.
Ministrstvo pa lahko poda le mnenje v okviru predpisov iz svojega delovnega področja.
Opozarjamo vas tudi, da se navedene določbe
ZPNačrt uporabljajo le do 1. junija 2018, ko se
bo začel uporabljati Zakon o urejanju prostora[2], ki je začel veljati 17. 11. 2017.
Ferenc Godina, Ljubljanska cesta 46,
Kamnik

Vračilo trošarine za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije

V

skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu:
ZTro-1) imajo za energente, ki se dokazljivo
porabijo za pogon kmetijske in gozdarske
mehanizacije (vključno s traktorji), kupci
pravico do vračila trošarine v višini 70 % povprečnega zneska trošarine, ki je predpisana za
plinsko olje za pogonski namen v obdobju, za
katerega se zahteva vračilo trošarine.
V skladu z drugim odstavkom 94. člena
ZTro-1 se vračilo trošarine priznava za dejansko porabljene količine goriva, vendar največ
do višine normativne porabe goriva. Normativna poraba goriva se določi za koledarsko
leto glede na površino in dejansko rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji v uporabi
upravičenca, kot ju izkazujejo grafične enote
rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva oziroma zemljiški kataster. Do vračila trošarine so
upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki
so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva ali

kot člani agrarne skupnosti in imajo na dan
30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo,
v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba goriva
dosega količino goriva, ki je določena s predpisom iz šestega odstavka tega člena, to je s
Pravilnikom o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko
mehanizacijo (Uradni list RS, št. 70/17 in 8/18).
Upravičenec do vračila trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, je torej nosilec kmetijskega gospodarstva (MID-a), kateri ima na dan
30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v
uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč,
da njihova skupna normativna poraba goriva
znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in
gozd iz 1. do 4. točke prejšnjega odstavka, kar
določa 2. odstavek 2. člena navedenega pravilnika. Pravica do vračila trošarine se ne more
prenesti s pogodbo na sorodnika (kmetovalca), ki obdeluje zemljišče upravičenca.
Ferenc Godina

Na voljo je 1000 štipendij za deficitarne
poklice

J

avni štipendijski, razvojni, invalidski in
preživninski sklad Republike Slovenije
je objavil javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto
2018/2019. Sklad namerava podeliti tisoč
štipendij, za to pa ima na voljo 3,6 milijona
evrov. Ta sredstva sta zagotovili Slovenija iz
državnega proračuna in Evropska unija iz

Evropskega socialnega sklada. Višina mesečne štipendije bo znašala sto evrov.
Vloge za dodelitev omenjenih štipendij
morajo kandidati vložiti na predpisanem
obrazcu. Rok za oddajo vlog začne teči 15. 6.
2018 in se izteče 20. 9. 2018. Vsekakor pa je
vlogo pametno oddati čim prej.
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.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do
40, društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times
New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, 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 četrtek, 26. aprila 2018.
Uredništvo
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Enotna dispečerska služba zdravstva v
Sloveniji

N

a začetku marca je formalno začela
delovati dispečerska služba zdravstva, ki bo prvič v zgodovini enotna
za vso Slovenijo. To je še posebej pomembna
novica za vse, ki živijo v manjših občinah na
podeželju in izven večjih urbanih središč, saj
se bo s tem zanje med drugim dvignila kakovost nujne medicinske pomoči.
Aprila naj bi začel operativno delovati dispečerski center zdravstva Ljubljana, maja pa
še dispečerski center zdravstva Maribor. Dokončna vzpostavitev enotne dispečerske službe zdravstva za vso Slovenijo je predvidena
do konca leta 2019.
Z enotno dispečersko službo bo država zagotovila vsem prebivalcem Slovenije enako
dostopnost do storitev nujne medicinske pomoči ter nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov na območju celotne Slovenije. S tem se
bo izboljšala tudi kakovost storitev nujne medicinske pomoči, hkrati pa se bodo povečale
možnosti preživetja ljudi v primeru izvenbolnišničnega zastoja srca, nesreč in drugih ne-

nadnih ogrožajočih stanj.
Dispečerska služba zdravstva bo delovala
neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu. Nujne klice z zdravstvenega področja bo sprejemala za klice v sili na številki 112 in za naročanje prevozov pacientov na številki 1994 in
eNaročanje.
Enotna dispečerska služba bo spremljala,
razporejala in koordinirala delovanje vseh
mobilnih enot nujne medicinske pomoči v
državi, ekip helikopterske nujne medicinske
pomoči in ekip izvajalcev ne nujnih medicinskih prevozov. Poleg tega bo vodila evidenco
razpoložljivih zmogljivosti bolnišnic, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih zavodov.
Tako bo lahko tiste, ki bodo potrebovali nujno medicinsko pomoč, usmerila v zdravstvene ustanove, kjer jo bodo lahko najhitreje
sprejeli.
Takšne dispečerske službe zdravstva imajo
v najbolj razvitih državah, sedaj pa jo bomo
dobili tudi v Sloveniji.
T. K.

Občina Benedikt

Investicijski projekt je ustavljen
ponovni postavitvi za javne potrebe nekje v središču
Benedikta.
V okviru že omenjenega projekta so nameravali
ponovno postaviti rekonstruiran Čolnikov kozolec
na lokaciji neposredno ob
načrtovanih Termah Benedikt. V njem so nameravali
urediti letni prireditveni
prostor v okviru urbanega
središča občine Benedikt.
Poleg kozolca so nameravali postaviti tudi pomožen objekt s sanitarijami in
večnamenskim prostorom,
Občinski svet se ni odločil za izvedbo investicijskega dela projekta »Muzej
parkirišča
ter zelenice za
na prostem Benedikt«, v okviru katerega so načrtovali tudi postavitev
različne dejavnosti na prooziroma rekonstrukcijo nekdanjega Čolnikovega kozolca.
stem. V okviru že omenjenega projekta bi nabavili
tudi klopi in mize, projekcijsko platno, prolani občinskega sveta občine Benedikt
jektor in vse potrebno za izvajanje kulturnih
so pred kratkim zavrnili sprejem preprireditev. V muzeju na prostem so nameradloga sklepa o potrditvi Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta za invevali postaviti stalno zbirko, s katero bi obiskosticijski del projekta »Muzej na prostem Bevalcem od blizu in daleč predstavili zgodovino
nedikt«, ki ga je pripravila Razvojna agencija
gozdarstva, lesarstva in tesarstva v Benediktu
Slovenske gorice in ki ga je občinskemu svetu
in osrednjih Slovenskih goricah, ki je bila zelo
predlagal v sprejem župan Milan Gumzar.
bogata, v zadnjih letih pa je utonila v pozaTako so občinski svetniki ustavili omenjebo. Zgodovino teh dejavnosti so nameravali
ni projekt, s katerim so prvotno nameravali
v muzeju predstavljati tudi s pomočjo zgodb
kandidirati na razpisu za pridobitev sredstev
in z različnimi prireditvami, ki bi prispevale
iz bruseljske blagajne.
k ohranjanju starih znanj in obrti, k ohranjaV občini Benedikt obravnavajo turizem
nju starih šeg in običajev, k ohranjanju ljudske
kot svojo veliko razvojno priložnost. Zato so
kulture, povezane z lesom in drugimi gozdniv preteklosti pravzaprav že veliko storili za
mi rastlinami, k ohranjanju tradicionalnih
razvoj turizma na območju občine, prav tako
kmečkih jedi in podobno.
pa veliko pozornosti posvečajo kulturnim
Z ureditvijo muzeja na prostem v središču
dejavnostim, ki spodbujajo razvoj kulturnega
Benedikta so nameravali vzpostaviti osrednje
turizma.
mesto turistične promocije, interpretacije
Tako je občina Benedikt skupaj s tamkajdediščine in večgeneracijskega povezovanja.
šnjim Turističnim društvom Atlantida pred
Celotni projekt naj bi prispeval k razvoju určasom razvila idejo o ureditvi Muzeja na probanega središča občine Benedikt, k razvoju
stem Benedikt. Za ta muzej so nameravali zaturizma s poudarkom na tehniški in etnogotoviti tudi ustrezne infrastrukturne pogoje.
loški dediščini lesa, k ohranjanju kulturne
V sklopu tega so načrtovali tudi rekonstrukdediščine ter okolja, narave in kulture ter k
cijo nekdanjega Čolnikovega kozolca.
vzpostavitvi infrastrukture za stalno muzejRodoljub in vrhunski vinogradnik Domisko razstavo, občasne razstave, prikazovanje
nik Čolnik je ob svojem mogočnem kamnifilmov, prirejanje kulturnih in zabavnih pritem dvorcu v Drvanji leta 1864 postavil velik
reditev, sejmov, letnega kina in podobno.
kozolec, ki je meril v dolžino 31,66 metra in v
Predlagani projekt je bil v skladu s Partnerširino 11,26 metra, visok pa je bil 11 metrov.
skim sporazumom med Slovenijo in Evropsko
V tistem času je bil menda eden izmed najvekomisijo za obdobje 2014 in 2020, Operativčjih v Sloveniji.
nim programom za izvajanje evropske koheLeta 2015, ko so omenjeni kozolec razstazijske politike v obdobju 2014-2020 ter Regivili, so z namenom njegove ohranitve izdelali
onalnim razvojnim programom Podravske
natančen tridimenzionalni posnetek Čolnirazvojne regije 2014-2020. Načrtovani projekt
kovega kozolca, saj so se zavedali njegovega
je bil tudi v skladu s strategijo lokalnega razvokulturnozgodovinskega pomena. Že takrat
ja LAS Ovtar Slovenskih goric. Zato bi lahko
so v društvu Atlantida razmišljali o njegovi
občina Benedikt z njim sodelovala na razpisih
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za črpanje sredstev iz evropske blagajne.
Iz predlagane dokumentacije je razvidno,
da bi za celotno investicijo potrebovali blizu
246.000 evrov. Po finančni konstrukciji naj
bi LAS Ovtar zagotovil iz evropskih sredstev
40.000 evrov, Turistično društvo Atlantida
simboličnih 500 evrov, občina Benedikt pa
nekaj več kot 205.000 evrov.
Očitno predlog projekta s predlagano finančno konstrukcijo večine svetnikov ni prepričal, zato ga občinski svet občine Benedikt,
v katerem ima večino poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, ni sprejel.
»Žal mi je, da je občinski svet projekt ustavil, po drugi strani pa sem vesel, da je vsa dokumentacija zanj pripravljena. Tako ga bodo
lahko, če bo takšna politična volja, v naslednjem obdobju ponovno zagnali in izvedli,«
pravi Gumzar. »Če bi občinski svet projekt
podprl, bi z njim lahko kandidirali za evropska sredstva, vendar pa to še ne pomeni, da bi
na razpisu uspeli in sredstva dobili. Naslednje
leto se bo mogoče za evropska sredstva še enkrat potegovati, vendar bo takrat do njih priti
še težje kot letos.«
Res pa je, da je Gumzar podobno kot župani številnih manjših občin v Sloveniji v
preteklosti glasno opozarjal, da se je vlada
z Evropsko komisijo slabo »izpogajala« za
črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014–2020, saj jih ni mogoče črpati
za projekte, ki jih ljudje na podeželju po lastni presoji najbolj potrebujejo in si ji najbolj
želijo. V prejšnjem obdobju so lahko občine

črpale evropska sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture (za gradnjo čistilnih
naprav, komunalne in cestne infrastrukture,
industrijskih con itd.), medtem ko lahko v tej
perspektivi črpajo sredstva zlasti za projekte
socialne in družbene integracije v najširšem
smislu. Ti projekti pa so bolj kot podeželskim
občinam pisani na kožo večjim mestnim občinam, pa še te jih za zdaj nimajo prav veliko.
Pri nas si trenutno vlada razbija glavo s tem,
kako zagotoviti več sredstev za zdravstveno in
pokojninsko blagajno, za kulturne dejavnosti,
za socialo in druge nujne potrebe, vendar za te
namene v skladu z evropskim pravnim redom
ne more in ne sme črpati sredstev iz evropske
blagajne, temveč jih mora zagotoviti z davki
in prispevki. Vse drugo bi pravzaprav že pomenilo nelojalno konkurenco na enotnem
evropskem trgu dela. Iz bruseljske blagajne se
lahko sofinancirajo samo projekti, ki predstavljajo nekakšen »nadstandard«. To pa je, zlasti
v okoljih, kjer še niso rešeni vsi osnovni komunalni in infrastrukturni ter drugi problemi,
marsikdaj težko razumeti oziroma sprejeti, saj
evropski projekti terjajo tudi izdatna lastna
sredstva. Po drugi strani pa je res tudi, da preko evropskih projektov v regije in občine pritekajo dodatna evropska in proračunska sredstva, ki prinašajo delo (s tem pa tudi delovna
mesta) lokalnemu gospodarstvu (gradbincem,
storitvenim dejavnostim itd.), zato odločitev
zanje – takšna ali drugačna – zares ni lahka in
enostavna.
T. K.

Občina Benedikt je dne 30. 3. 2018 objavila

Javni razpis za podelitev priznanj Občine
Benedikt v letu 2018
Predmet javnega razpisa je zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Benedikt v
letu 2018. Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni
strani Občine Benedikt: www.benedikt.si rubrika Razpisi, dobite ju lahko tudi na sedežu
Občine Benedikt v času uradnih ur.
Rok za oddajo pobud je: 30. 4. 2018 do 10. ure.

Občina Cerkvenjak

Tri investicije v cestno infrastrukturo

Č

lani občinskega sveta občine
Cerkvenjak so
potrdili
dokumente
identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
za tri letošnje pomembne investicije. Občina
bo tako na Ministrstvo
za gospodarski razvoj
in tehnologijo za vse tri
oddala ustrezne načrte
porabe sredstev, ki ji
pripadajo po 23. členu
pristojnega zakona.
Do konca avgusta
oziroma začetka septembra bodo rekonstruirali in modernizirali 504 metre dolg
odsek ceste Andrenci–Benko–Antolič. Po
novem bo cesta široka 4,5 metra, od tega bo
vozišča 3,5 metra. Zaradi preozkega asfalta
bodo zgradili tudi dve izogibališči. Modernizacija bo razbremenila promet skozi naselje Andrenci, stala bo nekaj več kot 88 tisoč
evrov. Od tega bo ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo prispevalo preko 68 tisoč evrov oziroma 78 odstotkov investicijskih
sredstev iz naslova 23. člena zakona o financiranju občin.
Druga pomembna investicija bo rekonstrukcija 635 metrov dolgega odseka na cesti Brengova–AC Pučko–Vanetina. Gre za 2.
fazo modernizacije, prvo so izvedli lani. Cesto bodo v vsej dolžini razširili na tri metre,
na obeh straneh bodo zgradili bankine ter
uredili odvodnjavanje. Tudi to cesto naj bi
zgradili do konca avgusta oziroma začetka

septembra letos, občino pa naj bi stala blizu
55 tisoč evrov. 20 tisoč jih bo zagotovila iz občinskega proračuna, preko 34 tisoč evrov pa
bo kreditnih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tretja velika investicija je ureditev parkirišča pri pokopališču, ki je več kot potrebno,
saj sedaj ob večjih pogrebih vozniki avtomobile parkirajo na kar na pločniku ali cestišču.
Investicija bo obsegala asfaltiranje 1.350 kvadratnih metrov parkirnih površin, označitev
parkirnih mest, ureditev odvodnjavanja in
postavitev javne razsvetljave. Parkirišče naj
bi uredili do konca avgusta oziroma začetka
septembra letos, vrednost investicije pa znaša
blizu 90 tisoč evrov, od tega bo občina iz proračuna zagotovila 55 tisoč evrov, v glavnem
kreditnih sredstev.
T. K.
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Sprejem za podjetnike in poslovne partnerje

M

arjan Žmavc, župan občine Cerkvenjak, je tudi letos povabil na že
peti tradicionalni sprejem podjetnike in poslovne partnerje. Po zadnjih podatkih iz evidence poslovnih subjektov je teh
v Cerkvenjaku že 93. Udeležencem srečanja

v dvorani Doma kulture se je zahvalil za njihov prispevek pri razvoju gospodarstva in s
tem k ugledu občine Cerkvenjak. Predstavil
je razvojne načrte občine za letošnje leto in
poudaril, da bo še naprej spodbujala razvoj
podjetništva, saj še kako potrebujemo delovna mesta v domačem
okolju. Tudi v prihodnje
si želi sodelovanja in še
močnejših
poslovnih
vezi. Zahvalil pa se jim je
tudi za vse donacije, ki jih
podjetniki med letom namenijo društvom ter klubom, pa tudi za pomoč
pri realizaciji nekaterih
občinskih prireditev.
Franc Bratkovič

Dogodek je popestril mladi glasbenik in kantavtor Žan Serčič, končal
pa se je z druženjem v avli doma kulture.

Občina Lenart

Pametne vasi so priložnost za Slov. gorice

N

a že 11. regionalnem omizju o pametnih vaseh, ki jih evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) prireja po Sloveniji, so se v petek, 16. marca,
predstavile pametne zgodbe in pobude, ki
že živijo in se razvijajo na področju Slovenskih goric, pa tudi po vsej Sloveniji. Sogostitelj srečanja, župan Občine Lenart mag.
Janez Kramberger, ter govorci so spregovorili o inovativnih dobrih praksah in o pametnih vizijah, ki jih vsak po svoje že razvijajo na svojih področjih delovanja.
»Slovenske gorice si zaslužijo svojo priložnost in pozornost. Sami moramo vedeti, kaj
hočemo, in ta naloga je pred nami v lokalnih
skupnostih. Vitalnega pomena je, da sprovedemo v življenje projekte, ki so pozitivni za
vsakega posameznika in vseh ljudi v Slovenskih goricah,« je uvodoma dejal župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger in izrekel
dobrodošlico projektu pametnih vasi tudi v
Slovenskih goricah.
Evropski poslanec Franc Bogovič je v svoji
predstavitvi EU akcije za pametne vasi izpostavil, da je za vse izzive, s katerimi se danes
sooča slovensko, pa tudi evropsko podeželje, rešitev ravno koncept pametnih vasi, ki
po njegovem pomeni skupnosti na ruralnih
območjih, ki bodo nove tehnološke rešitve in
koncepte izkoristile za dvig kakovosti življenja, varovanje okolja in nove poslovne priložnosti. Spomnil je, da je problematika vedno
večjega preseljevanja v urbana središča izziv
za vso Evropo, kot tudi na to, da se moramo
v Sloveniji potruditi, da stopnjo poseljenosti
podeželja, kjer ta hip živi več kot 60 % prebivalstva, ohraniti in razvijati na način, da se
vrzel med kakovostjo življenja na podeželju
in v mestih v dobi hitre digitalizacije in novih
poslovnih konceptov ne bo poglabljala.
Jožica Šemnički, direktorica Doma upokojencev Ptuj, pa je s svojo predstavitvijo pokazala primer dobrih praks skrbi za starejše
na podeželju in vizijo za razvoj doma v prihodnosti. »Ljudje živimo v vaseh, delamo na
različnih področjih in ostarimo. Cilj je, da v
Sloveniji poskrbimo za vse pomoči potrebne,« je dejala in poudarila pomen informacijskih tehnologij tudi pri
skrbi za ostarele. »Treba
je staviti tudi na druge
možnosti oskrbe starejših in ne se samo naslanjati na institucionalno
oskrbo,« je opozorila
in izpostavila željo po
sodelovanju z vsemi
v lokalni skupnosti in
razvijanju odnosov s
ciljem dviga kakovosti
oskrbe starejših ljudi in
za trajnostni napredek
podeželja.
O pomenu novih
tehnologij in njihove
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implementacije v zdravstvu pa je spregovoril
Sebastijan Piberl, dr. med., specialist splošne medicine in specialist urgentne medicine
iz Zdravstvenega doma Lenart. Opozoril je,
da lahko implementacija modernih tehnologij na področju zdravstva naredi edinstven
premik in diagnostiko ter zdravljenje premakne iz zdravstvenih ustanov k uporabniku/
pacientu, zmanjšuje stroške, krajša čakalne dobe in omogoča široko dostopnost. »Z
uporabo modernih tehnologij lahko telesu
pomagamo, da se začne regenerirati,« je med
drugim dejal Piberl in hkrati opozoril na izreden pomen zdrave in domače lokalno pridelane hrane za telo.
Izr. prof. dr. Matej Mertik, Alma Mater
Europaea ECM Maribor, je s področja spletnih in informacijskih tehnologij predstavil
Projekt LOKeT, katerega cilj je na eni strani
povezati kmetije z uporabniki, tako na področju hrane kot turizma, na drugi strani pa
tudi vzpostaviti decentralizacijo ekonomije
z blockchain tehnologijo. »Iniciativa mora
prihajati od spodaj navzgor,« je dejal ob predstavitvi aplikacije, ki povezuje potrošnike in
podeželje, kar pa je po njegovem mnenju tudi
smisel projekta Pametnih vasi.
Dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta
za elektrotehniko v Ljubljani, je ob predstavitvi Mreže ustvarjalnih laboratorijev FabLab
opozorila na ključne izzive, s katerimi se soočamo v Sloveniji trenutno, in ki so po njeni oceni: beg možganov, neusklajenost med
gospodarstvom in izobraževalnim sistemom,
problem centralizacije, neizkoriščenost opreme, podvajanje, neustrezna koordinacija, pa
tudi internacionalizacija. »V Sloveniji vsi delamo vse, vsak se ukvarja z vsem. A, bodimo
iskreni, nismo vsi specialisti za vse!« je bila
iskrena v oceni stanja v Sloveniji dr. Stojmenova, ki je hkrati opozorila na pomanjkanje
ustrezne koordinacije in prave komunikacije
pri soočanju s strateškimi izzivi in rešitvami
v Sloveniji, kar se ne nazadnje pokaže tudi na
preobsežnosti strateških razvojnih dokumentov Slovenije, kot je npr. Strategija pametne
specializacije, ki ima cca 90 strani.
»Je živeti na vasi prednost ali kazen,« pa

se je vprašal dr. Stane
Klemenčič, KGZS Zavod Maribor, ki je spregovoril o kmetovanju z
IT podporo - napoved
škropljenja,
nastopa
suše, namakanje, zmrzali ... Kot primer njihove dobre prakse je
med drugim izpostavil
mrežo agrometeoroloških postaj, ki daje
informacijo o tem, kdaj
so pogoji za izbruh
škodljivcev in posledično o tem, kateri ukrep
uporabiti, da se prepreči škoda v kmetijstvu.
Spomnil je, da 60 % prebivalcev Slovenije živi
na podeželskem področju in da je zanje treba
skrbeti. Zato pa je po njegovih besedah nujno projektno delo, razvojna naravnanost in
povezovanje med regijo in državo. Opozoril
je tudi, da bi morali že v osnovnih šolah začeti spreminjati mnenje o poklicu kmet in ga
narediti pomembnega, kot dejansko tudi je.
Matjaž Zupan iz podjetja Zupan, d. o. o.,
je spregovoril o preciznem kmetijstvu, prihodnji digitalizaciji sadovnjakov in v zvezi s

pametnimi rešitvami za sadjarstvo predstavil njihov inovativni selektivni škropilnik. Z
njegovo uporabo se zaradi zadostitve točno
določenih potreb individualnega drevesa v
sadovnjaku poveča pridelek na hektar in kakovost pridelka, prihrani se pri času izvajanja
pršenja, zmanjšano pa je tudi onesnaževanje
okolja. Ob doseganju ekonomske učinkovitosti pridelave se investicija po njegovih besedah povrne v enem letu.
L. K., foto: Tjaša Oman

Župani o razvoju Slovenskih goric z
evroposlancem Bogovičem

V

petek, 16. marca, je v organizaciji
evropskega poslanca Franca Bogoviča
in župana Občine Lenart mag. Janeza
Krambergerja potekalo srečanje z župani Slovenskih goric. Pogovor, ki so se ga zraven gostitelja udeležili še župan občin Sveta Trojica
Darko Fras, Cerkvenjak Marjan Žmavc, Sveti
Jurij v Slov. g. Peter Škrlec, Destrnik Vladimir
Vindiš in podžupan
Občine Gornja Radgona Robert Žinkovič,
so namenili izmenjavi
pogledov na področju
razvojnih priložnosti v
Sloveniji, s poudarkom
na razvoju podeželskih
območij. Največ časa
so namenili izzivom
kohezijske
politike,

prihodnji kmetijski politiki in pametnim vasem. Župani so opozorili, da je marsikje na
podeželju še vedno nujno razvijati osnovno
infrastukturo in bolj povezati tudi lokalno
gospodarstvo ter šolstvo.
Z. Š., foto: Tjaša Oman

Bogovič obiskal apiterapevta Vogrinčiča

Č

ebelar in apiterapevt ter predsednik sekcije za apiterapijo
dr. Filipa Terčka pri Čebelarski zvezi Maribor Karl Vogrinčič iz
Močne je sredi marca svoj čebelnjak
in aktivnosti apiterapevtov predstavil evrospkemu poslancu Francu
Bogoviču, ki si je ogledal njegov čebelnjak v Močni. Seznanil ga je s problemi apiterapevtov, saj apiterapija v
Sloveniji ni priznana in bi jo naj urejal Zakon o zdravilstvu, v katerem pa
apiterapija kot eden izmed najstarejših načinov zdravljenja ni navedena.
Bogovič mu je prisluhnil in dodal, da
vidi rešitev prav v konceptu pametnih vasi, ki
po njegovem pomeni skupnosti na ruralnih
območjih, ki bodo nove tehnološke rešitve in

koncepte izkoristile za dvig kakovosti življenja,
varovanje okolja in nove poslovne priložnosti.
Z. Š., foto: Tjaša Oman

Najava javnih razpisov za dejavnost
društev v občini Lenart za leto 2018
Občina Lenart je 12. marca 2018 objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v občini Lenart za leto 2018, Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v občini Lenart za leto 2018 in Javni razpis za
sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
Lenart za leto 2018.
Vsi razpisi so objavljeni na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku.
J. D.
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10. obletnica Društva za razvoj podeželja
Ovtar slovenskih goric

V

osrčju
osrednjih Slovenskih goric že
deset let uspešno deluje Društvo za razvoj
podeželja Ovtar Slovenskih goric. V letih
svojega delovanja je
na območju občin Benedikt,
Cerkvenjak,
Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta
Trojica v Slovenskih
goricah, Sveti Andraž Slovesnost ob 10. obletnici delovanja društva
v Slovenskih goricah
in Sveti Jurij v Slovenskih goricah pustilo
viden pečat na podeželju Slovenskih goric,
ki ga danes z bogatim
programom ohranja in
krepi. Ob pomembni
obletnici je društvo 14.
marca sklicalo občni
zbor in pripravilo slavnostno sejo.
Andrej
Kocbek,
predsednik
Društva
rezultati društva mnogo skromnejši.
Ovtar Slovenskih goric, in Tanja Vintar, diSkozi celoten program občnega zbora in
rektorica Razvojne agencije Slovenske gorice,
slavnostne seje so zbranim popoldne popesta v nagovorih strnila bogat nabor izvedenestrili: Pevke ljudskih pesmi Društva upokoga dela in projektov, ki jih je društvo izvedlo
jencev Lenart ter mladi glasbeniki iz glasbene
v času opravljanja funkcije Lokalne akcijske
šole Muziklub, in sicer Kiara Katan, Miha
skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric. IzMihelič in Sašo Strelec. Za veselo vzdušje
postavljeni so bili nekateri širše prepoznavpa so poskrbeli še harmonikar Luka Pučko
ni skupni projekti, kot so: mreža Ovtarjeve
ter združeni plesni skupini Country roses in
ponudbe, Po goricah, Učne kmetije, Agatine
Wild Texas.
skrivnosti, Usmerjevalna signalizacija območja LAS in še bi lahko
naštevali. V programskem
obdobju 2007–2013 je bilo
vseh izvedenih projektov
v LAS kar 68. Brez odlične strokovne in kadrovske
podpore v društvu vsekakor ne bi dosegli tako vidnih rezultatov. Predvsem
gre zahvala prvi predsednici društva gospe Vidi
Šavli, aktualnemu predsedniku društva gospodu
Andreju Kocbeku in Razvojni agenciji Slovenske
gorice.
Društvo je ob tej priložnosti podelilo zahvale Vida Šavli in Andrej Kocbek
Vidi Šavli, Občini Lenart,
Zaključku slavnostne seje je sledila pogoStanki Ferš, Lidiji Šipek, Razvojni agenciji
stitev, kjer so vse zbrane pričakali Ovtarjeve
Slovenske gorice, Marku Šebartu – Ovtarju,
dobrote, ki jih je pripravila Zadruga Dobrina,
Milanu Gumzarju in Srečku A. Padovniku.
in vina, ki so jih velikodušno prispevali župaVsem iskrene čestitke!
ni in županja območja LAS Ovtar Slovenskih
Javna zahvala je bila izrečena tudi vsem člagoric, z izbranimi vinogradniki.
nom in gostom slovesnosti za njihov prispevek v društvu. Brez aktivnih članov in iskrene
Zapisala: ekipa RASG,
podpore deležnikov na lokalni ravni bi bili
foto: Maksimilijan Krautič

Občina Sveta Ana

18. seja občinskega sveta Občine Sveta Ana

O

bčinski svetniki in svetnice so se 21.
februarja 2018 sestali na 18. redni
seji. Po uvodnem pozdravu in sprejetju dnevnega reda je sledilo letno poročilo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Maribor. Poročili sta podala Štefan Oreški in
Igor Rep. Na območju Občine Sveta Ana je v
letu 2017 bilo 141 inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Medobčinsko redarstvo pa je
40-krat opravilo nadzor.
V nadaljevanju seje so sledile potrditve dokumentov identifikacije investicijskega projekta za tri projekte: Vino, prijazno do okolja,
Anin pretl in Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice. DIIIP-e za omenjene projekte je pripravila Razvojna agencija
Slovenske gorice, zato jih je na seji predstavila
direktorica RASG Tanja Vintar.
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S projektom Vino, prijazno do okolja se Občina Sveta Ana prijavlja na 1. Javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Stategije lokalnega razvoja na območjih občin, ki so povezane
v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric, v letu 2017 in 2018 sofinanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
S to investicijo želi občina ohraniti in nadgraditi
vinsko kulinarične zaklade pri Sveti Ani in jih
ponuditi na enem mestu. V kletnih prostorih
občinske stavbe se ob že urejeni vinoteki nahaja
del kleti, ki je še neizkoriščen. Z ureditvijo tega
dela v promocijski prostor se bo zaokrožila turistična ponudba kraja in nadaljevalo delo Franca Postiča, ki je Sveto Ano in Slovenske gorice
že v 19. stoletju postavil na evropski zemljevid
imenitnih vinogradniških destinacij. Prostor bo
urejen na privlačen in tudi inovativen način, saj

EUR z DDV. Za financiranje upravičenih strobo v njem prikazano vinogradništvo in vinarstvo skozi različne oblike pridelovanja grozdja
škov investicije so načrtovana sredstva Repuin nege vina: konvencionalno, intengrirano,
blike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostali delež pa bodo občine
ekološko in biodinamično. Partnerja v projeksame investirale. Na območju Občine Sveta
tu sta poleg občine še Društvo vinogradnikov
Ana bodo urejene tri trase: Lenart-Trate, Sveta
Sveta Ana in Razvojna agencija Slovenske goriAna-Nasova (via Črnci) in križišče Sveta Anace, d. o. o. Investicijski stroški projekta znašajo
56.604,56 EUR z DDV. Viri financiranja so 80
-Trate, skupaj v izmeri 15.900 metrov. Občina
% iz ESRR, ostalo pa iz proračuna občine in
ima predvideni strošek investicije v znesku
ostalih dveh partnerjev v projektu. Projekt bo
419.724,14 EUR z DDV. Celotni projekt bo doizveden do konca leta 2019.
končan do konca leta 2022.
V nadaljevanju seje je bil sprejet Odlok o
S projektom Anin pretl se Občina prav tako
rebalansu proračuna Občine Sveta Ana za leto
prijavlja na 1. Javni poziv za izbor operacij, so2018. Razlog za rebalans je razporeditev prefinanciranih iz ESRR. Partnerja v projektu sta
polega občine še Gostilna Eder-Kramberger
sežka sredstev po zaključnem računu za leto
in Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana.
2017. Z njim se načrtujejo prihodki v višini
V okviru projekta želi občina kletni prostor
2.995.545,00 EUR, odhodki pa so s predlaganim
dodatno opremiti in njegovo vsebino nadgrarebalansom načrtovani v višini 3.038.224,52
diti za potrebe promocije lokalne kulinarične
EUR. Občina je v proračunu predvidela 46 %
ponudbe. V okviru projekta se želi razviti tustroškov za investicije, kot so: izgradnja pločristični produkt predstavitve slovenjegoriške
nika Sveta Ana-Zg. Ščavnica, ureditev hodnika
gibanice, v okviru katerega se bodo izvajale
za pešce in križišča na regionalni cesti, modelavnice peke in tudi promocijska peka na
dernizacija občinskih cest, ureditev pločnika s
določenih sejmih in dogodkih. Investicijski
kolesarsko stezo (Zg. Ročica-Froleh), odvajanje
stroški po tekočih cenah znašajo 18.031,14
in čiščenje odpadnih voda na območju Občine,
EUR z DDV. Sofinanciranje v deležu 80 %
izgradnja kanalizacijskih priključkov in nakup
upravičenih stroškov bo iz ESRR, ostalo pa iz
zemljič za bodoče gradnje. V teku sta projekta
lastnih sredstev občine in projektnih partnerEscape in Detox, načrtovani pa so že omenjeni
jev. Tudi ta projekt bo dokončan v letu 2019.
projekti Kolesarske povezave na območju ORP
Slovenske gorice, Vino, prijazno do okolja in
Projekt Kolesarske povezave na območju
Anin pretl ter 4 T projekt (obnova Močnikove
ORP Slovenske gorice pa je skupni projekt več
občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica,
domačije). Predvideni so tudi stroški za projekSveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah,
tno dokumentacijo za objekte v prihodnje, kot
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Občina Šentilj;
je izgradnja doma za starejše.
in pridružene občine: Sveti Andraž v SlovenNa seji so bile sprejete tudi spremembe in
skih goricah (ORP Spodnje Podravje), Sveti
dopolnitve Pravilnika o nagradah osnovnoJurij ob Ščavnici (ORP Prlekija), Trnovska vas
šolcem ter dijakom in študentom. Ključne
spremembe so opredelitev fiksnih zneskov za
(ORP Spodnje Podravje). S projektom se celonadpovprečne rezultate in poenotenje znevito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukskov za dijake strokovnega in gimnazijskega
ture po razgibanem območju Slovenskih goric.
programa ter poenotenje zneskov za študente
Z njim se vzpostavlja možnost varnega prododiplomskega študija.
meta s kolesom od doma do delovnega mesta,
Proti koncu seje so svetniki in svetnice
šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih
sprejeli še letni program sofinanciranja šporsrediščih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma
ta v letu 2018 in sklep o ukinitvi statusa graod doma do točk javnega potniškega prometa.
jeno javno dobro.
Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij
18. redna seja je bila zaključena s pobudapreusmeri z avtomobila na kolo in javni potnimi in vprašanji svetnikov in svetnic.
ški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju
onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije
Občinska uprava
in zdravja, posledično
pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju
prebivalstva na tem območju. S projektom se
bodo izboljšali pogoji
za trajnostno mobilnost
prebivalcev v regiji in
za lažjo dostopnost do
posameznih območij in
storitev. Investicija zajema ureditev cca 128,4
km kolesarskih povezav
in petih izposojevalnic
e-koles in e-skuterjev.
Stroški celotne investicije znašajo 15.930.966,83 Utrinek z 11. redne seje OS Občine Sveta Ana

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo ceste
R3-730 v Občini Sveta Ana

D

Omenjen projekt se bo pričel v spomladanskih
ne 23. 2. 2018 je bila v sejni sobi Obmesecih in bo zaključen v desetih mesecih, če
čine Sveta Ana podpisana pogodba za
bodo dela potekala po terminskem planu.
ureditev hodnika za pešce in križišča
na regionalni cesti R3-730. Pogodbo so podpiObčinska uprava
sali Damir Topolko iz Ministrstva
za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo, Iztok Polanič iz
podjetja Pomgrad, d. d., in župan
Občine Sveta Ana Silvo Slaček.
Vrednost investicije je 1.414.531,13
EUR, od tega je strošek občine
35.239,06 EUR. V sklopu projekta
bodo urejeni križišče, hodnik za
pešce na desni strani regionalne
ceste, prometna signalizacija in cestna razsvetljava. Cesta bo v upravljanju države, pločnik, razsvetljava
in komunalne vode pa v upravljanju občine. S projektom se bo povečala preglednost križišča, večja
bo varnost za pešce in voznike in
istočasno se bo promet bolj umiril. Iztok Polanič, Damir Topolko in Silvo Slaček
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Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnih
stanovanj v najem z možnostjo odkupa

Obvestilo o javnih pozivih/razpisih v
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Občina Sveta Ana je v Uradnem listu RS in na oglasnih deskah ter spletni strani objavila
javni razpis za oddajo tržnih stanovanj v najem z možnostjo odkupa. Gre za tri stanovanja
v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Krivi Vrh 4 a, 2233 Sv. Ana, in sicer:
- stanovanje št. 9, v skupni površini 81,80 m2:
- stanovanje št. 10 in 11, v skupni površini 52,00 m2.
Vsakemu stanovanju pripadata še dva pokrita zunanja parkirna prostora. Stanovanja se
bodo oddala v najem za določen čas treh (3) let, po preteku najmanj dveh let najema bo
možno stanovanja odkupiti. Že vplačana varščina in najemnina se bosta všteli v kupnino.
Vse dodatne informacije lahko dobite na Občini Sveta Ana v času uradnih ure oz. na
tel. št. 02 729 58 80.
Občinska uprava

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja, da je objavljen javni poziv oz. bosta
objavljena sledeča javna razpisa:

Odgovornost lastnikov zemljišč ob
občinskih cestah

Z

adnje vremenske neprilike so povzročile nemalo nevšečnosti na samih cestah in obcestnem svetu. V skladu z
določili Odloka o občinskih cestah (Uradni
list RS, št. 69/99) je ob vseh cestah zaradi
preprečitve škodljivih vplivov v prostor ob
občinski cesti predviden t. i. varovalni pas.
Po občinskem odloku je prepovedano
metanje snega na cesto, prav tako morajo lastniki hiš ob občinski cesti imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, pritrjene snegobrane, z objektov je

potrebo odstraniti ledene sveče, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
Lastniki zemljišč morajo ob cestišču odstraniti vse drevje in žive meje ter druge
ovire, ki bi lahko ovirale varen promet po cestah. Občinska pregledniška služba bo lahko
lastnika zemljišč opozorila, da sam odstrani
oviro, v kolikor le-ta tega ne bo storil, bo oviro na stroške lastnika odstranil s strani občine pooblaščeni izvajalec.
Uprava Občine Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Skrbno ravnanje z odpadki

G

nje cest in javnih poti. Nekatere lastnike parcel
ob cesti, zlasti v Zgornjem Porčiču in Oseku,
pa so morali inšpektorji opozoriti zaradi razraščanja vegetacije na njihovih parcelah, ki sili
v obcestni svet občinske ceste. Inšpektorji so
prejeli tudi prijavo zaradi premajhne omejitve
hitrosti na občinski cesti skozi naselje Sveta
Trojica (70 km/h), čeprav je cesta brez pločnika. Inšpektorji so ugotovili, da je občina že
izdala odločbo o prestavitvi prometnih znakov
za oznako meje naselja Sveta Trojica. Na ta način je občina sama omejila hitrost na 50 km/h
in prispevala k izboljšanju prometne varnosti.
Ob rednih nadzorih so inšpektorji ugotavljali tudi, da je pokopališče pri Sveti Trojici
primerno urejeno in vzdrževano, enako pa je
z njegovo okolico. Javne zelenice so vzdrževalci redno kosili, pa tudi pri plakatiranju inšpektorji niso zaznali kršitev. Prejeli pa so nekaj prijav zaradi zaraščanja zemljišč, ki so jih
odstopili v reševanje pristojnim inšpekcijskim
službam na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na Ministrstvu za okolje in prostor. Sicer
pa so inšpektorji medobčinskega
inšpektorata lani v občini Sveta
Trojica opravili 121 pregledov,
vseh postopkov skupaj s pregledi
pa so izvedli 138.
Redarji medobčinskega redarstva pa so lani na območju
občine Sveta Trojica opravili 46
rednih in izrednih nadzorov,
sedem pa so jih koordinirali s
policisti. Kakšnih večjih prekrškov, razen zaradi nepravilnega
parkiranja, niso zaznali. Veliko
pozornosti so posvetili preventivi, zlasti ob pričetku šolskega
leta, ko so v okviru vseslovenske
akcije »Varna šolska pot« s svojo
prisotnostjo pred osnovno šolo
prispevali k umiritvi hitre vožnje
in po potrebi tudi nudili pomoč
otrokom. Prisotni so bili tudi
na obeh »kvaternicah«, kjer so
poskrbeli za neoviran promet in
preprečili parkiranje na pločnikih. Z rednimi nadzori so prispevali tudi k javnemu redu in miru
ter preprečevanju vandalizma.
Sveta Trojica je bila po presoji pristojnih inšpektorjev minulo
T. K.
leto vedno urejena in čista.

ospodinjstva na območju občine Sveta Trojica vestno in skrbno ločujejo
odpadke in jih odlagajo v primerne
posode za odpadke. To izhaja iz poročila o
delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor za leto 2017, ki so ga pred nedavnim obravnavali člani občinskega sveta
občine Sveta Trojica. Kot piše v poročilu, tudi
podjetje Saubermacher, ki je izvajalec javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki na
območju te občine, redno skrbi za njihov odvoz ter vzdržuje čistočo na lokacijah za njihovo ločeno zbiranje.
Inšpektorji tudi pri nadzoru čistoče na javnih površinah v občini Sveta Trojica lani niso
zaznali nobenih kršitev občinskih predpisov.
Očitno je Sveta Trojica vedno urejena in čista,
kar se za tako uveljavljen romarski in turistični kraj tudi spodobi.
Medobčinski inšpektorat je pohvalil tudi Režijski obrat občine Sveta Trojica, ker zelo dobro
opravlja svoje delo in redno skrbi za vzdrževa-
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Javni razpis/poziv

Objava

Vloge do

Javni poziv za vpis otrok v vrtec v Občini Sveta Trojica
v Slovenskih goricah v šolskem letu 2018/2019

19. 3. 2018

19. 4. 2018

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2018

6. 4. 2018

11. 5. 2018

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 2018

4. 4. 2018

8. 5. 2018

Celotno besedilo javnega poziva in razpisov je objavljeno na spletni strani Občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si , rubrika »Razpisi, pozivi in javna naročila«, lahko pa ga dvignete tudi osebno v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v času uradnih ur.
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, univ. dipl. prav.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Občinski praznik, proračun, investicije
Jurjevi dnevi 2018

Težko pričakovana pomlad v občini Sv. Jurij v Slov. gor. bo v znamenju 12. občinskega
praznika. V približno mesecu in pol se bo na
območju jurovske občine zvrstilo skorajda 30
kulturnih, družabnih, športnih, dobrodelnih
in drugih prireditev, za katere bodo poleg občine poskrbela lokalna društva, šola in druge
organizacije, ki delujejo v občini. Prireditve
se bodo razvrstile od 6. aprila do 24. maja.
Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj zaslužnim občanom bo v petek, 20. aprila, ob
19. uri v kulturnem domu v Jurovskem Dolu.
Raznovrstne prireditve bodo namenjene
tako otrokom kot odraslim in seveda tudi
najstarejšim občanom. Jurovski župan vabi
občane, da se v teh dneh udeležijo prireditev v čim večjem številu in si tudi na ta način
polepšajo pomladne dni v domači jurovski
občini.

Zaključni račun 2017

V občinski upravi občine Sv. Jurij v Slov.
gor. so zadovoljni z zaključnim računom za
leto 2017. Prihodki so v preteklem letu znašali 1.914.329,00 €, kar pomeni 90,63 % realizacijo prihodkov. Na drugi strani je bilo odhodkov 1.919.838,00 € oz. so bili realizirani 84,21
%. Občini je tako uspelo izvesti vse večje investicije, ki so jih imeli začrtane v proračunu,
in finančno pokriti tudi vse zakonsko določene obveznosti na področju šolstva in sociale.
Največja investicija preteklega leta je bila dokončanje II. faze rekonstrukcije gasterajskih
cest ter investicija v urejanje stanovanjske
soseske »Za šolo.« Velik del odhodkov pa je
bil namenjen tudi vzdrževanju in asfaltiranju
cest na območju celotne občine. Podrobnejše
informacije o zaključnem računu pa lahko
občani dobijo tudi na spletni strani občine
(www.obcinajurij.si).

Na 1. izredni seji občinskega sveta
Občine Sv. Jurij v Slov. gor. so
svetniki sprejeli rebalans proračuna
za leto 2018.

Rebalans proračuna je bil potreben zaradi
zagotovitve proračunskih sredstev za projekt
investicije v cestno infrastrukturo pod proračunsko postavko »Rekonstrukcija občinskih
cest III. faza«, v katerega so v dvoletnem projektu združili tri odseke cest. S projektom se
bo jurovska občina prijavila na MGRT – financiranje investicij v občinsko infrastrukturo na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1.
Omenjeni projekt predvideva ureditev
in asfaltiranje treh odsekov cest, in sicer LC

203 121 (Malna Plodršnica), JP 703 341 (Zg.
Partinje-Široko) in JP 703 407 (Zg. Partinje-Najdenik). Predračunska vrednost celotnega
projekta znaša 477.600,00 €, od tega bi bila
jurovska občina deležna 172.165,00 € nepovratnih sredstev v dveh letih.
Zaradi večjih izdatkov za zimsko službo so
z rebalansom povečali tudi višino sredstev,
namenjenih opravljanju zimske službe.
Na izredni seji, ki je bila sklicana prav zaradi ureditve teh cest, so bili potrjeni tudi trije
DIP-i. Poleg DIP-a za rekonstrukcijo občinskih cest 3. faza tudi DIP za kolesarsko povezavo ORP Slovenske gorice in DIP za oživitev
trškega jedra.

Pričetek sanacije plazu v Zg. Partinju

Podjetje Pomgrad iz Murske Sobote je v
teh dneh pričelo s prvimi deli sanacije plazu
v Zg. Partinju. Ker gre za sanacijo plazu na
državni cesti, bo investicija v celoti pokrita iz
državnega proračuna. Glede na to, da gre za
zahtevnejšo izvedbo del, bo sanacija končana
jeseni 2018.

Z investicijami v cestno
infrastrukturo izboljšati pogoje za
življenje v občini in povečati varnost
v prometu

O najpomembnejših investicijah v cestno
infrastrukturo v občini Sv. Jurij v Slov. gor.
smo se tokrat pogovorili z direktorjem občinske uprave Samom Kristlom.
Prva investicija v cestno infrastrukturo, ki
bo izvedena v letu 2018, bo rekonstrukcija
ceste v Vardi, ki bo po preplastitvi z novim
asfaltom tudi širša. Pogodba v vrednosti dobrih 90.000 € z izvajalcem Komunala Slovenske gorice je že podpisana. Dela, ki bodo
zaključena še pred poletjem, pa se bodo pričela takoj, ko bodo to dopuščale vremenske
razmere.

Do novih investicij v cestno
infrastrukturo tudi v Malni in Zg.
Partinju.

Večji investicijski projekt v cestno infrastrukturo bo rekonstrukcija ceste Malna–
Plodršnica v dolžini 1500 metrov. Razpis za
izbiro izvajalca za tega cestnega odseka občinska uprava že pripravlja in bo v naslednjih
dneh tudi uradno objavljen. V letošnjem letu
je predvideno tudi asfaltiranje javne poti v Zg.
Partinju (odsek Najdenik). Prav tako pa bo že
letos izveden razpis za sanacijo in razširitev
ceste v Zg. Partinje (odsek Široko) v dolžini
1.700 m, pričetek teh del pa bo v letu 2019.
Dejan Kramberger
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JURJEVI DNEVI 2018
Datum

8|

Ura

Dogodek

Kje

Organizator

1600

Tradicionalno srečanje
lovcev LD Sv. Jurij in gasilcev lovski dom
PGD Sv. Jurij

PGD Sv. Jurij

sobota,
7. 4.

900

Čistilna akcija »Očistimo
svoj kraj«

po posameznih
naseljih

LD Sv. Jurij v
sodelovanju z
občino

sobota,
7. 4.

900

Ex tempore – Jurjevanje
2018

kulturni dom

KD Ivan Cankar
Jurovski Dol

četrtek,
12. 4.

900-1100

Dan odprtih vrat vrtca pri
OŠ J. Hudalesa

vrtec v
Jurovskem Dolu

Vrtec pri OŠ J.
Hudalesa

petek,
13. 4.

730

Krvodajalska akcija

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

OO RK Sv. Jurij

petek,
13. 4.

900-1100

Dan odprtih vrat vrtca pri
OŠ J. Hudalesa

vrtec v
Jurovskem Dolu

Vrtec pri OŠ J.
Hudalesa

sobota,
14. 4.

1600

Gasilska vaja – požar v
naravi

Malna – »Repov
breg«

PGD Sv. Jurij

nedelja,
15. 4.

800

Meritve holesterola in
sladkorja v krvi

Avla Fredija
Neuvirta,
kulturni dom

OO RK Sv. Jurij

nedelja,
15. 4.

1630

Nogometna tekma člani
Športni park
NK Jurovski Dol : NK Biosad
Jurovski Dol
Jakob

Športno društvo
Sv. Jurij

ponedeljek,
16. 4.

1000

Obisk občanov v Domu sv.
Lenarta

Dom sv. Lenarta

Župnijska Karitas
in župan

torek,
17. 4.

900

Obisk starejših na domu

po občini

OO RK Sv. Jurij, DU
Sv. Jurij in občina

četrtek,
19. 4.

900

Meddruštveni turnir Zveze
upokojencev Slov. goric v
kartanju

Okrepčevalnica
pri Ančki, Zg.
Partinje

Društvo
upokojencev Sv.
Jurij

petek,
20. 4.

1900

Proslava ob 12. občinskem
prazniku

kulturni dom

Občina in KD
Ivan Cankar
Jurovski Dol

petek,
6. 4.

sobota,
21. 4.

od 1300 Otroško Jurjevanje z
naprej Ribičem Pepetom

nedelja,
22. 4.

od 700
naprej

nedelja,
22. 4.

od 1100
Zabava z živo glasbo
naprej

Jurjeva nedelja – 1. in 2.
maša, godba na pihala,
blagoslov konj,
Karitasov srečelov

šotor pri
Gostilna Špindler
Gostilni Špindler in občina
trg v Jurovskem
Dolu

Javni razpis za podelitev priznanj Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
je 1. 3. 2018 objavila Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki
se bodo podelila na osrednji občinski proslavi ob 12. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij
v 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,
- naziv častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
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 torek, 3. 4. 2018, do 15. ure.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Gregor Nudl, predsednik

Druga rez Roškarjeve trte v Jurovskem Dolu

V

iničar Ivan Špindler je skupaj z županom Petrom Škrlecem in predsednikom Društva vinogradnikov Sv. Jurij
v Slov. gor. v nedeljo,
18. 3. 2018, na trgu v
Jurovskem Dolu opravil 2 rez Roškarjeve
trte, potomke najstarejše vinske trte na svetu.
Cepiči so bili simbolično podeljeni županu
Občine Lenart mag.
Janezu Krambergerju,
domačemu duhovniku
Sebastjanu Valentanu,
ki je trenutno na študiju v Vatikanu in bo cepič ponesel v Vatikan.

Cepiče pa so prejeli tudi predstavniki lokalnih
društev in krajev v jurovski občini.
D. K.

Župnija Sv. Jurij
v Slov. goricah,
občina in
Podivjani žrebci

šotor pri
Gostilna Špindler
Gostilni Špindler

torek,
24. 4.

1800

Nogometna tekma veterani
NK Jur. Dol : NK Paloma

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo
Sv. Jurij

Sreda,
25. 4.

1500

Izbor Jurjevega vina

kulturni dom

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij

četrtek,
26. 4.

1630

4. srečanje PONY EXPRESS
(oldtimer)

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

petek,
27. 4.

900

Jurjev pohod

trg v Jurovskem
Dolu

Občina, pohod
vodi M. Breznik

nedelja,
29. 4.

1700

Postavitev majskega drevesa

Bar pri Rokavcu,
Klub Gasterajčan
Sp. Gasteraj

nedelja,
29. 4.

1700

Nogometna tekma člani
Športni park
NK Jurovski Dol : NŠ ROHO Jurovski Dol

ponedeljek,
30. 4.

1700

Postavitev majskega drevesa

pri gasilskem
domu

PGD Sv. Jurij

torek,
1. 5.

900

Tradicionalno športno
srečanje med zaselki

športno igrišče
pri OŠ

Športno društvo
Sv. Jurij

sobota,
5. 5.

800 –
1700

Dan odprtih vrat Učnega
čebelnjaka

čebelnjak pri
OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

Čebelarsko
društvo Sv. Jurij

sobota,
5. 5.

1700

Nogometna tekma mladina
NK Jur. Dol : NŠ NK Radlje

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo
Sv. Jurij

sobota,
5. 5.

1800

Otroci pojejo slovenske
pesmi in se veselijo

kulturni dom

OŠ J. Hudalesa in
Radio tednik Ptuj

nedelja,
6. 5.

1400

Šaljive kmečke igre

Športni park
Jurovski Dol

Društvo kmečkih
gospodinj Sv. Jurij

petek,
11. 5.

1800

Nogometna tekma veterani
NK Jur. Dol : NK Kungota

Športni park
Jurovski Dol

Športno društvo
Sv. Jurij

sobota,
12. 5.

1830

9. Jurjevo srečanje folklornih
skupin in 45. obletnica
delovanja FS Jurovčan

kulturni dom

Kulturno društvo
Ivan Cankar
Jurovski Dol

sobota,
19. 5.

830

Šport špas

Športni park
Jurovski Dol

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol

četrtek,
24. 5.

1800

Koncert zborov in folklornih
kulturni dom
skupin

Športno društvo
Sv. Jurij

OŠ J. Hudalesa
Jurovski Dol
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Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2018

Zadnji vikend v maju, od 25. do 27. 5., bo na Poleni v Lenartu že 8. po vrsti

P

riprave za sejem so seveda že v polnem teku in glavni obrisi sejma se že
kažejo.
Tudi letos je posebna pozornost namenjena dopolnilnim dejavnostim na kmetijah. Poskušali bomo pridobiti še nove razstavljavce in ponudnike.
Z glavnimi akterji sejma, Občino Lenart,
LAS Ovtar, Razvojno agencijo Slovenske
gorice, Radiom Slovenske gorice, Štajersko
Turistično zvezo, Kmečko mladino Lenart,
Društvom vinogradnikov Lenart, z večjimi
razstavljavci, ki sodelujejo tudi v programu,
so pogovori že stekli in vsi so potrdili pripravljenost za partnersko sodelovanje.
Odzivi z lanskega sejma so več kot pozitivni, kar nam daje optimizem pri organizaciji letošnjega.

Za razstavljavce in ponudnike je seveda
najbolj pomembno, da se organizator maksimalno potrudi v organizaciji in pogojih.
To nam vsako leto bolje uspeva. Naša pozornost pri organizaciji seveda naši razstavljavci opazijo in se vsako leto z veseljem
vračajo.
Zelo smo veseli tudi pomoči sosednjih
in prijateljskih občin, ki nam pomagajo na
različne načine. Z vključevanjem širšega
območja bo sejem pridobival na pomembnosti kot pomemben regionalni sejemski
dogodek.
Z lanskoletnim obiskom smo seveda prezadovoljni in že zdaj Vas, spoštovani bralci
Ovtarjevih novic, vabimo, da si zadnji vikend v maju rezervirate za obisk sejma.
Franc Lovrenčič

Lenarški veterani vojne za Slovenijo z novim vodstvom in programom dela

Ob negovanju spomina še krepitev
tovarištva in domoljubja

N

Sveta Trojica Darko Fras, poslanec DZ Franc
Breznik in predsednik Zveze veteranov vojne
za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič.
Lenarško OZVVS šteje 289 aktivnih članov
in se je uveljavilo kot pomembna organizacija
civilne družbe, ki neguje zgodovinski spomin
na čas slovenskega osamosvajanja, se zavzema za zgodovinsko resnico in namenja posebno skrb negovanju domoljubja. Na zboru
so se za vodenje v zadnjih dveh mandatih posebej zahvalili predsedniku Darku Škergetu
in ga imenovali za častnega člana. Za novega
predsednika so izvolili upokojenega polkovnika SV Andreja Kocbeka, ki je je nanizal
letošnje poglavitne programske poudarke.
Med njimi je izpostavil slavnostno prireditev ob 50-letnici
Teritorialne obrambe (TO) Slovenije z odkritjem spominskega
obeležja braniteljem domovine
v lenarškem mestnem parku,
odkritje spominske plošče na
zgradbi nekdanjega tajnega
skladišča orožja v Centrovodu,
spominske prireditve ob stoletnici bojev za severno mejo,
tradicionalni Maistrov pohod
v Sveti Trojici in strokovno
ekskurzijo na Kočevsko. Sodelovali bodo tudi na mnogih
Franc Sernec (v sredini) v družbi Darka Škergeta (levo) in gene- prireditvah sosednjih OZ in
se udeležili pomembnejših akrala Ladislava Lipiča (desno) je prejel zlato plaketo ZVVS.
tivnosti Zveze veteranov vojne
za Slovenijo. Na letnem zboru
v Gočovi so imenovali tudi
novo komisijo za domoljubje,
ki bo med drugim skrbela tudi
za prenašanje zgodovinskega
spomina na mlade po šolah.
Sekretar lenarškega OZ VVS bo
tudi v naslednjem mandatnem
obdobju Iztok Rozin.
Podelili so več priznanj in
odlikovanj, med njimi tudi zlati
plaketi Zveze veteranov vojne
za Slovenijo, ki sta jih prejela
Franc Sernec in Marjan Ručigaj, oba ustanovna člana OZ
Darko Škerget (v sredini) je nadvse uspešno vodil OZ VVS
VVS Lenart ter dolgoletna priLenart dva mandata in je na letnem zboru prejel naziv časnega zadevna sodelavca in organizačlana; ob njem novi predsednik Andrej Kocbek (levo) in sekretar torja.
Iztok Rozin (desno).
M. T., foto: Dušan Komar

a 22. programsko-volilnem zboru
lenarškega Območnega združenja
veteranov vojne za Slovenijo (OZ
VVS) v Gočovi pri Sveti Trojici v Slovenskih
goricah so govorili o uresničevanju lanskega bogatega programa dela in o delovanju
v preteklem štiriletnem mandatnem obdobju
pod vodstvom predsednika Darka Škergeta.
Zborovanja so se poleg lenarških veteranov iz
območja celotne Upravne enote Lenart udeležili tudi številni gostje, predstavniki območnih veteranskih združenj iz Vzhodno štajerske pokrajine (VŠP) in Slovenske vojske (SV).
Udeležence skrbno pripravljenega zbora so
nagovorili in pozdravili tudi župan občine

Občni zbor Združenja za vrednote NOB Lenart

Z

bor članstva je potekal 10. februarja ob
11. uri v okrepčevalnici Pri Ančki v Zg.
Partinju v jurovski občini. Zbrali smo
se v velikem številu. Dogovorili smo se o planu dela, ki je kar smelo zastavljen.
Posebej poudarjam naslednje dejavnosti:
odkritje spominskega obeležja lenarškemu
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župniku Ferdinandu Potokarju v Lenartu,
slavnostno sejo ob 70-letnici začetka delovanja društva, 1. junija, in udeležbo na vseslovenski obeležitvi 70. obletnice. Prav tako
moram dodati odkritje obeležja ustreljenemu
talcu v Jurovskem Dolu. Izvedli bomo kar
nekaj komemoracij in 3. soboto v novembru

OVTARJEVE NOVICE
odšli v Gradec, kjer se
bomo poklonili našim
borcem in vsem, ki so
izgubili življenje v tem
taborišču. Prav tako
bomo poskrbeli za družabne dogodke. Plan
dela smo sprejeli z večino glasov. Na koncu
nas je pozdravil Peter
Škrlec, župan Občine
Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, in nam zaželel
veliko uspeha pri snovanju načrtov. Za dosedanjo pomoč se mu
zahvaljujemo.
Iz plana dela ZB Lenart za leto 2018: občni zbor; komemoracija,
17. 4. 2018; proslava ob
dnevu OF, 25. 4.; komemoracija v Selcih, 30. 7.
2018; bolnišnica „Cafa“,
15. 7. 2018; komemoracija in odkritje spominske plošče Ferdinandu
Potokarju, 1. 6. 2018;
komemoracije
pri
spominskem obeležju Eli Kristl Tanji, 4. 12.
2018, in pri vseh spomenikih NOB, 30 in 31.
10. 2018; strokovna ekskurzija v Muzej NOB
v Maribor, obisk bolnišnice Jesen in ogled še
drugih spominskih obeležij na Pohorju; spominski pohod od pomnika NOB do pomnika
v Voličini; strokovna ekskurzija Babno polje
- ogled spominskih obeležij; okrogla miza na
tematiko NOB; NOB predavanje v šoli v Jurovskem Dolu; odkritje spominske table v Juro-

vskem Dolu; izdaja glasila Delo in življenje
Ferdinanda Potokarja; obnova spominskih
obeležij, Klub Brigadirjev; pridobivanje članstva, stalna naloga; proslava ob 70-letnici delovanja društva; pomoč članom, ki so potrebni pomoči; prednovoletno srečanje; obdaritev
starejših članov; Klub brigadirjev pripravi
razstavo o delu brigadirjev; okrogla miza na
temo brigadirstva v Benediktu; izdaja knjige
Moj brigadirski dan (delo kluba brigadirjev je
sestavni del programa dela).

17. 4. 2018 ob 11. uri bo komemoracija v Črmljenšaku pri spominski tabli obešenima
bratoma Muršec. Slavnostna govornica na prireditvi bo Marija Šauperl. Kulturni program
bo izvedla Osnovna Šola Voličina. Po prireditvi bo pogostitev.
Tudi letos bomo skupaj z občino Benedikt ob dnevu Osvobodilne fronte slovenskega
naroda izvedli proslavo, ki bo 25. 4. 2018 ob 18. uri v kulturnem domu v Benediktu. Slavnostni govornik bo dr. Marjan Toš. Prisotne bo v pozdravnem nagovoru pozdravil domači
župan Milan Gumzar. Po kulturnem programu bo pogostitev.
Alojz Bezjak, ZB Lenart

Občni zbor KO – DIS Lenart

D

esetega marca 2018 smo se člani lenarške krajevne organizacije Društva
izgnancev Slovenije 1941–1945 (KO
– DIS Lenart) tudi tokrat zbrali, da pregledamo in ocenimo delo preteklega leta in si zastavimo program dela za leto 2018. Predsednik
društva je uvodoma pozdravil gospoda Jožeta
Križančiča - delegata DIS in predstavnika ZB
za vrednote NOB Alojza Bezjaka. Razočarani
pa smo bili, ker se našemu vabilu ni odzval
noben predstavnik naših 6 občin. Po poročilih organov zbora se je prvi vključil v razpravo gospod Križančič
in poudaril, da vojna
škoda izgnancem še
vedno ni bila izplačana.
Predsednik društva je
prisotne opozoril, da so
pred nami parlamentarne in lokalne volitve. Kritično je ocenil
odnos nekaterih občin,
ki odklanjajo finančno
podporo in s tem ogrožajo obstoj našega društva. V imenu društva
pa se je iskreno zahvalil
županom občin Benedikt, Sveta Trojica in

Sveti Jurij in vodstvu TBP Lenart, ki so nas
finančno podprli. Našo vlogo za dotacijo je
zavrnila le občina Lenart, čeprav je največ naših članov prav iz Lenarta. Najbolj burna pa je
bila razprava o dejstvu, da nekateri naši politiki ENAČIJO genocidno politiko nacizma in
fašizma s povojnimi dogodki, ki jih je izvajala
takratna oblast. To je po njegovem grobo izkrivljanje zgodovinske resnice. Še marsikatera je bila izrečena o tej zadevi med zakusko, ki
so jo pripravili člani odbora.
Ivan Godec

Društvo za razvoj kabelsko-satelitskotelevizijskega sistema Lenart
vljudno vabi vse naročnike, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d., in
so priklopljeni na kabelski sistem v mestu Lenart,
na redni letni občni zbor, ki bo v četrtek, 12. 4. 2018, ob 18. uri
v prostorih Gasilskega doma Lenart. Dnevni red bo podan na občnem zboru.
Predsednik društva, Edi Golob
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70 let Socialno varstvenega zavoda Hrastovec

S

ocialno varstveni zavod Hrastovec (SVZ
Hrastovec) je bil
ustanovljen v drugi polovici leta 1948, kar pomeni, da bodo letos obeležili
70-letnico delovanja. Ob
tem jubileju bo v drugi
polovici letošnjega leta
organiziranih več prireditev in aktivnosti.
SVZ Hrastovec je večji
zavod, ki zaposluje 469
delavcev, ki skrbijo za 640
stanovalcev. Ti bivajo v
enotah na sedežu zavoda
v Hrastovcu in v dislociranih bivalnih enotah, ki so v Mariboru, Apačah, Zgornji Ščavnici, Rožengruntu, Trnovski
vasi, Gornji Radgoni, Radencih, Voličini,
Zrkovcih, Vrholah in Hodošu, ter v stanovanjih, nadomestnih družinah, razbremenilnih
družinah, negovalnem in varovanem domu,
dnevnem centru ter drugih oblikah življenja
in bivanja.
V SVZ Hrastovec snujejo svoj sistem podpore na trdnih temeljih, na spoštovanju človeka kot individuuma in na iskanju vedno
novih načinov in možnosti za kakovostno
izvajanje storitev. V zadnjih letih so v zavodu
delo modernizirali, posodobili evidentiranje
storitev, poskrbeli za nadgradnjo sistema in
na več nivojih preverili kakovost izvajanja

storitev. Direktorica zavoda mag. Andreja
Raduha pravi, da bo letošnje leto zagotovo
prelomno ne samo zaradi obletnice, ampak
tudi zaradi številnih dinamičnih procesov, ki
bodo zahtevali temeljito in strokovno dobro
organizirano reagiranje in dodaja: »V prvi
vrsti bo treba reagirati, na predloge Zakona
o dolgotrajni oskrbi, pripraviti predloge za
obravnavo najzahtevnejše skupine stanovalcev, ki bivajo na varovanih oddelkih, skrbeti
za nadgradnjo sistema v dislociranih bivalnih
enotah in poskrbeti za širjenje mreže neodvisnih stanovanj ter hkrati skrbeti za ravnovesje
med finančnimi, materialnimi in kadrovskimi viri.«
Z. Š.

Ob 10. obletnici Doma sv. Lenarta

K

onec februarja je minilo 10 let od
blagoslovitve Doma sv. Lenarta. V sredo, 28. 2. 2018, ob 10. uri je nadškof
dr. Franc Kramberger ob navzočnosti dekanijskih duhovnikov daroval zahvalno sveto
mašo. V homiliji je orisal pot vzpostavitve
doma in svojo izkušnjo bivanja v domski skupnosti.
Sveto mašo je s petjem obogatil domski
pevski zbor, ki je zapel pesem, napisano prav
za to priložnost. Besedilo je napisal upokojeni mariborski škof dr. Jožef Smej, uglasbil pa
jo je pevovodja Žan Jerenko.
»Za nami je 10 let sobivanja v domski
skupnosti Doma sv. Lenarta, sodelovanja s
stanovalci, svojci in z okoljem ter veliko pridnega dela. V teh 10
letih smo pri svojem
delu in medsebojnih
odnosih doživeli mnogo vzponov, pa tudi
spodrsljajev. Brez Vaše
pomoči in vzajemnega sodelovanja, drage
stanovalke, dragi stanovalci,
spoštovani
svojci, prijatelji in cenjeni sodelavci Doma
sv. Lenarta, nam ne bi
uspelo uspešno prehoditi te poti in popraviti
spodrsljajev, vzpostaviti iskrenega zaupanja

med vsemi sodelujočimi, ustvariti dobrega
vzdušja v domu in ustvarjati domačnosti, da
po desetih letih lahko rečemo, da je Dom sv.
Lenarta zares postal 'zrcalo domačega ognjišča',« je v zahvalnem nagovoru povedal direktor Zlatko Gričnik.
Praznovanju so se pridružili sodelavci
Nadškofijske Karitas Maribor, generalni tajnik Slovenske Karitas, Cveto Uršič, ter predstavniki lokalnih organizacij.
Hvaležni smo vsem, ki so se nam na tem praznovanju pridružili in se skupaj z nami zahvalili za vse izkušnje, preizkušnje in vse blagoslove,
ki smo jih bili deležni v tem času, za vse, kar
smo se naučili, da smo rasli in se razvijali …
Polona Šporin

91. občni zbor PGD Benedikt

V jubilejnem letu velika gasilska vaja

N

a 91. rednem
občnem zboru
so se v soboto,
10. marca, sestali člani
in članice Prostovoljnega gasilskega društva
Benedikt. Pridružili so
se jim gostje, med njimi
župan Milan Gumzar,
Robert Kukovec iz GZ
Lenart in njihovi dobri
gasilski prijatelji iz Kamniške Bistrice.
Iz skrbno pripravljenih poročil vodilnih v
društvu, na čelu s pred-
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sednikom Jožetom Mauričem in poveljnikom
Francem Laknerjem kot tudi ostalih, smo slišali, da jim dela in skrbi ni manjkalo. Skrbeli
so za gasilski dom in opremo, se usposabljali
in imeli več različnih intervencij, organizirali zdaj že tradicionalno gasilsko tekmovanje
in izpeljali tudi vse druge zastavljene naloge.
Med njimi sta izstopali velika gasilska vaja
Benedikt 2017 in 90-letnica društva, ki so jo
praznovali 1. julija. Praznovanje je posebej zaznamovala dan pred osrednjo slovesnostjo, 30.
junija, velika gasilska vaja Benedikt 2017, v kateri je sodelovalo vseh deset gasilskih društev
GZ Lenart, PGD Maribor – mesto, PGD Kamniška Bistrica, PGD Gornja Radgona, Slovenska vojska s helikopterjem za gašenje požarov, Policija in Zdravstveni dom Lenart. Vajo,
kakršne nismo videli že dolgo tudi v širšem
slovenskem prostoru, si je ogledalo okrog tisoč navdušenih obiskovalcev. Vaja je potekala
na šestih točkah in prikazala tehnično reševanje, izvajanje notranjega in zunanjega napada,
reševanje iz višine, reševanje preko spustnice,
prikaz gašenja osebnega vozila, nudenje prve

pomoči in prikaz gašenja s helikopterjem.
Pohvalili so se lahko tudi z uspešnim delom ženske in moške gasilske tekmovalne desetine kot tudi z delom z mladimi.
Na zboru so poleg ostalih nujnih vsebin
sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto in izvolili delegate za občni zbor
Gasilske zveze Lenart. Dosedanjemu vodstvu
in odborom se je iztekel namreč 5-letni mandat. Funkcijo predsednika so zaupali Francu
Laknerju, poveljnik je postal Gregor Jančič.
Uradni del občnega zbora so zaključili s
podelitvijo društvenih zahval, potrdil o opravljenih gasilskih specialnostih, priznanj in
značk za dolgoletno delo v gasilski organizaciji. Tako sta Ljudmila in Leopold Zimič prejemnika priznanja in značke za kar 60 let zvestobe gasilski organizaciji. Zahvalili so se tudi
dosedanjemu predsedniku Jožetu Mauriču
kot vsem ostalim, ki so se poslovili s funkcij.
Za dobro sodelovanje so zahvalo podelili tudi
županu Milanu Gumzarju.
Franc Bratkovič

Občni zbor Čebelarskega društva Sv.
Trojica-Lenart
Leopold Hameršak častni predsednik

V

januarju so se zbrali člani Čebelarskega društva Sv. Trojica-Lenart in
opravili občni zbor. Prisluhnili so
poročilom upravnega in nadzornega odbora in v razpravi izrazili zadovoljstvo z opravljenim delom. Sprejeli so program dela za
naslednje leto in izvolili nove organe društva.
Dosedanjega predsednika ČD Sv. Trojica-Lenart Leopolda Hameršaka, ki je društvo zelo
uspešno vodil od leta 1992, polnih 26 let, je
zamenjal Anton Žižek. Predlog, da Leopolda
Hameršaka imenujejo za častnega predsednika ČD Sv. Trojica-Lenart, so člani soglasno
potrdili in ga pospremili z aplavzom in odobravanjem.
Rojen v novembru 1938 v Selcih
je Leopold Hameršak osnovno
šolo obiskoval v
Voličini, potem
nadaljeval šolanje v Vinarsko-sadjarski šoli v
Svečini in se zaposlil na tedanjem
posestvu v Selcih. Po odsluženem vojaškem
roku, izobraževanju na Kmetijski šoli v Rakičanu in na Višji agronomski šoli v Mariboru je postal inženir agronomije. Njegovo
poklicno delovanje je bilo ves čas povezano
s kmetijstvom, natančneje s sadjarstvom in
vinogradništvom. Služboval je na kombinatu
v Selcih, bil upravnik na Tratah, v Kmetijski
zadrugi Lenart, v Agrokombinatu Lenart.
Vsepovsod je opravljal pomembne funkcije,
saj je bi v različnih časovnih obdobjih tudi
direktor. Deloval je tudi kot sekretar tedanje
SZDL v Lenartu, upokojil pa se je kot sekretar KZ Lenart, kjer je prej bil direktor. Za
svoje delo je dobil več odlikovanj in priznanj.

Ob vsem poklicnem in družbenem delu pa
je vedno našel čas za delo v društvih. Tako je
aktiven v Sadjarsko-vinogradniškem društvu,
kjer je bil tajnik celih 18 let. Je član in 7 let
predsednik društva upokojencev Lenart. Bil
je tudi predsednik sveta KS Lenart. Sedaj je
član občinskega sveta Občine Lenart in član
sveta Krajevne skupnosti Lenart. Kljub temu
pa vedno najde čas za svoje čebele, s katerimi
se je ob očetu srečal že v otroštvu. Leta 1983,
ko je umrl stric čebelar, je začel skrbeti za njegove čebele in čebelarstvu ostal zvest do danes.
V čebelarsko društvo Sv. Trojica-Lenart se je
včlanil leta 1986 in se takoj aktivno vključil v
njegovo delo in postal soorganizator prireditve ob razvitju društvenega prapora. Leta 1989
je postal član Upravnega odbora društva in bil
1992 leta izvoljen za predsednika ČD Sv. Trojica-Lenart. To odgovorno nalogo je opravljal
do letos. Ves čas svojega delovanja se je posvečal področju vodenja, organizacije in izvajanja nalog v društvu. Velik je njegov prispevek
k popularizaciji čebelarstva, izobraževanju
članstva in vključevanju čebelarske dejavnosti
v širšo družbeno skupnost na nivoju več občin in države. Bil je gonilna sila in organizator
društvenih prireditev ob 100 in 110-letnici
in urednik Zbornika ČD Lenart-Sv. Trojica.
V Območni čebelarski zvezi Maribor je član
Komisije za priznanja, prav tako v Čebelarski
zvezi Slovenije. Od dneva, ko je prevzel naloge predsednika društva, je delo v čebelarski
organizaciji razumel kot poslanstvo in ga tako
tudi opravljal. Za svoje požrtvovalno delo je
prejel več društvenih priznanj in odlikovanji
Antona Janše 3. in 2. stopnje. Zaradi njegovega vestnega in vsestranskega delovanja smo
ga čebelarji soglasno imenovali za častnega
predsednika ČD Sv. Trojica-Lenart.
Za ČD sv. Trojica–Lenart Danilo Muršec

Društvo upokojencev Sv. Trojica dobro deluje

A

ktivnost delovanja v letu 2017 so ocenili, in to dobro, na zboru članstva
društva v nedeljo, 4. 3. 2018, v Gočovskem dvorcu. Ivan Herič je po svojem pozdravnem nagovoru kot predsednik društva
prvo leto v prvem mandatu podal poročilo o
delovanju društva, ki je bilo bogato. Sledilo je
poročilo tajnika Darka Perka, blagajničarke
Darinke Lešnik in predsednice NO Frančiške
Štefanec. Milica Škof je kot koordinatorka
projekta Starejši za starejše prikazala njihovo
dejavnost.
K obširnemu programu dela za letošnje
leto so dodali tudi planinska pohoda na Boč
in Donačko goro. Posebno veseli so, da se selijo v ustreznejše prostore na Trojiškem trgu.
Med številnimi gosti je predsednik Zveze DU Slovenske gorice Stanko Kranvogel

Poročilo predsednika
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izrekel priznanje aktivnostim društva in dejal, da društvo dela moderno. Župan Darko
Fras pa podaja roko DU tudi v bodoče. DU
Sveta Trojica so priključili k Zgornjepodravski zvezi. Dosedanji blagajničarki Darinki
Lešnik so izročili zahvalno listino. Za novo
blagajničarko je bila izvoljena Vika Lorbek.
Na koncu je delovni predsednik zbora Peter
Leopold ponudil mikrofon prejšnji predsednici Marici Klobučar. Novosprejetim 24 članom

OVTARJEVE NOVICE
so izročili nageljne. Sledilo je prijetno druženje
ob sladkih dobrotah članic društva. Predsednika pobratenih društev DU Rogoznica Franci
Korošak in DU Mačkovci Dezider Obal sta
dobro ocenila sodelovanje med društvi z željo
po nadaljevanju. S kulturnim programom je
sodelovala domača društvena pevska skupina s
harmonikarjem Karlom Druzovičem.
Slavko Štefanec

30 let Društva upokojencev Benedikt

N

a zboru članov društva, ki so ga organizirali 25. februarja in se ga je
udeležilo 150 članov, so benediški
upokojenci, po uradnem delu zbora, kjer so
pregledali in potrdili delo društva v letu 2017
in sprejeli in potrdili plan dela za 2018, organizirali krajšo slovesnost ob 30. obletnici DU
Benedikt. V slavnostnem govoru je sedanji
predsednik društva Milan Hlevnjak opisal
teh 30 let delovanja. Začetki društva segajo v
leto 1987, ko se je skupina benediških upokojencev, ki so bili včlanjeni v DU Lenart, začela
dogovarjati, da bi ustanovili svoje društvo.
Maja 1988 je skupina desetih ustanoviteljev
popisala vse benediške upokojence in organizirala prvi občni zbor Društva upokojencev Benedikt. Prisotni so z velikim aplavzom
pozdravili tri ustanovitelje, ki so bili prisotni
na slovesnosti. Z nami so bili gospa Anka
Valh, ki je bila prva tajnica društva in je tajniške posle opravljala celih 19 let, gospa Elizabeta Lorbek je ob ustanovitvi prevzela delo
blagajničarke in ga vzorno opravljala 18 let.
Tretji ustanovni član, ki je bil prisoten, pa je
gospod Stanko Sraka, ki je deloval v upravnem odboru društva.

Na slovesnosti sta bila navzoča tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenskih goric Stanko Kranvogel in tajnik zveze
Stanko Cartl. Predsednik zveze je v krajšem
nagovoru omenil dobro sodelovanje društva
z zvezo in čestital društvu in vsem posameznikom, ki so zaslužni za dobro delovanje, in
zaželel še veliko uspehov v prihodnje. Tajnik
zveze pa je predsedniku društva podelil priznanje zveze ob obletnici. V nadaljevanju sta
predsednik in tajnica DU Benedikt podelila
zahvale za 30-letno zvestobo društvu vsem
trem ustanoviteljem, prav tako pa še ostalim
članom, ki so društvu zvesti vseh 30 let. Podelili so tudi zahvale za pomoč in sodelovanje
pri razvoju društva. Dobili so jih: dolgoletni
župan občine Benedikt Milan Gumzar, občina Benedikt, Osnovna šola Benedikt, OO
Rdečega križa Benedikt, Župnija Sv. Benedikta v Slovenskih goricah in Zveza društev
upokojencev Slovenskih goric.
Slovesnost, ki jo je vodila in povezovala članica društva Marjana Farasin, so s svojim ubranim petjem popestrili pevci ljudskih pesmi pri
Kulturnem društvu Benedikt Žitni klas.
Milan Hlevnjak

prebivalcev Oseka in tudi občanov Sv. Trojice
ter ob tem skrbijo tudi za družabno življenje.
V razpravi so izpostavili priprave na praznovanje 70-letnice delovanja društva. Kot so dejali, med živimi ni več nobenega ustanovnega
člana.

Gasilsko predavanje za občane Benedikta

V

petek, 2. 2. 2018, je bilo v Kulturnem
domu v Benediktu na pobudo PGD
Benedikt ob sodelovanju z občino
Benedikt organizirano poučno in koristno
predavanje za vse občane, in sicer o požarnih
nevarnostih in ukrepanjih v primeru potrebe
v gospodinjstvih in raznih drugih objektih.
Predavatelj je bil Oskar Neuvirt iz Malečnika,
daleč naokrog znani prostovoljni in poklicni
gasilec kakor tudi znani strokovnjak na področju uničevanja najdenih pirotehničnih
sredstev. Zelo nazorno nam je s pomočjo
slikovnega gradiva predstavil, kaj si lahko
zaradi svojega malomarnega in neveščega
ravnanja kakor tudi
pomanjkanja znanja
»zakuhamo« v lastnem
bivalnem okolju. Podrobno nas je podučil
o uporabi plinov in elektrike v vsakdanji rabi
in kako tudi ukrepati v
primeru neželenih pojavov. Skozi ves čas predavanja smo mu z vso
pozornostjo prisluhnili

Dolgoletna tajnica društva Anka Valh dobitnica zahvale za 30-letno zvestobo

Oseški gasilci si želijo novo orodno
gasilsko vozilo

V

naselju Osek že 69 let deluje Prostovoljno gasilsko društvo, v katerega
je vključenih devetdeset članov. Da
živijo za svoje društvo, se je izkazalo tudi ob
rednem letnem občnem zboru 10. februarja.
Udeležili so se ga je 69 članov ter delegati društev na področju Gasilske zveze Lenart in delegati pobratenih gasilskih društev Formin,
Destrnik, Maribor-Studenci, Maribor-Pobrežje in Boreci pri Križevcih pri Ljutomeru.
Zbor so počastili tudi delegat GZ Lenart Robi
Kocuvan, predsednik GZ Lenart Jože Selinšek ter župan občine Sv. Trojica Darko Fras.
Zbor je vodil častni
predsednik
društva
Franc Rojko, o načrtih
za prihodnje pa je poročal predsednik Vlado
Ploj. Društvo je posebno skrb namenjalo
mladim gasilcem, saj
v okviru društva deluje kar 7 pionirskih
skupin, ki na različnih
tekmovanjih dosegajo
lepe rezultate. Skupine
vodijo izkušeni gasilci
Branko Harl, Ivo Ku-

ŠT. 3 | 30. MAREC 2018

kovec in Blaž Škrobar. Ob skrbi za gasilsko
dejavnost ne zanemarjajo tudi družabnih dejavnosti. Tako so v poletju izvedli tradicionalno tekmovanje v košnji trave. Kot veliko delo
si štejejo tudi ureditev temeljev, na katerega
so postavili streho zvonika trojiške cerkve, ki
je odslej simbol PGD Osek. Društvo načrtuje
tudi številne aktivnosti v naslednjem obdobju. Med pomembne štejejo nabavo novega
orodnega gasilskega vozila za prevoz moštev.
Pri tem jim je pomoč obljubil tudi župan
Fras, ki je gasilce pohvalil, da s svojo delavnostjo skrbijo za požarno in siceršnjo varnost

in domov odšli bogatejši za vse tisto, česar do
sedaj nismo vedeli.
Žalostno pa je to, da smo lahko na prste
prešteli udeležence, kakor da bi bilo predavanje namenjeno izključno gasilcem, ki smo bili
v veliki večini.
Na koncu je predavatelj, ki se mu prisrčno
zahvaljujemo, med nami izvedel še mini kviz,
predvsem o logičnem razmišljanju reševanja
v različnih situacijah. Zmagovalka, gasilka
Barbara Potrč, si je prislužila veliko pico v piceriji Črni baron v Malečniku.
Upravni odbor PGD Benedikt

Prizadevni trojiški vinogradniki opravili
16. občni zbor

V
Elizabeta Lorbek prejema zahvalo za 30-letno zvestobo iz rok
predsednika DU Benedikt.

Ob koncu zbora so poveljnik in predsednik
društva Vlado Ploj in Slavko Šilak ter predsednik GZ Lenart Robi Kukovec zaslužim
članom društva podelili gasilska priznanja in
odlikovanja.
Ludvik Kramberger

petek, 16. marca 2018, so se Trojiški
vinogradniki v velikem številu (68
članov od skupaj 98) udeležili 16. občnega zbora v Hiši kulinarike v Gočovi. Udeležili so se ga župan Darko Fras, pater Damjan,
5. vinska kraljica Cerkvenjaka Monika Majer,
bivša 4. vinska kraljica Martina Breznik, ravnatelj osnovne šole Darko Škerget, predsednik Društva vinogradnikov Lenart Marko
Šebart s člani upravnega odbora, predsednik
turistično vinogradniškega društva Benedikt Marjan Farazin in
podpredsednik društva
vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak
Ivan Janez Pučko. Iz
Kmetijsko svetovalne
službe se je zbora udeležila Cvetka Bunderla.
Pregledali so opravljeno delo za preteklo
leto in sprejeli obsežen plan za leto 2018.
Predsednik društva je
v svojem poročilu izpostavil le najodmevnejše aktivnosti. Društveno ocenjevanje vin
so opravili 29. marca in dosegli povprečno
oceno 18,05 točke, kar je zelo dober uspeh.
Na Dan odprte kleti v okviru občinskega praznika Občine Sveta Trojica so v juniju podelili
16 zlatih in 12 srebrnih priznanj za ocenjena
vina in razglasili protokolarna vina Občine
Sveta Trojica (9 sort vin, ki jih lahko obiskovalci degustirajo v Razstavno protokolarnem
centru svetega Martina. Postavitev klopotca
spada v kategorijo ohranjanja kulturne dediščine. Na prireditvi Postavitev klopotca se je
5. avgusta pri družini Julijane in Henrika Fekonja zbralo okrog 150 obiskovalcev. 27. 10.
2017 so se vključili v Festival vin osrednjih
Slovenskih goric v organizaciji Društva Vincar. Zelo odmevno in priljubljeno je martinovanje, S pomočjo dramske sekcije turističnega
društva jim uspeva to prireditev izvesti na
visoki ravni.
V zadnjih 15 letih je bilo veliko storjenega
v pridelavi kvalitetnega grozdja in kletarjenju.
15. obletnico društva so dostojno proslavili

16. decembra. Na osrednji proslavi so živečim
ustanovnim članom ter ženi prvega predsednika društva Feliciti Rajter in Občini Sveta Trojica podelili unikatno spominsko plaketo. Udeleženci so si v polni dvorani ogledali video o
uspehih v 15-letnem delovanju. Zelo veseli so
bili prejetih poznejših pohval za odlično izvedbo in organizacijo prireditve. Druženje se je
nadaljevalo v prostorih Izletniške kmetije Ve-

ingerl, ki so jo odprti 10. decembra. Tudi tokrat
so podelili srebrno priznanje Mariji Pečovnik
in Jožefu Ploju. Srebrno priznanje sta prejela
Stanislav Slana in Katica Leopold. Posebno
društveno zahvalo je prejela družina Franca
in Mimike Golob, ki sta izredno izkazala pri
organizaciji delavnice Rez sadnega drevja in
številnih drugih prireditvah društva.
Društvo vinogradnikov dobro sodeluje z
Občino sveta Trojica, s turističnim in nekaterimi drugimi društvi v občini. Poznani so
po dobrem sodelovanju s sosednjimi vinogradniškimi društvi. To so številni gostje tudi
potrdili v zahvalnih nagovorih.
V programu dela za leto 2018 ostajajo vse
osrednje naloge kot v letu 2017. Novost je,
da si trojiški vinogradniki želijo sodelovati
v povezovanju sorodnih društev. Podpirajo
predlog društva vinogradnikov iz Lenarta, da
bi ponovno uvedli vinogradniški ples.
V letu 2018 bodo sodelovali pri namestitvi
ograje okrog Ildenfonzove trte, cepiča potomke z Lenta. Letos prvič pričakujejo prve grozde.
Peter Leopold
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Sprememba v vodstvu TD Sveta Trojica

V

olilni občni zbor Turističnega društva
ditve Pozdrav sosedu javno zahvalil vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k uspešno izvedeneSv. Trojica, že 51., je potekal v soboto,
10. 2. 2018, na turistični kmetiji Bremu dogodku. Davidu pa se je v imenu društva
znik v Komarnici. Predsednik Marjan Klobazahvalila predsednica delovnega predsedstva
sa je poročal o aktivnostih društva, ki jih je
Vera Vračko. Iz rok nove predsednice Darje
bilo veliko.
Šuta je prejel darilo dosedanji dolgoletni predVodstvo društva se je nekoliko spremenilo.
sednik društva Marjan Klobasa.
Dosedanji predsednik s stažem 16 let je poDodatek k obsežnemu programu dela za leto
stal podpredsednik društva, podpredsedni2018 je razstava ob 100-letnici smrti kiparja
ca društva Darja Šuta pa nova predsednica.
pozlatarja Leopolda Lavoslava Perka, postaNovi tajnik je postal Branko Družovec, blavitelja kapele na Cesti Maksa Kavčiča 7 v Sv.
gajničarka pa je Nataša Bauman, referent za
Trojici v letu 1886 in ustvarjalca veliko kipov
kulturo Jože Ploj, za šport pa Ivan Letnik.
z versko vsebino v Slovenskih goricah in širše.
Dosedanji predsednik TD Marjan Klobasa
To se bo dogajalo v času občinskega praznika.
se je za minulo prizadevno delo še posebej
Nova predsednica društva je spodbudno
zahvalil s pisnim priznanjem dosedanjemu
napovedala pestro leto, polno zanimivih akblagajniku Drago Šenekarju, podpredsednici
tivnosti in izzivov.
Darji Šuta, tajniku Zdravku Vračku in gospoSlavko Štefanec
darju doma Viktorju Emeršiču.
Podpredsednik Štajerske
turistične zveze Ivan Kramberger je poudaril, da je to
eno najdejavnejših društev
osrednjih Slovenskih goric,
in zaželel plodno delo še naprej. Župan Darko Fras je poudaril uspešno sodelovanje
med občino in TD tudi pri
predaji brunarice v upravljanje društva. Zbor so pozdravili še Peter Leopold, predsednik Društva vinogradnikov,
Ivan Herič, predsednik DU
in predstavnik TD Majolika.
David Klobasa se je kot
organizator in voditelj prire- Prva oglasna deska TOD Gradišče v Slov. gor. iz leta 1968

Koncert »S pesmijo in glasbo ob dnevu
žena« v Lenartu

V

svojem 16-letnem prepevanju so si
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart tako
rekoč drznile že sedmič organizirati
samostojni koncert ob mednarodnem dnevu
žena. Tokrat so v goste povabile mnoge pevske skupine, za popestritev in posebno obujanje spominov na otroške dni pa so vsekakor
bili otroci Osnovne šole Lenart, ki tvorijo
Otroško folklorno skupino pod mentorstvom
Vesne Rošker.
Predsednik Društva upokojencev Franc
Belšak je v uvodu pohvalil požrtvovalno delo
in organiziranost pevk, vse od vodje Milke
Cartl do Ivanke Žerjav, Marte Žižek in Anice
Zorec. Prireditev sta popestrili še dve presenečenji in sicer so obdarili jubilantko Jožico
Vračko z ogrlico Zlatarstva Sukič iz Lenarta in
zlatoporočenca
Slavico in Friderika Perka z
nagrado Gostilne 29 iz
Lenarta. Petja in glasbe
ni manjkalo, vse skupaj
pa je v pravi šopek lepih
doživetij povezala Saša
Lovrenčič.
Milka Cartl je ob tem
delila svoje razmišljanje:
»Čas, ko smo se pevke
lotile tega novega projekta, ni rožnat. Pravijo, da
smo recesijo prebrodili,
pa vendar opažamo, da
bi marsikatero podjetje,
obrtnik ali posameznik
potreboval pomoč. Kljub
temu smo zbrale pogum,
kar je bilo sicer premalo,
zato lahko rečem, da smo
imele preprosto srečo in
našle dobre ljudi in podjetja, ki so nas sprejeli,
prisluhnili in po svojih
močeh tudi pomagali finančno ali drugače, kar
je pripomoglo, da smo
koncert izpeljale. Hvala
vsem.«
Ob družinskih članih,
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prijateljih in članih DU Lenart, ki so pomagali, so to bili še: TBP Lenart, Jasama Lenart,
Mariborska livarna (enota Lenart), Cvetličarna Almaja Lenart, Strojne instalacije, Milan
Hauptman, Skala, gradbeništvo in storitve
Drago Kerec, Copy center, Milena in Milan
Potočnik, Trgovina Marko, Jože Kraner Zamarkova, Prostovoljno gasilsko društvo Lenart, Foto Tone Lenart, LETRA- trgovina in
transport Lenart, družina Mlasko Lenart in
SVZ Hrastovec.
S šopkom zvončkov pa so se pevke zahvalile tudi vsem obiskovalcem, ki so tudi tokrat
napolnili kulturni dom Lenart, ter seveda cenjene goste in donatorje.
Saša Lovrenčič, Foto Tone

10. tradicionalni pohod ob dnevu žena v Istro

P

laninsko društvo Lenart je letos organiziralo že 10. pohod ob dnevu žena. 63
žensk se je odpravilo v Slovensko Istro.
Pohod so začele v vasi Dragonja in nadaljevale
proti Krkavčam, si ogledale cerkev in znameniti
krkavški kamen. Prijazen domačin je povedal
marsikaj zanimivega pa tudi hudomušnega o
teh krajih. V Novi Vasi so okusile istrske dobrote in s pohodom nadaljevali do vasi Sv. Peter, do
avtobusa in edinega moškega, voznika Petra.
Naslednji dan, po počitku v hotelu, ob nenaklo-

njenem vremenu pohod do vasi Pomjan in nato
prevoz do gostilne Karjola v vasi Marezige, ki je
srce refoška, kjer so nas lepo sprejeli in pogostili
z okusno malico. Ker je to bil 10. pohod, smo
po malici imele krajši program s podelitvijo priznanj za udeleženke, ki so se pohoda udeležile
10-krat, vsem pa smo podelili rožice, kot se spodobi za ženski praznik.
Marjetka Breznik, planinska vodnica
A in B kategorije

Razstava pirhov »Sveta Trojica 2018«

Č

eprav se zima, ki je prišla k nam z
veliko zamudo, šele poslavlja, pa je
že pomlad in z njo velika noč, zato
se v Sv. Trojici v Slovenskih goricah že pripravljamo na že 7. razstavo pirhov v samostanki kleti.
Kot je že tradicija, razstavo pirhov in seveda drugih najrazličnejših velikonočnih
izdelkov in tudi velikonočnih jedi pripravijo domača naselja in društva. Tudi osnovna
šola in vrtec imata v svojem izobraževalnem
programu vključeno izdelovanje izdelkov
na temo velike noči, ki jih razstavijo na naši
razstavi. Posebno težo razstavi pa dodajo
velikonočni izdelki številnih umetnikov iz
celotne Slovenije. Gre za izdelke iz najrazličnejših materialov in najrazličnejših tehnik,
med katerimi prevladujejo slikarska dela in
izdelki iz lesa. Najštevilčnejši so umetniki
iz Maribora iz Kulturnih društev Studenci,
skupina Stil, in Zarja ter Proarte
Maribor. Najbolj zvesti razstavljalec, ki je razstavljal z največ izdelki, pa je gotovo Marijan Vodnik iz
Domžal, ki vsako leto na razstavi
sodeluje z več razstavnimi rezbarskimi eksponati iz lesa. Kot je že
tradicija, je v času razstave moč
poskusiti tudi domačo pisanko (bel
kruh), pa tudi kakšen napitek in
še kaj vam bodo z veseljem postregli člani enega izmed društev, ki
so v času razstave prisotni v samostanki kleti. Razstava se odpre na
velikonočno soboto, ko potekajo v
cerkvi Sv. Trojice vsako uro blagoslovi velikonočnih jedi, ter konča
na velikonočni ponedeljek, ko se,
kot je navada, ljudje radi obiščejo
in poskusijo pisanko. Nekoč je namreč veljalo, da si moral poskusiti
vsaj devet različnih pisank, ki so ti
dale dodatno moč in zdravje za vse
leto. Gotovo velja to tudi v današnjem času, zato se še posebej veliko ljudi ta dan sreča v samostanski
kleti, zato vabljeni tudi vi.

Razstava bo odprta v naslednjih terminih
ter v organizaciji naslednjih društev:
- v soboto, 31. 3. 2018, od 9. do 20.
ure, Turistično društvo Sv. Trojica
- v nedeljo, 1. 4. 2018, od 9. do 20.
ure, Društvo kmečkih žena in deklet
(skupina Svetlice)
- v ponedeljek, 2. 4. 2018, od 9. do 20.
ure, Društvo upokojencev Sv. Trojica.
Razstavo si bo na podlagi predhodnih
najav možno ogledati še do 8. 4. 2018.
Priporočamo, da se za ogled razstave
večje organizirane skupine prehodno najavijo na telefon: 02 729 50 20, 031/702 904,
051/602 939, na elektronski naslov: turizem@sv-trojica.si, obcina@sv-trojica.si
Za ogled razstave se zbirajo prostovoljni
prispevki. Več na: www.sv-trojica.si
J. Ž.

Pripravljajo srečanje zdomcev in izseljencev

O

bčina Sveti Andraž v Slovenskih goricah se je odločila, da organizira srečanje zdomcev in izseljencev. Tridnevni
dogodek se bo odvijal 24., 25. in 26. avgusta
2018. Kot so zapisali organizatorji v vabilu na
ta dogodek, je to velika priložnost za srečanje s
sorodniki, prijatelji, sošolci in znanci. S svojim
obiskom pa bodo udeleženci osrečili svoje tukaj
živeče sorodnike, prijatelje, sošolce in znance
ter obudili spomine na otroštvo in mladost.
Hkrati organizator prosi vse, ki vedo naslo-

ve svojih prijateljev, znancev in sorodnikov,
za katere vedo, da izhajajo iz območja občine
Sv. Andraž v Slov. goricah in živijo v tujini ali
drugod po Sloveniji, da jim sporočijo njihove
naslove.
Za vse informacije glede dogodka se je možno obrniti po pošti na Občino Sv. Andraž v
Slov. goricah, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci,
po e-pošti: gordana.sori@svandraz.si ali na
telefonsko štev. 003862 757 95 31.
F. B.
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Medobčinski otroški parlament

N

a že 16. medobčinskem otroškem parlamentu 23. februarja v Centru slovenskih goric v Lenartu so učenci iz OŠ
Benedikt, Cerkvenjak–Vitomarci, Lenart, Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Sv. Trojica, Sv. Ana
in Voličina razpravljali o izpostavljenih aktualnih temah, na demokratičen način izbranih
lani na 27. nacionalnem otroškem parlamentu
pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tudi letos je bil primarni cilj spodbujanje
učencev k izražanju lastnih mnenj, s čimer
politikom na lokalni in državni ravni pogosto
nastavijo ogledalo. V prvem delu smo jim prisluhnili mentorji šolskih otroških parlamentov,
ravnatelji, župani in predstavniki ZD Lenart v
delavnicah iz petih tematskih sklopov: vrednote, odnosi med vrstniki, odnosi med vrstniki in
učitelji, kaj je v naši šoli dobrega in kaj slabega,
šole drugje, šole drugače. Drugi del parlamenta je potekal v obliki okrogle mize o zaključkih
skupinskega dela in s predstavitvijo šolstva na
Malaviju s posebno gostjo Špelo Slanič. Ugotovitve so strnili v tri sklepe:
1. Pri nas imamo dober šolski sistem, ki
nudi veliko znanja in je dostopen vsem učencem. Šole so dobro opremljene. V njih je
poskrbljeno za zdrav način prehranjevanja.
Učitelji učencem nudijo
pomoč, pri pouku uporabljajo raznolike metode in načine poučevanja
ter z učenci vzpostavljajo zaupen odnos. Učenci pa kljub temu menimo, da je predmetnik
preobsežen, da smo
predolgo v šoli in imamo malo prostega časa.
Učne vsebine so preobsežne, v predmetniku je

premalo ur športne vzgoje. Menimo, da je ocenjevanje pri nekaterih učiteljih neobjektivno.
2. Vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov je ključnega pomena za dobro počutje
učencev in uspešnost pri učenju. Tem vsebinam bi bilo potrebno nameniti več časa,
razrednih ur ter v te dejavnosti vključiti vse
učence na šoli. Medsebojna pomoč, spoštovanje, vljudnost in sprejemanje drugačnosti
morajo biti osnovne vrednote šole.
3. Predlagamo, da se v učne načrte vnesejo
vsebine za pridobivanje praktičnih in vseživljenjskih znanj, v predmetnik se naj uvede
več ur športne vzgoje in razrednih ur. Prav
tako predlagamo, da bi imeli učenci možnost
soodločanja pri oblikovanju vsebin dnevov
dejavnosti.
Po prebranem se zastavi vprašanje, ali so
na vidiku spremembe učnega načrta. O tem
sicer odločajo drugi, a vsako mnenje šteje.
Podpreti moramo osnovnošolce na poti njihovega razvoja v razmišljujoče odrasle, ki jim
bo mar in se bodo pripravljeni vključevati v
družbeno in politično življenje.
Štefka Smej, koordinatorica medobčinskega
otroškega parlamenta

Mednarodna izmenjava na OŠ Benedikt

V

tednu od 5. do 9. marca smo gostili
mobilnost v okviru mednarodnega
projekta Erasmus+ KA2 strateškega
partnerstva Youth to Business Enterprise, že
sedmo izmenjavo v okviru projekta, ki traja
3. šolsko leto. K nam je prišlo kar 38 učencev
ter 16 učiteljev iz sedmih držav: Velike Britanije, Francije, Španije, Poljske, Nizozemske,
Romunije in Turčije. Pričakala sta jih sneg
in nizke temperature, kar je bilo za nekatere
nekaj zelo drugačnega, kot so navajeni od
doma.
Osnovni cilj projekta je mlade naučiti
osnov podjetništva in jih spodbuditi k drugačnemu razmišljanju, obenem pa je prav
tako pomembna komunikacija v angleščini
in spoznavanje drugih držav in kultur. Tema
našega srečanja je bila, kako čimbolj uspešno
predstaviti svoje podjetje. Organizirali smo
dejavnosti, ki so učence popeljale do tega, da
so se naučili, kakšna je dobra predstavitev,
kako govoriti v javnosti ipd. Ob delavnicah
na šoli smo obiskali tudi Tovarno podjemov
v Mariboru, kjer se ukvarjajo s podporo
mladim podjetjem, in poslušali zelo zanimivo predavanje Simona Soviča. Obiskali smo
tudi mlado in uspešno podjetje Noela, ki ima
sedež v naši neposredni okolici. Na šolo pa
sta se prišli predstavit Inova IT, kjer razvijajo
mobilne aplikacije, ter Kayo, kjer se ukvarjajo

z graviranjem čokolade.
Z namenom promocije Slovenije smo
učencem dali prav posebno tedensko nalogo – v petek so se namreč spremenili v turistične vodiče in so s svojim raziskovanjem
predstavili privlačen turistični paket kraja
v Sloveniji. Zato smo se v torek podali na
zanimivo pustolovščino po mestnih ulicah
Unlock Maribor. Učenci so v mednarodnih
skupinah raziskali mestno središče, rešili
uganke in odklenili knjigo, s katero so se poučili o zgodovini mesta in najpomembnejših
znamenitosti. V sredo so spoznali našo prestolnico Ljubljano z zanimivim gradom. Ob
poslušanju predstavitev skupin v petek smo
tudi Slovenci odprtih ust občudovali, kaj vse
lahko počnemo v naši mali državi.
Ob tej priložnosti se javno zahvaljujemo
učencem in staršem, ki so gostili učence na
svojih domovih. Obenem tudi iskrena hvala
vsem zaposlenim na OŠ Benedikt, ki so kakorkoli prispevali, da so dejavnosti potekale
gladko in sproščeno.
S ponosom lahko zapišem, da je izmenjava
v celoti uspela, o čemer pričajo vtisi in navdušenje vseh udeleženih. Benedikt je bil ta teden
center Evrope in veselimo se novih podobnih
dogodivščin.
Mojca Ketiš, koordinatorica projekta na OŠ
Benedikt

Vljudno vas vabimo na tradicionalni 9. Dan šole OŠ Benedikt,
ki bo v soboto, 7. 4. 2018, ob 15. uri v Športni dvorani Benedikt.
Nastopajoči vas vabijo v svet olimpijskih iger v Benediktu.
Pridite, ne bo vam žal!
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Otroška robotska dejavnost - priložnost za ustvarjalne izzive v prihodnosti

Regijsko tekmovanje ROBOsled 2018

V

jesensko-zimskem obdobju
so se učenci
OŠ
Cerkvenjak-Vitomarci
množično
vključili v robotsko
dejavnost, ki jo vodil
mentor mag. Feliks
Jakopec, spec., ki je v
tej sezoni dvignil nivo
dejavnosti, saj so v sledilne avto robote (Robosled 2018) tokrat
prvič pričeli vgrajevati
sestavine, ki jim pravimo »umetna inteligenca« (oz. strojna inteligenca), in so pomembne
za obvladovanje delujočega robotskega modela. Bilo je nujno, da so izdelovalci robotov
pri svojem delu morali osvajati tudi ustrezno
teoretično znanje s poudarkom na matematiki, elektroniki, računalništvu ipd.
Cerkvenjaški skupini sta se priključila še dva
uspešna učenca Vid in Mark Roškarič iz OŠ Lenart, ki sta v lanskem letu mentorju pomagala
pri izvedbi testiranja sledilnih robotov (prototipov) v prostorih Knjižnice Lenart, kjer sta poleg
demonstracije hitre vožnje predstavljala še sestavne dele robotov in njihov princip delovanja.
V četrtek, 8. marca 2018, so se učenci tekmovalci (iz omenjenih šol) v velikem številu
udeležili regijskega tekmovanja ROBOsled
2018 na Srednji elektro-računalniški šoli
v Mariboru. V hitri disciplini Dirkač brez
mikrokrmilnika so dosegli 1., 2. in 3. mesto
(Luka Kavčič, Dani Sima in Sašo Nedelko).
V hitri disciplini Dirkač z mikrokrmilnikom
so dosegli 1., 2. in 3. mesto (Vid Roškarič,
Klemen Kocmut in Mark Roškarič). Najuspešnejši regijski tekmovalec v skupnem seštevku vseh tekmovalnih točk (iz kategorije
Dirkač - 3. mesto in Poznavalec robota - 2.
mesto) je postal Mark Roškarič, ki je dosegel
1. mesto.

Razvojna agencija Slovenske gorice

»Vsem iskrene čestitke za sodelovanje pri
robotski dejavnosti, ki postaja glede na izzive
prihodnosti vse bolj pomembna in potrebna,
še posebej glede poklicnih možnosti in priložnosti v prihodnje. Omenjena dejavnost bo
morda le dobila bolšjo družbeno priložnost,
da bodo generacije prihodnosti postale še
bolj ustvarjalno in inovativno naravnane k
optimalni razvitosti svoje družbe in za učinkovitejše oddaljevanje od manj inovativnega
in preveč osiromašenega dela sveta,« je ob
nagradah učencem povedal njihov mentor
robotike mag. Feliks Jakopec, spec.
Edvard Pukšič

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart
TEL 02 720 78 88
e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Vabilo Izobraževalnega centra
Invazivke na poti - predavanje in razstava o
invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih

Kaj so tujerodne vrste, kako pridejo k nam, na
kakšen način se širijo in kako preprečiti njihov negativen vpliv na naravo, gospodarstvo in zdravje
ljudi boste spoznali na razstavi, ki bo na ogled
od 13. do 26. aprila 2018 v avli Občine Lenart.
Razstavo bo pospremilo tudi predavanje, in
sicer v petek, 13. aprila 2018, ob 10. uri v Mali
dvorani Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart. Predavala bo dr. Andreja Kavčič z
Gozdarskega inštituta Slovenije, obiskovalci pa si
boste ogledali tudi kratek film o tujerodnih vrstah
pri nas. Udeležba je brezplačna.

Bazar semen in sadik

Že četrto leto bomo za vse pripravili Bazar semen in sadik, ki bo v sredo, 18. 4. 2018, na tržnici
Lenart med 9. in 12. uro.
Navodila za izmenjavo:
- izmenjujejo se vse vrste semen, ne glede na
starost sorte,
- semena naj bodo zapakirana
v manjše vrečice, opremljene
z osnovnimi informacijami
(vrsta, sorta, leto pridelave
ter napotki za pridelavo),
- izmenjujemo
popolnoma
suha, zdrava in čista semena,
- sadike morajo biti presejane
v posamezne lončke ali začasne posodice.
Za vsa dodatna vprašanja nas
pokličite ali se oglasite v informacijski pisarni Izobraževalnega centra na Nikovi 9, Lenart, med 9. in
14. uro, telefon 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka Špes, foto: arhiv 2016/2017
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Občni zbor slovenskogoriških govedorejcev Veselje na snegu pri Sv. Trojici

Č

masti in beljakovin v čredi krav lisaste pasme
(8.107 kg mleka po kravi), zlato priznanje za
doseženo najvišjo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav črno bele pasme (9.515
kg mleka po kravi),
Janez Senekovič iz Dražen vrha - srebrno
priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav lisaste pasme
(7.771 kg mleka po kravi),
Milan Bela iz Zg. Senarske - bronasto priznanje za doseženo prirejo mlečne masti in
beljakovin v čredi krav lisaste pasme (7.440
kg mleka po kravi), bronasto priznanje za
doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin
v čredi krav črno bele pasme (9.477 kg mleka
po kravi),
Vladimir Kegl iz Žic - srebrno priznanje
za doseženo prirejo mlečne masti in beljakovin v čredi krav črno bele pasme (9.765 kg
mleka po kravi), bronasto priznanje za doseženo povprečno življenjsko prirejo v čredi
(povprečna življenjska
prireja 29.478 kg mleka
pri 43 kravah v čredi),
Feliks Sužnik iz Sp.
Voličine - zlato priznanje za doseženo
povprečno življenjsko
prirejo v čredi (povprečna življenjska prireja 31.325 kg mleka
pri 13 kravah v čredi).
Ivanka Živko iz Sp.
Partinja iz Zamarkove
- srebrno priznanje za
doseženo povprečno
življenjsko prirejo v
čredi (povprečna žiNajboljši rejci krav molznic na območju govedorejskega društva Slovenvljenjska prireja 30.007
ske gorice, od leve: Janko Živko, Tomaž Sužnik, Vladimir Kegl, Janez
kg mleka pri 19 kravah
Senekovič, Milan Bela, Alberto Kocbek, Danijel Skaza (KGZ Ptuj)
v čredi).
Priznanja za pomoč
pri izvedbi 3. državne
razstave lisaste pasme
Slovenije, ki je bila
minulo leto na sejmu
KOS Lenart, so prejeli
prizadevni člani društva Janez Brancelj,
Matjaž Breznik, Urban
Kramberger,
Franc
Bezjak, Franc Bezjak
ml., Tomaž Lehner,
Domen Koler, Simon
Bela, Janko Šuman,
Mitja Peklar, Primož
Sužnik, Boris Caf in
Matej Goznik.
Prejemniki priznaj za pomoč pri govedorejski razstavi: Janez Brancelj,
Matjaž Breznik, Urban Kramberger, Franc Bezjak, Tomaž Lehner,
F. O.

lani Govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart so se pred kratkim
zbrali na rednem občnem zboru na
turistični kmetiji Kaučič v Benediktu. Pozdravilo jih je nekaj gostov, predsednik in direktor Kmetijske zadruge Lenart Ivan Rajšp
in Janko Hajdinjak, vodja selekcijske službe
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj Danijel Skaza, podžupan občine Sv. Trojica Branko
Novak ter podžupan občine Lenart. Poročilo
o opravljenem delu in program dela za leto
2017 je podal prizadevni predsednik Alberto
Kocbek, ki uspešno vodi društvo zadnja leta,
ponovno pa je bil izvoljen za vodenje društva
tudi v naslednjih štirih letih. Najboljši rejci
oziroma pridelovalci mleka v letu 2017 so
prejeli priznanja, ki jih vsako leto podeljuje
društvo in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.
Priznanja so prejeli:
Alberto Kocbek iz Zg. Voličine - zlato priznanje za doseženo najvišjo prirejo mlečne

L

etos so otroci res lahko uživali na snegu, ker ga je bilo
veliko. V Sv. Trojici smo
imeli skoraj pravo smučišče. Že
pred in med zimskimi počitnicami je namreč na »Pučkovem
bregu« obratovala vlečnica za
smučarje. Za to je poskrbel KMN
(Klub malega nogometa) iz Sv.
Trojice, Sandi Škrlec in Mitja
Drašak. Skoraj vsak dan sta sama
pripravila vlečnico, jo na koncu
tudi pospravila in ves čas obratovanja skrbela za varnost in red na
smučišču. Prišlo je veliko otrok od
blizu in daleč, saj je glas o vlečnici
v Sv. Trojici hitro zaokrožil med
bližnjimi občinami (Lenart, Benedikt, Cerkvenjak …). Med smučarji je bilo tudi veliko staršev, ki
so smučali, spodbujali svoje otroke ter z njimi preživljali zimske
popoldneve. V petek, 2. 3. 2018,
sta Sandi in Mitja otrokom omogočila celo nočno smuko vse do
22. ure. Nepozabno. Pa še to, otroci so se lahko
pogreli tudi ob toplem čaju, starši pa ob kuhanem vinu. Razlika od »pravega« smučišča je bila
samo ta, da so si to smučanje lahko privoščili
vsi, saj je bilo za vse otroke in starše zastonj.
Starši otrok, ki so smučali, smo Sandiju in

Mitju zelo hvaležni, saj sta v času svojega dopusta poskrbela še za naše otroke. Čestitam
za tako dobro organizacijo in se v imenu vseh
staršev in krajanov zahvaljujem Klubu malega nogometa iz Sv. Trojice.
Tinka Markoli

let
102007

Domen Koler, Simon Bela, Janko Šuman, Mitja Peklar, Primož Sužnik,
Boris Caf, Franc Bezjak ml. in Matej Goznik

Društvo podeželske mladine Slov. gorice

D

ruštvo obstaja že več kot 25 let in
druži mlade kmetovalce, da skupaj
pletejo lepo prihodnost kmetijstva in
narave same.
Društvo podeželske mladine Slovenske gorice je z lanskim letom dobilo novo vodstvo
in upravni odbor. Novi predsednik društva je
tako postal Marko Breznik iz Občine Cerkvenjak. Vodstvo društva si prizadeva organizirati več dogodkov na področju kmetijstva, cilj
društva pa je združevati mlade kmetovalce in
pa tiste, ki so mladi po srcu. Želijo povezati
in v lepo prihodnost kmetovanja popeljati vse
občine Upravne enote Lenart.
Za nami je v letu 2018 že nekaj dogodkov.
V soboto, 24. 2. 2018, smo se člani društva
zbrali na občnem zboru, ki je potekal na Izletniški kmetiji Breznik v Cerkvenjaku. Lahko
smo slišali, kaj vse se je dogajalo v letu 2017
in katere dogodke bomo organizirali v letošnjem letu, katerih pa ni malo. Po uspešno
končanem občnem zboru smo se odpravili
v Diskoteko Anton, kjer so igrali Modrijani.
Katere dogodke bomo pa organizirali v naslednjem mesecu? Kot prvi dogodek bomo
organizirali Srečanje mladih kmetov UE
Lenart, ki bo prvi tovrstni dogodek pri nas,
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pod našim vodstvom. Srečanje bo potekalo v
ponedeljek, 26. marca 2018, v Centru Slovenskih goric, in sicer od 14. ure naprej. Predstavile se bodo možnosti pridobivanja sredstev
iz Programa razvoja podeželja, prav tako pa
se bodo predstavile tudi smernice kmetijske
politike po letu 2020 itd.
Več informacij lahko dobite na naši Facebook strani ali nam pišete na naš E-mail naslov: dpmslovenskegorice@gmail.com.
V petek, 6. aprila 2018, ob 17. uri v Centru Slovenskih goric pa naše društvo organizira Regijski kviz Mladi in kmetijstvo,
kjer bomo sodelovali tudi sami z našo ekipo. Pridite in podprite vse tekmovalce!
Vljudno vabljeni, da se udeležite obeh dogodkov!
Društvo Podeželske mladine Slovenske gorice se trudi povezati mlade. In če imaš tudi
TI rad naravo, si želiš prijetnega druženja in
veliko zabave, se včlani v naše društvo! Piši
nam preko Facebook strani, preko elektronske pošte ali nas pocukaj za rokav – veseli
bomo tvoje družbe.
Bodimo ponosni, da smo mladi s podeželja!
Martina Breznik in Tjaša Toplak
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Čebelarska zveza Slovenije

Apel za pravilno uporabo FFS

Č

ebela spremlja človeka na njegovi
življenjski poti že od pradavnine. Z
njenim pridelkom, medom, si je že v
prazgodovini tešil lakoto in celo reševal življenje. Tekom svojega razvoja je človek spoznal še ostale številne koristnosti čebele. Le
vlogi čebele kot opraševalca se lahko zahvalimo za bogat izbor sadja in zelenjave v naši
prehrani, kakor tudi za rastlinsko raznovrstnost v naravi.
Ko čebele obiskujejo cvetove, na katerih
nabirajo medičino in cvetni prah, pogosto
pridejo v stik s strupenimi sredstvi, ki se v
kmetijstvu uporabljajo za zaščito rastlin. V
intenzivni pridelavi hrane se uporabi fitofarmacevtskih sredstev za enkrat še ni mogoče
izogniti. In dokler bo tako, bo obstajala možnost zastrupitve čebel. Čebelarjenje zatorej
postaja zelo zahtevna kmetijska dejavnost,
njegovi rezultati pa so odvisni od številnih
dejavnikov, med katerimi je sodelovanje
kmeta in čebelarja med pomembnejšimi.
Soodvisnost je bila v preteklosti premalo
poudarjena, celo prezrta. Dejstvo je, da je
pridelek kmetov odvisen od pridnosti čebelarjev in tudi pridelek čebelarja odvisen od
delovanja kmeta. Eni
in drugi morajo imeti
odgovornost do okolja
in s tem do čebel. Nedvomno je, da se lahko
ljudje čebelam zahvalimo za marsikatero
dobrino, ki smo je deležni, zato smo dolžni z
njimi ravnati previdno
in spoštljivo.
Da ne bi bili več
priča zastrupitvam čebel, čebelarji vse uporabnike FFS prosimo,
da te uporabljajo v
skladu z načeli dobre

kmetijske prakse in varstva okolja. Posebno
pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi
ukrepi:
- Pred načrtovano uporabo FFS natančno preberite priložena navodila, saj je v
njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je
sredstvo strupeno za čebele. V glavnem
so za čebele škodljivi vsi insekticidi in
imajo to tudi napisano na etiketi. Posebno bodite pozorni na znak čebele v
rdečem okvirju,
- priporočena sredstva uporabljajte v najnižjih priporočenih odmerkih,
- uporabljajte za čebele manj nevarne pripravke,
- škropite v večernih urah ali ponoči, ko
so čebele že v panjih,
- pred škropljenjem pokosite podrast v
sadovnjaku ali vinogradu.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih čebel ter da
bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da
so pri njihovi uporabi skrajno previdni.
Vlado Auguštin, Svetovalec specialist za
tehnologijo, ČZS

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarskih
društev in zaključek natečaja »Polepšajmo
čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje«

Č

Slovenski osnovnošolci bodo po
zadnjih podatkih posvojili več kot
1000 čebeljih družin.

Učenci iz OŠ bodo čebelarjem predali poslikane panjske končnice v petek, 20. aprila
2018, torej ob Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev.
Ta dan bomo poleg predaje panjskih končnic čebelarji izkoristili tudi za predstavitev
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opla voda je nepogrešljiva v vsakem
domu. Mnogo gospodinjstev uporablja električne grelnike vode, kar pa
ni učinkovit in gospodaren način ogrevanja vode,
še posebno, če je grelnik
slabše izoliran in se voda v
njem hitro ohlaja, ter ima
obložen grelec z vodnim
kamnom.

Sanitarna toplotna
črpalka – učinkovit,
varčen in okolju
prijazen način
priprave tople vode

Najbolj učinkovit, varčen in okolju prijazen
način priprave tople vode je sanitarna toplotna črpalka. Prednosti uporabe sanitarne toplotne črpalke je več. Najprej je tu ekonomski
prihranek, saj toplotna črpalka pridobi vsaj
dve tretjini energije brezplačno iz zraka. Med
svojim delovanjem ohlaja okoliški zrak, kar je
uporabno predvsem poleti (hlajenje prostora, v
katerem stoji, največkrat je to klet ali shramba).
Prednost toplotnih črpalk je tudi v udobju pri
uporabi, saj zagotavlja veliko tople vode. Kompaktne izvedbe sanitarnih toplotnih črpalk, ki
so najbolj razširjene, imajo namreč 200 do 300
- litrski hranilnik vode, medtem ko so električni
grelniki ponavadi manjši, približno 100 - litrski.
Toplotna črpalka potrebuje
za svoje delovanje le manjši
delež električne energije za
pogon kompresorja in ventilatorja, medtem ko večji
delež pridobi iz zraka.

črpalkah je veliko, zato pred nakupom svetujemo posvet s strokovnjakom, da ne pride do
težav. Izberite evropsko. Še bolje – izberite slovensko. Nakup toplotne črpalke pri uvozniku
ali posredniku je lahko precej tvegano dejanje.
Podjetje se lahko preneha ukvarjati z dejavnostjo, vi pa ostanete brez podpore in včasih celo
brez pooblaščenega servisa, torej brez garancije. Preverite prodajalca in preverite ali vam
podjetje nudi popolni servis in svetovanje ter
vam bo na voljo v vseh možnih situacijah, da v
morebitnih kritičnih trenutkih ne ostanete brez
ogrevanja. Pazite tudi, katere standarde navajajo ponudniki pri podatkih o učinkovitosti. Pravilen in veljaven standard je EN 16147:2017.

Znižajte stroške
segrevanja sanitarne
vode za kar štirikrat.

20. aprila se pridružite najbolj množični predstavitvi čebelarstva v Sloveniji!

ebelarska zveza
Slovenije, Javna
svetovalna služba v čebelarstvu v sodelovanju s čebelarskimi
društvi organizira dan
odprtih vrat slovenskih
čebelarskih
društev.
Dogodek, ki ga čebelarji organizirajo že
tradicionalno, bo letos
potekal 20. aprila.
Leto 2018 je tudi leto
kulturne
dediščine,
zato je ČZS že v lanskem letu ob Tradicionalnem slovenskem
zajtrku objavila natečaj
poslikave panjskih končnic z naslovom »Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo
čebelarje« za učence 2. triade OŠ in čebelarske krožke. Namen natečaja je, da bodo poslikane panjske končnice izpod otroških rok
dobile svoje mesto na pravih čebeljih panjih
pri bližnjem čebelarju. Tako bo vsak otrok
posvojil čebeljo družino in navezal stike s čebelarjem.

Zamenjava potratnega električnega
grelnika vode s toplotno črpalko

Poleg ogrevanja objekta je segrevanje sanitarne
vode drugi največji strošek
v družinskem proračunu. S
segrevanjem sanitarne vode
s sanitarno toplotno črpalko
prihranite pri stroških segrevanja tudi do več
kot štirikrat. Pri tem hkrati skrbite ta okolje in
zmanjšate emisije CO2. Poleg segrevanja sanitarne vode dobite še brezplačno podhlajevanje
kleti, shrambe ali manjših prostorov. Poleg
zmanjšanja stroška pri pripravi tople sanitarne
vode privarčujete tudi pri vzdrževanju. Toplotna sanitarna črpalka ne potrebuje veliko vzdrževanja, pri električnih bojlerjih pa je potrebno
redno čistiti vodni kamen, ki se nabira na grelnih tuljavah. Z namestitvijo sanitarne toplotne
črpalke bo vaše gospodinjstvo privarčevalo na
več ravneh.

Delovanje toplotne črpalke

Možnosti in ponudnikov pri izbiri toplotnih

aktivnosti na področju čebelarstva, kot so:
ogled čebelnjaka, predstavitev čebelarstva in
čebeljih pridelkov in izdelkov, predstavitev
shem višje kakovosti … poudarili bomo pomen opravljanja čebelarske dejavnosti in avtohtone kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane.
ČZS,
JSSČ bo k sodelovanju povabila slovenske občine in župane z namenom, da se pridružijo dogodkom v
lokalnih okoljih. Povabili bomo tudi predstavnike državnih organov in inštitucij.
Natančen seznam sodelujočih društev z lokacijami in datumi bomo objavili pred dogodkom
na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije.
Dobrodošli v čudovitem svetu čebelarstva in
čebel. Vabimo vas, da sledite našim objavam.
Nataša Lilek, Nataša Klemenčič Štrukelj,
ČZS

Varčna uporaba energije je eden od pogojev za osamosvojitev države od tujih energetskih virov. Z varčevanjem pri porabi energije
na način, da se življenjski pogoji ne spremenijo, dosežemo prihranke, ki bistveno vplivajo na državno energetsko odvisnost in obenem zmanjšajo stroške vsakega posameznika
za porabljeno energijo. Zamisel o zamenjavi
električnega grelnika sanitarne vode s toplotno črpalko je eden od korakov pri doseganju
manjše porabe energije, ki lahko na državni
ravni doprinese k pomembnemu prihranku
električne energije.
Več na: www.zens.si
Združenje za energetsko
neodvisnost Slovenije

Z VAMI
IN ZA VAS

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim
PODARITE

DARILNI BON

za studijsko
fotografiranje

DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280
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Prisotnost Mariborskega vodovoda v
osrčju Slovenskih goric
Mariborski vodovod je z več kot
1600 kilometri omrežja, 49 vodnjaki,
128 vodnimi zbiralniki in 127 prečrpalnimi postajami največji sistem za
oskrbo s pitno vodo v Sloveniji. S pitno vodo oskrbujemo več kot 200.000
prebivalcev severovzhodne Slovenije.
V Mariborskem vodovodu smo lansko leto načrpali 13,6 milijona kubičnih litrov vode. V povprečju porabimo Slovenci 42 kubičnih metrov
vode na prebivalca na leto, evropsko
povprečje je 70 kubičnih metrov letne porabe na prebivalca, kar pomeni, da smo Slovenci precej dosledni
pri porabi vode. Ker je kakovost pitne vode za nas prvotnega pomena,
opravljamo redne analize. Tako je
bilo v letu 2017 odvzetih 2.179 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in
111 vzorcev za kemijska preskušanja.
Ob navedenem številu analiz je bilo
izvedenih še 2.200 terenskih meritev
(temperature, redoks potenciala, pH
in električne prevodnosti).
V preteklem letu je bilo 40 let, odkar so kraji osrednjih Slovenskih goric priključeni na sistem Mariborskega vodovoda.
Skladnost pitne vode
Mariborski vodovod, d. d., skladnost
pitne vode zagotavlja z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu oziroma z obvladovanjem
procesov od črpanja podzemne vode,
njene obdelave, prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. Skladnost pitne vode se spremlja na črpališčih, na
omrežju v vodooskrbnih objektih in
pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih). Izvajanje notranjega nadzora se vrši v skladu z določili
Pravilnika o pitni vodi.
V sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2017 na območju občin
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta
Ana v Slovenskih goricah, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah je bilo odvzetih 163 vzorcev za mikrobiološka
preskušanja in 1 vzorec za kemijsko
preskušanje. Od tega je bilo mikrobi-
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ološko neskladnih 2,5 % vzorcev. Večinoma gre odstopanje pripisati neustreznemu stanju internih instalacij.
Kemijsko neskladnih vzorcev ni bilo
zabeleženo.
Pitno vodo, ki jo je v letu 2017
dobavljal Mariborski vodovod za
zgoraj omenjene občine, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj
ocenjujejo pitno vodo kot varno in
zdravo za osebno nego.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na spletni strani: https://www.
mb-vodovod.si/oskrba-z-vodo/o-pitni-vodi/letna-porocila-o-skladnosti-pitne-vode/
Statistika vodovodne infrastrukture
Skupna poraba vode v občinah
osrednjih Slovenskih goric se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 4,2
%. Poraba vode pri pravnih osebah se
je glede na preteklo leto zmanjšala, pri
fizičnih osebah pa se je poraba vode
povečala za 6,3 %. Delež porabe vode
pri pravnih osebah predstavlja v teh

občinah 23,1 % skupne porabe vode.
Zaradi razvejanega vodovodnega
omrežja se v občinah Lenart, Sveta
Trojica, Sveta Ana, Sveti Jurij, Benedikt in Cerkvenjak v povprečju porabi zgolj 2,1 m3 vode na meter omrežja, v celotnem sistemu pa 6,11 m3.
Konec leta 2017 je bilo v teh občinah 4.537 priključkov, to so 104 priključki več kot predhodno leto. Skupno število vodomerov je 4.973, kar
je 177 vodomerov več kot leta 2016.
Zamenjava vodomerov in ventilov
manjših dimenzij poteka vsakih pet
let. V letu 2017 je bilo v teh občinah
skupaj zamenjanih 1.022 vodomerov.
Dolžina vodovodnega omrežja je v
letu 2017 obsegala 307.346 m. Po obsegu imajo občine 19 % delež celotnega vodovodnega omrežja v sistemu.
V letu 2017 je bilo v dotičnih občinah zabeleženih 18 prelomov in 40
intervencij. Vodnjakov na tem območju ni, prečrpalnic imamo 17, rezervoarjev pa 15. Občine imajo skupaj
1.053 hidrantov.
V teh šestih občinah je skupna dolžina vodovodne infrastrukture velika,
uporabnikov pa je, z izjemo Lenarta,
malo. Glede na dejstvo, da prihaja vsa
voda za te občine z Vrbanskega platoja v Kamnici pri Mariboru, je temu
primerno višji strošek tranzita vode.
Da voda konča pri končnih uporabnikih v teh oddaljenih krajih, je potrebno sistem oskrbovati in vzdrževati. Na vsej dolžini se voda prečrpava v
prečrpalnih postajah, vodohranih 24
ur dnevno. Največji strošek pri distribuciji vode pa je električna energija.
Hidranti na javnem vodovodnem
omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas
dostopni in v brezhibnem stanju. Pravilno delovanje hidrantnega omrežja
omogoča gasilcem in uporabnikom
hitro in učinkovito gašenje požara.

S pregledi hidrantnega omrežja se
ugotovi njihovo stanje, kar je za lokalno skupnost – občino lahko dober
pokazatelj, v kakšnem stanju je hidrantno omrežje.
Popravila hidrantnega omrežja se izvajajo po planih, odvisno od stanja ter
koliko sredstev občine za to namenijo.
V preteklosti smo skupaj s prostovoljnimi gasilskimi društvi iz teh
občin izvajali preglede hidrantnega
omrežja. V letošnjem letu imamo
podpisane pogodbe le za občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah in Benedikt.
Krovne in letne pogodbe o najemu infrastrukture izmed vseh 19 občin že
več let nimamo podpisane z občinami
Lenart, Sveta Ana in Cerkvenjak. V
teh občinah posledično niso bili sprejeti Elaborati o izvajanju obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo. Vsled nesprejetih elaboratov
imamo v občini Sveta Ana zgolj 60 %
vodomerov na daljinsko odčitavanje,
medtem ko smo občino Sveta Trojica
v celoti opremili s »smart« vodomeri,
kar nam omogoča mesečno odčitavanje in izdajanje računov po dejanski
rabi. Uporabniki si namreč želijo, da
bi plačevali porabo vode po dejanski
rabi, sproti za vsak mesec.
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Že 13. tradicionalni zajtrk z župani
19. marca so že 13. leto
zapored v podjetju Saubermacher Slovenija, d. o.
o., priredili tradicionalni
zajtrk z župani, katerega
namen je celoviti pregled
nad preteklim letom in
nastavitev smernic za leto
2018. Tudi tokrat se je
zajtrka udeležilo kar 10
koncesijskih občin; svojo
odsotnost so opravičile le
štiri občine, predvsem iz
Gorenjske regije.
Tokrat so se zbrali v občini Cerkvenjak, skupaj z župani in predstavniki občin
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij
v Slovenskih goricah, Sveta
Trojica v Slovenskih Goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Šentilj, Zreče … Zbrane je
pozdravil direktor podjetja
Saubermacher Slovenija,
d. o. o., Rudolf Horvat in
predstavil nekaj aktualnih
problematik in tematik, ki
so zaznamovale leto 2017
na področju ravnanja z od- Govor direktorja Rudolfa Horvata županom
padki, in ob tem povedal:
»Leto 2017 lahko z gotovostjo označimo za leto
strateškega
povezovanja,
uspešnega sodelovanja in
medsebojnih uspehov. Skupno smo zbrali kar dobrih
16.000.000 kg komunalnih
odpadkov v okviru gospodarske javne službe zbiranja
določenih vrst komunalnih
odpadkov in kar 254,5 kg
odpadkov na prebivalca, kar
je kar 8 kg več kot leta 2016.
Tega pa seveda ne bi zmogli
brez našega voznega parka, ki je v tem letu prevozil
je nagovoril tudi Boštjan Berlak, ki kot vodja službe za kon6.044.852 kilometrov, kar Zbrane
cesijo skrbi za predstavnike občin in njihove koncesijske pogodbe.
je enako 151-kratni vožnji
okrog ekvatorja.«
področju ravnanja z odpadki naredil velik
V podjetju Saubermacher Slovenija so še
napredek v zadnjih letih in da lahko v njihopoudarili, da je preteklo leto zaznamovalo
vih občinah postavljajo temelje in smernice
kar nekaj ključnih dogodkov, od uradne
na področju ravnanja z odpadki tudi ostaotvoritve novega Centra za ravnanje z nelim občinam po Sloveniji.
varnimi odpadki v Kidričevem do podpisa
Dogodek so v podjetju Saubermacher
novih koncesijskih pogodb v Občini Sveti
Slovenija skupaj z župani zaključili z beseJurij ob Ščavnici ter kar s 6 občinami na obdami zahvale in popotnico, da naj bo tudi
močju Uprave enote Lenart, z občinami Leleto 2018 še naprej plod trdnega sodelovanart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti
nja, strateških vezi, kakovostnih storitev in
Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v
časa, namenjenega ozaveščanju krajanov.
Slovenskih goricah. Vse to je dokazalo, da
so v preteklosti delovali dobro in da v omenjenih krajih, pa seveda tudi drugje, uživajo
zaupanje krajanov. Uspehom so botrovale
tudi investicije, ki so jih v letu 2017 izvedli v
skupni vrednosti cca 2 milijona evrov.
Prav dober odnos, kakovost opravljenega
dela in skrb za temeljito ozaveščenost krajanov so izpostavili tudi vsi prisotni župani in
predstavniki občin. Potrdili so, da se je na

Hren (Armoracia rusticana)
Če ne drugače, se
nanj spomnimo ob veliki noči, ko ga nesemo
k žegnu in jemo pri velikonočnem zajtrku. V
krščanstvu simbolizira
žeblje, s katerimi so
Jezusa pribili na križ.
Včasih ni smel manjkati
na poročnih pojedinah,
kolinah, ob fašenku,
vedno takrat, ko je bila na mizi močna, mastna hrana. Hren spada med križnice. Njegovo domače ime je turman. Je ena najmočnejših začimbnic, ki jo zaradi ostrine lahko
primerjamo s poprom in čilijem. V zdravilne namene in kulinariki uporabljamo korenino, ki jo kopljemo v mesecih, ki se končajo na črko r. Pomladi lahko uživamo tudi
mlade liste kot dodatek k solatam. Imajo čistilni učinek na telo. Korenina je pekoča in
hkrati sladka. Vsebuje več vitamina C kot
limona, vitamine skupine B, fosfor, magnezij, kalcij, kalij, železo, eterična olja, od katerih je največ gorčičnega, zaradi katerega je
hren tudi pekoč. Hren deluje antiseptično,
antibiotično in diuretično. Uživati ga moramo po pameti, odrasli največ štiri žličke
naribanega na dan. Zdravilne snovi, ki jih
vsebuje, pospešujejo izločanje seča, znoja, prebavo, lajšajo prehladna, gripozna in
obolenja dihal. So pomoč pri putiki, revmi,
krepijo imunski sistem, ugodno delujejo pri
okužbi sečil, pomagajo tudi pri bolečinah.
Imenujemo ga vrtni penicilin, saj iz telesa
preganja škodljive bakterije in čisti črevesje strupov. Spodbuja pretok krvi, blaži krče
gladkih mišic, zdravi skorbut, blagodejen je
tudi pri sladkorni bolezni. Prevelike količine dražijo želodec, črevesje, ledvice, tudi pri
vnetju teh organov se ga ne priporoča, prav
tako pri dehidriranih ljudeh. Če uživamo
zdravila za zmanjšano delovanje ščitnice ali
zdravila za redčenje krvi, hrena ne smemo
uživati. Prevelike količine lahko povzročijo
drisko. Nosečnice, doječe matere in otroci
pa naj uporabijo manjše količine. Hrenov
čaj pri hladnih rokah in nogah: 2 žlički
naribanega hrena, pol žličke naribanega
ingverja damo v 3 dcl vrele vode, kuhamo 10
minut. Pijemo po požirkih čez dan. Hrenov
čaj pri prehladih in prebavnih težavah: 2
žlički naribanega hrena poparimo, stoji 10
minut, pijemo po požirkih čez dan. Sirup,
ki lajša prehlad, hripavost, dražeči kašelj,
bronhitis, pljučnico: v kozarec po plasteh
nalagamo nariban hren in med (sladkor).
Na vrhu je med. Zaprt kozarec imamo 14
dni v kuhinji, ko se med stopi, precedimo,
hranimo v temni steklenici na hladnem in
pijemo po žličkah čez dan. Za večji učinek
lahko pri pripravi sirupa dodamo tudi malo
naribanega ingverja. Tinktura: 200 g naribanega hrena namočimo v liter žganja.
Pustimo zaprto 14 dni, precedimo, damo

v temno steklenico na
hladno, uporabljamo
razredčeno z vodo za
masažo pri revmi, putiki, išiasu, udarninah,
lahko si pripravimo
tudi obkladek proti bolečinam, pri oteklinah,
pri pikih žuželk ali pa jo
uživamo 2-krat dnevno
po 30 kapljic, razredčeno z vodo, zjutraj in zvečer po jedi. Hrenov
kis za boljšo prebavo in proti napenjanju: v
liter jabolčnega kisa namočimo 200 g naribanega hrena, pustimo 14 dni, precedimo,
hranimo v temni steklenici na hladnem,
uživamo razredčenega z vodo, do 3 žlice na
dan, lahko tudi pri težavah s sečili. Obkladki iz svežega hrena: nariban hren damo na
bombažno krpo, ki jo 2-krat dnevno položimo na mesto bolečine, ko začutimo pekoč
občutek, obkladek odstranimo, da ne pride
do opeklin. Pripravek za odpravo peg in
mozoljev: v 2,5 dcl vinskega kisa namočimo 10 rezin svežega hrena. Pustimo 15 dni,
precedimo in mažemo večkrat dnevno. Sirup za boljši imunski sistem: liter cvetličnega medu, 1,5 kg narezanih, neolupljenih
ekoloških limon, 4 žlice naribanega hrena
(lahko tudi ingverja ali mešano), premešamo, pustimo 4 dni, po tem času damo
na hladno, uživamo zjutraj 1 žlico, otroci
žličko, skozi zimo. Pri vnetih sinusih in zaprtih nosnih kanalih ribamo sveži hren in
vdihujemo njegove hlape. Proti ekcemom
nariban hren damo v sveže mleko in mažemo večkrat dnevno. Na vrtu hren čisti
zemljo težkih kovin, sadimo ga skupaj s
krompirjem, saj odganja koloradskega hrošča in mu daje dober okus. Hrenov čaj uporabljamo tudi za zatiranje glivičnih obolenj
v sadovnjaku in vrtu. V kulinariki uporabimo sveže korenine, ki jih naribamo tik pred
uporabo, saj že po 15 minutah hren izgubi
ostrino. Najbolje je, da nanj takoj damo kis,
limonin sok, kislo jabolko, kislo smetano,
jogurt, s tem tudi preprečimo spremembo
barve. Skutni namaz pripravimo iz 250 g
skute, 2 žlic kisle smetane, 2 žlic jogurta, žlice naribanega hrena, soli in peteršilja. Jajčni hren: 2 trdo kuhani jajci, 4 žlice hrena,
jabolčni kis (vino) in sol po okusu. Pečen
krompir s hrenom (za 6 oseb): maslo, 500
ml sladke smetane, nariban hren, muškatni orešček, sol, poper, 6 večjih krompirjev.
Pekač namažemo z maslom in damo vanj
olupljen, na tanke rezine narezan krompir.
Prelijemo ga z mešanico smetane, hrena,
soli, popra in muškatnega oreščka, pokrijemo s folijo, pečemo 25 minut na 180
stopinj, odstranimo folijo in pečemo še 50
minut. Andreja Kaučič priporoča: jej hren,
da boš zdrav kot dren.
Marija Čuček

Benediška budilka malo drugače

V

Benediktu imamo mnogo tega, tudi
pravega petelina sredi naselja. Prav na
vrhu Strme ulice se je naselil, naključno ali ne, nihče ne ve, a gotovo je to ta petelin, ki ga je lastnica lokala Venera Bar, Sonja
Pomberg, dobila na srečelovu in ga v Benedikt
prinesla v posebni košari. S srečo ali pa po nesreči se je ta isti petelin čez nekaj dni znašel
pri hiši družine Janeza in Kristine Čeplak, kjer
je ostal vse do danes, torej že polna 4 leta.
S svojim značilnim petjem tako prebuja
številne domačine in naznanja, da je rana
ura zlata ura, pa tudi čez dan se kar nekajkrat
oglasi. Petelin Koko je sredi naselja prava posebnost, pa nič ne de, radi si ga ogledajo tudi
sprehajalci, ki hodijo tod mimo.
Saša Lovrenčič
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SPOROČILO ZA VAS

AUER PTIKA LENART
Družinsko podjetje s tradicijo od leta 1996

LOKALNO JE ODLIČNO *****
*
*
*
*

STROKOVNE INFORMACIJE
ŠIROKA PONUDBA in PRAVA CENA
BREZPLAČNA POPRAVILA in ČIŠČENJE OČAL
USTREŽLJIVOST, ZANESLJIVOST, LASTNA
OPTIČNA DELAVNICA

* VRHUNSKO IZVEDENI PREGLEDI ZA
PREDPIS OČAL IN KONTAKTNIH LEČ

D

ružinsko podjetje posluje že od
leta 1996. Leta 2006 smo odprli prvi Relaxed Vision center
– Carl Zeiss v Mariboru. V želji zagotoviti najvišji standard optike tudi izven večjih mest in krajev pa smo ob 15.
obletnici obstoja naše znanje in izkušnje na področju svetovanja pri izbiri
korekcijskih in sončnih očal ter kontaktnih leč kot tudi vedno bolj cenjeno
lastno izdelavo očal prenesli še na dve
izbrani lokaciji – jubilejni optiki v Rušah in Račah. Leta 2013 se je zgodba
nadaljevala ... Premišljeno, s številnimi novimi idejami, srčno energijo in
izpopolnjenim znanjem smo sledili
novim ciljem, naši četrti poslovalnici
– Auer optiki Lenart.

Kako poteka pregled za očala v
ambulanti Auer optike?
Pregled poteka v dveh korakih. Najprej
dioptrijo izmerimo na vrhuskih računalniških keratorefraktometrih. Nato
na podlagi izmerjenih podatkov okulist
opravi pregled oči s pomočjo testnih
očal ter tako določi dejansko dioptrijo
za očala. Prav tako opravljamo meritve
individualnih parametrov za očala s pomočjo na tržišču vodilnih aparatov Relaxed Vision proizvajalca Carla Zeissa in
VisuReal proizvajalca Hoya, s katerima
vam na desetinko milimetra izmerimo
zenično razdaljo in višino pogleda za
posamezno oko. Prav tako ste upravičeni do odbitka, ki vam pripada na podlagi zdravstvenega zavarovanja.

V sodobno opremljeni okulistični
ambulanti Auer optike Lenart opravljamo v povezavi z Zdravstvenim domom
dr. Adolfa Drolca Maribor brezplačne
okulistične preglede za očala in preglede za kontaktne leče. Izkušeni specialisti
okulisti, kot so dr. Simon Trpin, dr. Levin Vrhovec in dr. Jože Uršič, se še posebej potrudijo in si vzamejo čas. Zavedamo se, da le vrhunsko izveden pregled
zagotavlja kvalitetno izmerjeno dioptrijo za očala ali kontaktne leče.

Kdaj je priporočljivo opraviti
pregled za očala?
Redni pregledi vida so bistvenega pomena za zdravje naših oči. Tako kot čas
ne prizanaša našim letom, tako ne prizanaša niti našemu vidu. Zato je vsaki
dve leti priporočljivo opraviti pregled
ostrine našega vida. V kolikor se motnje
vida pojavijo že prej, je priporočljivo, da
se pregled opravi prej. Prav tako se pri
rednih pregledih pravočasno odkrijejo
bolezenske motnje na očesu, nastanek

sive ali zelene mrene. V takšnih primerih vam bodo naši okulisti z veseljem
svetovali o naslednjem koraku morebitnega zdravljenja.
Termine za preglede za očala ali kontaktne leče nudimo večkrat na teden
v naših poslovalnicah. Zaradi večjega
udobja pri pregledu prosimo za predhodno naročilo na pregled, ki ga lahko
opravite preko spletne aplikacije, telefona ali e-pošte.

Koliko stanejo očala?
Po opravljenem pregledu, ko boste
imeli natančno določeno dioptrijo, se
bomo skupaj odločili, katera stekla so
za vas najprimernejša, in izbrali najustreznejši okvir. Povedali boste svoje
želje, mi pa vam bomo predstavili ustrezna stekla različnih cenovnih razredov.
Znamo se prilagoditi vašim željam, potrebam in zmožnostim.

Kaj je pregled za kontaktne leče in
kako poteka?
S pregledom za kontaktne leče opravimo kontrolo zdravja vaše očesne površine, kjer bo ležala kontaktna leča.
Z meritvijo vašega očesa določimo
najbolj primerne kontaktne leče za
vas, ki jih delimo na več vrst: dnevne, 14-dnevne, mesečne. Za leče, ki se
nosijo dlje kot en mesec, je potreben
natančnejši specialistični pregled.

PLAČILA sprejemamo z vsemi
plačilnimi karticami in nudimo
možnost obročnega plačila preko
kartic Diners in American Express,
do 24 obrokov. In... v naši poslovalnici v Lenartu je možno skleniti
tudi dogovor o obročnem gotovinskem odplačilu korekcijskih ali
sončnih očal z dioptrijo − do pet
obrokov brez obresti! Za sklenitev
potrebujete le osebno izkaznico in
davčno številko.

Naročila na preglede v Auer optiki
Lenart sprejemamo vsak dan preko
telefona 02/620 44 23. Lahko pa se
naročite tudi s sporočilom na e-naslov
info@auer-optika.si.

“ Zavedamo se, da vaša očala nosijo
naše ime, zato so ta vedno izbrana
in izdelana do popolnosti. ”

SONČNI DNEVI 2018
Cenik akcijske ponudbe sončnih stekel v Auer optiki
Akcijska cena 60 €

Akcijska cena 90 €

Akcijska cena 120 €

velja za komplet stekel vključno z montažo. Gre za sončna
stekla proizvajalcev Zeiss ali
Hoya, ki imajo trdnostni nanos, barve, med katerimi v
tem cenovnem razredu lahko
izbirate, pa so rjava, siva ali
sivozelena.

velja za komplet stekel vključno z montažo. Gre za sončna
stekla proizvajalcev Zeiss ali
Hoya, ki imajo trdnostni nanos, v barvi po lastni izbiri, po
želji tudi s prehodom. Ta stekla so primerna za vse vrste
očal, torej tudi za tudi za “zaobljena” očala.

velja za komplet stekel vključno z montažo. Gre za stanjšana sončna stekla proizvajalcev
Zeiss ali Hoya, s trdnostnim
nanosom ter v barvi po vaši
izbiri.

AUER PTIKA
MARIBOR | RUŠE | RAČE | LENART
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T: 02/ 620 44 23
LENART
Ob Poleni 35 E: info@auer-optika.si
2230 Lenart I: www.auer-optika.si

Odpiralni čas:
pon.—pet.: 9.00—19.00
sob.: 9.00—13.00

MARIBOR
T: 02/ 252 68 01

RUŠE
T: 02/ 620 08 04

RAČE
T: 02/ 620 84 65
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ZA
OHRANJANJE SPOMINA
IZ KULTURE

MED LJUDMI
Bratje, v sedlo, vajeti v dlan:
Drava nas zove, Jadran rjove,
vranci naj skrešejo trde podkve,
bratje – naprej!
/Rudolf Maister-Vojanov, Naprej/

Dr. Marjan Toš1

Slovenska Štajerska 1918–1919: od Maistrove
»operete« do narodne osvoboditve
(Kratek oris važnejših dogodkov)
Rudolf Maister se je rodil 29. marca 1874 na Šutni št. 16 v Kamniku, kjer
sta imela starša v najemu
stanovanje. Maistrov rod
pa izhaja s Ptuja. Rudolfov
oče Franc Maister se je leta
1849 zaposlil kot nadzornik v finančni straži ter se
leta 1867 v Trebnjem poročil s Frančiško Tomšič.
V zakonu so se jima rodili
trije sinovi: Artur, Ernest Maistrovi starši
in Rudolf. Družina se je
zaradi očetove službe pogosto selila, najprej v
Kamnik, zatem v Mengeš in leta 1883 v Kranj,
kjer je oče umrl. Oče mu je umrl, ko je Rudolf
dopolnil 13 let (1887), zato je zanj skrbel stric
Lovrenc. Rudolf je osnovno šolo obiskoval v
Mengšu in v Kranju, kjer se je vpisal na nižjo
gimnazijo. Šolanje je nadaljeval na gimnaziji
v Ljubljani, vendar jo je leta 1892 zapustil in
se vpisal v domobransko kadetnico na Dunaju. Končal jo je dve leti zatem. Leta 1905 se
je poročil z Marijo Stergar. Rodila sta se jima
sinova Hrvoj in Borut. Leta 1923 je bil upokojen kot divizijski general. Živel je v Mariboru, nekaj prostega časa je preživel tudi na
Zavrhu v Slovenskih goricah pri mladostnem
prijatelju dr. Franju Štupici in na Uncu, kjer
je 26. julija 1934 umrl2. Ob prevozu njegovih
posmrtnih ostankov z Unca v Maribor se je
generalu Maistru poklonila velika množica
ljudi v Ljubljani in v Celju. V Mariboru so
pripravili mrtvaški oder v veži mestnega magistrata, kjer so se od njega poslovili Mariborčani. Dne 28. julija 1934 so generala Maistra
z vsemi častmi pokopali na mariborskem pokopališču na Pobrežju3. Njegovemu spominu
se je poklonila velikanska množica meščanov,
pa tudi okoličanov in seveda njegovih zvestih
borcev - prostovoljcev. Njegov zvesti bojni
tovariš, učitelj Mirko Vauda iz Jakobskega
dola v Slovenskih goricah, mu je v Učiteljskem tovarišu napisal ilustrativni in človeško
topel nekrolog. V njem je med drugim izpostavi, da je bil »Maister iskreno čuteč, visoko
človeško voditeljski. Značajnost, odločnost
in doslednost so bile kulminirajoče lastnosti
tega moža, kakršnih zaznamujemo danes le
malo«4. Za njegove vojaške in narodne zasluge ga je odlikoval predsednik Češkoslovaške
republike T. R. Masaryk z vojnim križem, 28
obmejnih občin ga je imenovalo za častnega
občana, v nekaterih mestih (Ljubljana, Maribor, Kamnik) so po njem imenovali ulice. Bil
je tudi častni občan Maribora in predsednik
Zveze slovenskih vojakov. Zanimivo je, da si
Maister ni nikoli lastil svojstva osvoboditelja,
čeprav je bil ravno on najzaslužnejša osebnost
in nesporni voditelj dogajanja v Mariboru in
na Štajerskem. Njegovi borci so ga cenili in ga
počastili s tem, da so se spontano imenovali
»Maistrovi borci«5.
1
2

3

4
5

6

1. del

Rudolf Maister je leta 1894 na Dunaju
končal domobransko kadetnico in bil takoj
vključen v domobranski bataljon v Ljubljani.
Kot častnik je nato služboval še v Celovcu, Przemyślu, Celju in Mariboru. Leta 1903 se je
šolal v armadni strelski šoli v Brucku ob Litvi
in se usposobil za orožarskega častnika. Leta
1907 se je izpopolnjeval na častniški šoli v
Gradcu in napredoval v stotnika. Zaradi očitne narodne zavednosti je imel mnoge službene neprijetnosti. Tako so ga 1. novembra
1908 kazensko premestili v Przemysl v Galiciji. Leta 1913 so ga premestili v črno vojsko in
tako je postal poveljnik njene izpostave v Celju. Sedmega decembra 1914 so ga premestili
v Maribor in mu določili mesto referenta pri
okrožnem poveljstvu črne vojske v Mariboru. 21. junija 1916 je postal začasni poveljnik
okrožnega poveljstva črne vojske v Mariboru.
Zaradi ovadbe nemških nacionalistov so ga
8. marca 1917 premestili v Gradec. Tam je
bil povišan v majorja. Po treh mesecih in pol
konfinacije v Gradcu se je, potem ko je dr. A.
Korošec posredoval pri cesarju Karlu, vrnil v
Maribor. Prvega julija 1917 so ga imenovali za stalnega poveljnika črne vojske številka
26, kjer je bil do razpada monarhije. Tudi po
vrnitvi v Maribor se je Maister še naprej družil predvsem s Slovenci, čeprav je bilo to za
častnika avstro-ogrske vojske, še zlasti v vojnem času, zelo nevarno. Po spominih Andreja Oseta je bil januarja 1918 v mariborskem
Narodnem domu med udeleženci tajnega sestanka pomembnejših predstavnikov Slovencev iz Celja, Ptuja, Slovenskih goric in Koroške. Na sestanku je dr. Anton Korošec govoril
o deklaracijskem gibanju in o pripravah na
ustanovitev nove države. Kot vojak se Maister
spomladi 1918 ni mogel vključiti v deklaracijsko gibanje enako kot drugi Slovenci. Se je
pa na nek način v to gibanje vključil s pesmijo Naprej, ki jo je pod psevdonimom Krajnc
objavil v Straži. V njej je Slovencem sporočil,
da nastopa njihova pomlad, vendar pa se bo
treba boriti za meje ob Dravi in na Jadranu.
Še pred razpadom Avstro-Ogrske je Maister
zbiral podatke o slovenski severni meji in to
mejo vrisal v svoj zemljevid. Podatke za narodnostno mejo sta mu dala dr. Fran Kovačič za
Štajersko in dr. Matija Slavič za Prekmurje6.

Marjan Toš je doktor zgodovinskih znanosti, muzejski svetovalec v pokoju, zgodovinar in publicist.
SI-2230 Lenart v Slovenskih goricah, marjan.tos@gmail.com
Marjan Toš, Maistrove spominske prireditve na Zavrhu 1985–2005, Maistrov Zavrh 2005, Lenart
2005. Franjo Štupica je bil velik Maistrov prijatelj. Bil je med pobudniki za ustanovitev Sokolskega
društva v Lenartu, nekaj časa tudi njegov predsednik. Po prvi svetovni vojni se je umaknil iz lenarškega političnega in javnega življenja in je deloval kot lenarški notar. Slovel je kot odličen vinogradnik
in imel na Zavrhu imenitno vinsko klet v mogočni zgradbi, katere se je oprijelo ime Štupičeva vila.
Ohranilo se je vse do danes.
www.muzej-kamnik-on.net, 13. 1. 2018. Maistrovega pogreba se je udeležilo 25.000 ljudi (prim. Nada
Trošt, Rudolf Maister, pesnik, general. Radovljica 20011 in Bruno Hartman, Rudolf Maister-general in
pesnik, Maribor 1998).
Mirko Vauda, General Rudolf Maister, Učiteljski tovariš, št. 4, str. 2, 1934.
Makso Šnuderl, Osvoboditelj severne Slovenije 1918–1919, V: Spominski zbornik ob 60-letnici bojev
za severno slovensko mejo 1918–1919 (ur. Janko Kuster),Maribor 1979, 9. Maister v druženju s svojimi prijatelji, med katerimi je bil tudi Makso Šnuderl, ni nikoli izpostavljal svoje vodilne vloge. Preveč
je cenil svoje prostovoljce in politične sodelavce ter vedno poudarjal, kako so bili takrat vsi Slovenci
enotni, od delavca do kmeta in do mladih izobražencev. Pisec je oblikoval oceno, da so bili »osvoboditelji Maribora« in vse severne meje 1918–1919 slovenski ljudje na severni meji s svojimi borci in
zaslužnimi voditelji na čelu – »nobenih drugih posamični ali skupinskih osvoboditeljev ni bilo«.
Lojze Penič, General Rudolf Maister-Vojanov, www.outlaws.mojforum.si z dne 14. 1. 2018
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Maša ob 96-letnici škofa dr. Jožefa Smeja

T

isti dan, 15. februarja 2018, ko je škof
nu, ki ga je pripeljal iz Doma Sv. Lenarta in
dr. Jožef Smej praznoval 96 let svojega
spremljal v Benedikt. Duhovnik, profesor dr.
življenja, so mu v cerkvi sv. Benedikta v
Anton Ožinger pa mu je izročil kronogram,
Benediktu pripravili slovesnost, ki je bila zaki ga je ustvaril za njegovo 96. obletnico življeznamovana s sveto mašo, ki jo je s številnimi
nja. Mašno slavje je polepšalo ljudsko petje, ki
duhovniki daroval dekan in domači župnik
ga je vodil župnik Marjan Rola. Ob kocu sv.
Marjan Rola. Pri maši je sodeloval tudi škof,
maše je škof navzočim podelil božji blagoslov.
ki je, brez koncepta, pripravil lepo pridigo. Ob
Ludvik Kramberger
svoji visoki starosti je v pridigi našteval letnice
in poglavja iz Svetega pisma. Dejal
je: »V Mojzesovi knjigi piše: ´Danes sem star sto dvajset let´. Jaz
nisem toliko star, sem pa prav danes dopolnil 96 let.« Dotaknil se
je tudi pepelnice in 40-dnevnega
posta. Dejal je: »Naj bo na ta dan
moje razmišljanje obenem začetek
posta, vam, verniki, in meni.« Škof
se je zahvalil vernikom, župniku
Marjanu Roli in vsem duhovnikom, da so s svojim obiskom in
sodelovanjem pri maši počastili
njegov rojstni dan. Vsakemu posebej pa je namenil nekaj besed. Slovesna sv. maša ob praznovanju 96-letnice življenja škofa dr.
Zahvalil se je tudi Dragu Soboča- Jožefa Smeja

Dobrodelni sklad Viljem Julijan

O

b svetovnem dnevu redkih bolezni (28. 2.) so v Društvu Eksena
odprli dobrodelni sklad Viljem
Julijan, ki je namenjen vsestranski pomoči otrokom z redkimi boleznimi in
njihovim družinam, ozaveščanju javnosti, moralni podpori ter nudenju dobrodelne denarne pomoči otrokom in
družinam ter humanitarnim ustanovam
in organizacijam. Odprt je tekoči račun
SI56 0510 0801 6022 452 (ABANKA)
sklic SI00-78401. Dodatne informacije:
sklad-viljem.julijan@drustvo-eksena.si
ali telefon: 070/819-552.
»V sredo, 28. 2. 2018, smo na dobrodelnem
dogodku s pevskim zborčkom Eksena zapeli pesmico o dinozavru Tiku. Ob tem mi je bilo zelo
všeč, ker smo lahko pomagali otrokom z redkimi boleznimi. Kasneje smo za otroke narisali še

risbice, ki so šle na razstavo. Jaz sem na svojo
napisal: Hvala, Eksena, za zdravila.
Otrokom z redkimi boleznimi lahko pomagate tudi vi.«
Ian Škamlec, 2. a OŠ Voličina

Na poti k bolniku - kultura spreminjanja in
prehajanja oblik življenja

V

postnem času smo intenzivneje usmerjeni k delom usmiljenja in sistemski
skrbi za soljudi, ki se ne pojavljajo v
vsakdanjem življenju in nekje tiho prenašajo
svoj križ bolezni v paliativni oskrbi. Tako smo
tudi v Društvu Musica Levares ob tesni povezanosti z Inštitutom za zdravljenje in razvoj z
glasbo, Benedikt, pristopili do ljudi v paliativni
oskrbi. Posebej smo izpostavili proces umiranja, saj je kultura srečanja s smrtjo neupravičeno
že vnaprej travmatizirana.
Po definiciji WHO iz leta 2015 je paliativna
oskrba pristop, ki izboljšuje kvaliteto življenja
klientom in njihovim družinam, omogoča soočanje s težavami, ki jih prinašajo bolezni, katere imajo največkrat smrtni izid. Torej gre za
terminalno bolne ljudi, ki se počasi poslavljajo
od tega sveta, mnogi pa se dobro zavedajo in že
spoznavajo nove razsežnosti življenja in prehajajo v od sveta še nespoznano obliko. Do njih
smo v našem društvu pristopili z obliko glasbene hagioterapije, ki kot medij komunikacije
uporablja glasbo. Posebej pomembno je uporabljati tovrsten medij takrat, ko umirajoča oseba
ne more več komunicirati z besedami zaradi
onemoglosti in kadar ne želi biti odvisna le od
farmakološkega zdravljenja. Terapija je usmerjena je v bolnikovo dobro počutje, obvladovanje strahu in napornih čustvenih stanj ter v
duhovno zorenje. Usmerjamo se na področja,
kjer je bolečina umirajočih navzven najmanj
prepoznana: identitetna, relacijska in duhovna
stiska. Že pred letom smo izvedli nekajmesečni
proces v Domu svetega Lenarta. Skupaj s strokovnim osebjem smo nudili podporno okolje,
kjer so klienti lahko izražali doživljanja, ki jih
vodijo strah, bolečina, jeza, iskanje ponovne-

ga smisla, vračanje vrednosti minevajočega
življenja, bujenje upanja in prehajanja na višje duhovne ravni zavednega ali nezavednega.
Pri strokovni praksi smo sledili spoznanjem o
biopsihosocialnem vplivu glasbene terapije na
izboljšanje medsebojne komunikacije, telesne
koordinacije, izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja, lajšanja strahu, napetosti in bolečin. V paliativni oskrbi ima glasbena terapija
še posebno nalogo, saj so tukaj ljudje ranljivejši
in njihova potreba po psihosocialni in duhovni
podpori je večja. Ob zavedanju bližajoče smrti se v posamezniku odpirajo mnogi čustveni
in duhovni pretresi, kar negativne vplive na
celostno bitje še ojača. Glasbena hagioterapija
omogoča bolnikom, da ob uporabi medija duhovne glasbe navidezno zapustijo atmosfero
umiranja. Ena izmed bolečih stanj za kliente, ki
se lahko manifestirajo šele v obdobju paliativne oskrbe, so neurejeni, nerazrešeni družinski
odnosi. Le strokovno usposobljeni in duhovno
izjemno zreli glasbeni terapevti so primerni za
takšno delo kot je področje glasbene hagioterapije v paliativni oskrbi.
Če ne prej, se človek o smislu bivanja vpraša
v urah stiske, bolezni, preizkušenj, posebej pa
v stanjih, ko mu je napovedan neugoden izid
nadaljnjega življenja. Delo, ki smo ga izvajali,
ni bilo v znamenju žalovanja, marveč v krepitvi povezanosti in usmerjanja k temam, ki zanimajo umirajočega. Mnogokrat svojci v svoji
bolečini ne želijo sprejeti sporočila poslavljajočega, da se veseli razodetja novih razsežnosti
in novega smisla obstoja; vendar sprejemanje
tudi njim pripomore do duhovnega zorenja.
Majda F. Leva, samozaposlena v kulturi
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Marjan Kralj (1954–2017)

V spomin

Ivo Štrakl (1939–2018)
Vsako slovo je običajno vedno prehitro,
zelo boli, žalosti in pušča za seboj neizmerno in globoko praznino. Ta je še toliko večja
in bolj boleča, če ostanemo brez dobrega, ustvarjalnega in delovnega moža, očeta,
dedka in spoštovanega sokrajana, kakršen
je bil Ivo Štrakl iz Svete Trojice v Slovenskih goricah.
Rodil se je leta 1939, ko je svet zajel nov
vojni spopad neslutenih razsežnosti, v cvetočem maju, prvorojenec, v veliko veselje
matere Rozalije in očeta Jakoba Štrakla. Pri
Sveti Trojici mu je tekla zibelka in med dobrimi ljudmi je užival otroštvo v družbi sestre Anice in Irene. Kmalu po končani vojni
je prestopil prag trojiške učilne zidane in se
po štirih razredih podal v Maribor na nižjo gimnazijo. Nato si je želel na pomorsko
šolo in postati pomorščak, a mu ni uspelo.
Željan znanja se je odpravil v Ljubljano, na
šolo za umetno obrt, smer grafično oblikovanje, in postal je prepoznaven grafik in
razmišljujoč grafični oblikovalec, poln novih, drznih idej. Po služenju vojaškega roka
v Beogradu in vrnitvi v Slovenske gorice
je poučeval mlade na OŠ Lenart in Sveta
Trojica (takratno Gradišče v Slov. gor.). Kot
velik estet in umetnik jim je pomagal spoznavati svet umetnosti in lepote. Bil je strog,
a zelo pravičen učitelj, ločil je dobro od slabega in znal šolarje tudi razveseliti ter jim
pomagati pri običajnih, drobnih težavah in
problemih.
Leta 1955 je pri Lenartu spoznal kasnejšo
zvesto življenjsko sopotnico, soprogo Mileno, s katero sta preživela polnih 56 let skupnega življenja. Njuno srečo sta še utrdila
sinova Romeo in Dušan, ki sta se jima trudila biti dobra starša, prijatelja, predvsem
pa zgled. Popeljala sta ju na njune samostojne življenjske poti. Bi je skrben mož in
vzoren družinski oče in skupaj s soprogo
Mileno, tudi nadvse spoštovano učiteljico
pri Sveti Trojici, sta si v zdajšnji Cankarjevi ulici zgradila topel dom, v katerem je
družina že v letu 70 zaživela novo, radosti
in sreče polno življenje.
Iva je delovna pot oblikovalca za nekaj
časa popeljala v Palomo, kjer je pustil globoke sledi. A ustvarjalni nemir, umetniški
navdih in ustvarjalna drznost so ga gnale k
vedno novim izzivom. Da bi lahko ustvarjal
svobodo, avtonomno in brez kakršnih koli
ovir, je že leta 1969 stopil na sicer težko, a
izzivalno pot samostojnega obrtnika kot
grafični oblikovalec. Začetki niso bili lahki,
mnogo neprespanih noči, veliko trnja na
poti, a v njem dovolj življenjske energije in
ustvarjalne moči, ki ga je spremljala vse življenje. Česar se je lotil, to je dokončal. Prvo
delavnico si je uredil v še nedograjeni hiši,
se počasi, a vidno uveljavljal, dosegel mnoge in prepoznavne uspehe v širšem okolju
in si proti koncu bogate delovne poti v Slovenski ulici zgradil še nove delavnice. Bil je

povsod cenjen
in spoštovan, ne
samo kot dober
mož in ljubeč
oče, ampak tudi
kot sosed in
krajan. Zaradi
svojih značajskih potez si
je pridobil širok krog zvestih prijateljev. V
letih med 1978 in 1986 je kot predsednik
dva mandata vodil svet Krajevne skupnosti Gradišče. Cenili so ga tudi med stanovskimi kolegi, ki so mu kar dva mandata, v
letih 82-90, zaupali vodenje Obrtne zbornice Lenart, za kar je prejel števila priznanja,
med katerimi so tudi zlata plaketa Obrtne
Zbornice Lenart, srebrni znak zadruge Lipa
in plaketa obrtnih združenj Slovenije.
Bil je ustanovitelj časopisa Domače novice - Slovenske gorice, naslednika prejšnjih
Domačih novic, ki jih je tiskal in urejal od
aprila 1991 vse do zadnje številke v letu
2013 in pripomogel k prepoznavnosti krajev med Dravo in Muro, njegove Domače
novice so radi brali Slovenci tudi onstran
velike luže in celo v Avstraliji. To je bil časopis za ljudi in Ivo je bil ljudski človek,
preprost, poln znanja, odločnega značaja
in pokončne drže. Njegova življenjska načela in vrednote so se odražale v njegovem
ustvarjalnem delu, v odnosu do sokrajanov,
do poslovnih partnerjev, do znancev, prijateljev. Takšen nam bo ostal v nepozabnem
spominu. Za velika razdajanja v dobro časopisa Domače novice je prejel lenarški
bronasti grb in kasneje še srebrni grb nove,
samostojne občine Sveta Trojica.
Po upokojitvi je vodenje podjetja predal
sinu Romeu in mu rad pomagal z nasveti
in dejanji. Še bolj se je posvečal ljubi ženi
in skupnim potovanjem. Rad je imel živali in morje, saj je že kot mladenič sanjal o
njem. Na svojem koščku zemlje na Krku si
je zgradil zatočišče, tam preživljal dopuste
in si skupaj z ženo Mileno, otroki in vnukinjo Evito ter vnukom Žigo-Jakobom nabiral novih moči. Vnovič se je prebudila želja
po slikanju, na platnih so zaživeli portreti in
krajine. Februarja 2015 je svoja delal razstavil v samostanski kleti.
Pred osmimi leti se je prvič spopadel z
boleznijo, a se še pobral. Ni govoril o bolezni in bolečinah, a smo v zadnjem času
videli, da izgublja moči. Bolezen je v bolnišnici ustavila njegovo voljo do življenja in
plemenito srce. Ivo je odšel, nanj pa ostaja
lep spomin na mnoga skupna doživetja in
ustvarjalno sodelovanje. Z njim sodelovati je bilo preprosto rečeno prijetno in šele
zdaj, ko smo ga izgubili, se zavedamo, kako
srečni smo lahko, da smo ga poznali in z
njim delili del svojih poti.
Uredništvo Ovtarjevih novic in nekdanji
sodelavci Domačin novic

Ivo Štrakl bo ostal zapisan v spominu Trojičanov
Ivo Štrakl je bil eden tistih ljudi z vizijo in
trdnim značajem. Odlikovalo ga je kritično
razmišljanje in razgledanost v vseh pogledih in področjih. Ne samo v umetnosti
in oblikovanju, ki ju je imel tako rad in ki
sta mu bili pisani na kožo, temveč tudi na
področju gospodarskega in siceršnjega razvoja. V času njegovega predsedovanja
svetu Krajevne skupnosti Sv. Trojica je bilo
izvedenih več uspešnih akcij na področju
gradnje vodovoda in telefonije, dograjena
osnovna šola in mnogo drugih projektov.
Kot uspešen obrtnik in podjetnik se je dokazal na gospodarskem področju. Vseskozi
pa se ni trudil biti všečen, ampak je ostal
zvest svojim načelom in prepričanjem.
Ob nastanku samostojne občine in upokojitvi se je na svoj način še naprej aktivno
vključeval v dogajanje v kraju. V spominu
nam bo stala njegova razstava umetniških
del, s katero nas je počastil ob kulturnem
prazniku v februarju 2015. Portret Franceta
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Prešerna (olje na platnu), njegovo avtorsko
delo, ki jo je podaril občini, bo spominjalo naslednje generacije na njegovo delo in
prispevek k razvoju kraja in njegovi prepoznavnosti.
Posebej pa mi bo ostal v spominu njegov
prispevek k načrtu pozidave novega centra
v Sv. Trojici, ki je bil sprejet lani. Njegovo
kritično razmišljanje in vizionarski pogled
na prihodnost se kljub njegovim letom nista
prav nič spremenila. Čeprav smo se dilem,
na katere je opozoril, zavedali že v fazi načrtovanja, so nas njegovi pomisleki in predlogi
spodbudili k ponovnemu razmisleku. Morda
tudi zaradi spleta drugih okoliščin in potreb,
pa vendar nam je tako Ivo še ob svojem
odhodu zapustil nekaj svojih idej, za katere
verjamem, da bodo vsaj nekatere izpeljane in
tudi v njih se ga bomo spominjali s hvaležnostjo in spoštovanjem.
Darko Fras - župan občine, v kateri je
živel in deloval naš spoštovani sokrajan

V sredo, 21. 2. 2018, ob 15. uri je na pokopališču v Sv. Trojici potekala žalna slovesnost v slovo od našega dobro poznanega
občana Marjana Kralja. Od njega smo se
množično poslovili. Anita Kralj mu je v slovo zapela tri izbrane pesmi.
Odlikoval se je z aktivnostmi v Kulturno
prosvetnem društvu Ernest Golob Peter kot
kinooperater v Kinu Gradišče daljše obdobje in v dramski dejavnosti. Rad je pomagal
pri obnovitvenih in vzdrževalnih delih v
kulturnem domu. Za vedno bo ostal dobro
zapisan tudi na gasilskem področju.
Njegov človeški odnos na splošno je bil
pristen in čimbolj enak do vseh. Njegovo

udejstvovanje je
bilo v dobrobit
človekove družbe nasploh. Delil je spomine,
zglede mlajšim.
Smisel življenja
je videl tudi takrat, ko je trpel,
saj je želel trpeti
za nekaj, kar je smiselno.
Marjan, za vse dobro iskrena hvala! Lepo
in pristno je bilo sodelovati s teboj.
Slavko Štefanec, foto: arhiv KPD

Aprilski večer hospica z naslovom
Območni odbor Maribor

Pogled na minljivost pri romski skupnosti

bo v torek, 3. aprila 2018, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Jožek Horvat - Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, bo spregovoril o zgodovini Romov, o slovesu od svojih pokojnih nekoč in danes. Romi se doma pogovarjajo o smrti pokojnega tudi z otroki, sicer pa se smrti zelo bojijo. Kam pokopljejo pokojnika, je odvisno, v kateri državi je živel. V
Romuniji je veliko primerov, da naredijo družinske grobnice, ki so obložene z dragimi ploščicami.
Vanje položijo krste in TV sprejemnik, da pokojnim ne bo dolgčas. V krste dodajo tudi njihove
osebne stvari, ki jih je imel pokojni za časa življenja najraje. Ob prvem novembru izkazujejo Romi
svojim pokojnim veliko spoštovanje. Prižgejo veliko sveč, grobove okrasijo z velikimi ikebanami.
V temi pa si Romi sami ne upajo na pokopališče. Bojijo se morebitnega srečanja s pokojnimi.

Pogovor bo povezovala Romina Sandreli, prostovoljka odbora hospica v Murski Soboti.
Prijazno vabljeni!

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za marec 2018
Petek
13. 4. KO RK Sv. Jurij OŠ Jurovski dol
7.30-10.30
Ponedeljek 16. 4. KO RK Voličina OŠ Voličina
7.30-11.00
Ponedeljek 23. 4 KO RK Lokavec Gost. Mihelič
7.30-10.00

OI JSKD Lenart vabi
Orfejeva pesem 2018 - revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin - bo 6.
aprila v kulturnem domu Sveta Ana.

-Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana,
Sveta Trojica in Voličina - 18. aprila ob 16.30
v Domu kulture Cerkvenjak.

Čričkov gaj 2018 - srečanje otroških pevskih zborov iz OŠ Benedikt, Cerkvenjak-Vitomarci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Voličina - 12. aprila ob 16.30 v
Domu kulture Cerkvenjak.

Literarni dopoldan ob Dnevih knjige
2018 s pesnico Bredo Slavinec in pisateljem
Danilom Muršcem bo v prostorih Varstveno
delovnega centra Lenart na Ilaunigovi 19 v
Lenartu v sredo, 25. aprila, ob 9.30. Organizatorja: JSKD Lenart in VDC Maribor, enota
Lenart v sodelovanju z občino Lenart.
B. S.

Slavčkov gaj 2018 - srečanje otroških pevskih zborov iz OŠ Benedikt, Cerkvenjak-

Folklorniki v Jurovskem Dolu
V organizaciji JSKD Lenart in v
sodelovanju z domačim kulturnim
društvom, osnovno šolo in Občino
Sveti Jurij so v soboto, 17. marca, v
kulturnem domu v Jurovskem Dolu
nastopili otroška folklorna skupina
iz OŠ Sveta Ana, otroška folklorna
skupina Šleka pac iz OŠ Jurovski Dol,
mladinska in odrasla folklorna skupina Jurovčan, obe delujeta v KD Ivan
Cankar Jurovski Dol. Polno dvorano
je pozdravil župan Peter Škrlec. Strokovno sta srečanje spremljala Bojan
Knific in Klavdija Žabot.
FS OŠ Sveta Ana, foto: arhiv sklada
Breda Slavinec

V glasbeni šoli je zabavno
Tudi letošnjo pomlad bomo profesorji in učenci Konservatorija za glasbo in
balet Maribor – Podružnične šole Lenart popestrili s tradicionalnim koncertom
»V glasbeni šoli je zabavno«.

Koncert bo v torek, 10. aprila 2018, ob 18. uri v Domu kulture Lenart.

Glasba, ki jo bodo na tem koncertu izvajali učenci, bo izključno zabavna. Predstavili se bodo s solo
točkami ter pestrimi komornimi sestavi, zaigral bo tudi pihalni orkester glasbene šole. Znova
bodo dokazali, da znajo poprijeti tudi po tistih zvrsteh glasbe, ki so nekoliko drugačne od klasične.
Na programu se bodo zvrstile popularne skladbe, vse od narodno zabavne pa do pop glasbe.
Vabimo vas v našo družbo, zagotovo boste preživeli lep in zanimiv večer.
Irena Košmerl Leš
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Izvrstni rezultati mladih glasbenikov
V mesecu marcu se je odvilo 47. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije.
Z odličnimi dosežki na regijskem tekmovanju so se nanj uvrstili tudi mladi, nadebudni
glasbeniki Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, tako učenci glasbene šole kot tudi
dijaki umetniške gimnazije. V vseh disciplinah in kategorijah so skupno prejeli 22 zlatih,
11 srebrnih in 4 bronaste plakete.
Tekmovali so tudi učenci Podružnične
glasbene šole Lenart. Živa Jemenšek, učenka
4. razreda kitare, je v 1. a kategoriji dosegla
izjemen uspeh. Za svoje igranje je prejela
najvišje število točk in tako osvojila zlato
plaketo in 1. nagrado. Lep uspeh sta dosegla
tudi kitarista Žiga Žižek, učenec 5. razreda,
in Tijana Škrlec, učenka 4. razreda. Tekmo-

vala sta v 1. b kategoriji. Žiga je prejel srebrno
plaketo, Tijana pa bronasto. Vsem trem učencem je mentor Bogdan Štabuc. V ponedeljek,
12. marca 2018, se je učenka 2. razreda flavte,
Katja Smonkar, pod mentorstvom profesorice Nije Androjna udeležila 10. mednarodnega tekmovanja SVIREL. Od sto možnih
točk je prejela 96 in si tako prislužila zlato
priznanje. S klavirjem jo je spremljala Slavica
Kurbus. V mesecu aprilu nas čakajo še številna tekmovanja. O rezultatih, ki jih bomo
dosegli, bomo še poročali.
Z izvrstnimi uspehi na tekmovanjih smo
znova dokazali, da imamo na naši šoli odlične učence in kader, ki jih kvalitetno vodi na
njihovi glasbeni poti.
Irena Košmerl Leš

Občni zbor KTD Selce
Občnega zbora KTD Selce v petek, 9. 3.
2018, se je od 83 članov društva udeležilo kar
58 članov, med njimi skoraj vsi mladi člani.
Kulturni program so pripravili pevci ljudskih pesmi. Po pozdravnem nagovoru predsednika društva, Janeza Belne, in izvolitvi
delovnega predsedstva so sledila finančno
poročilo in poročila posameznih sekcij. Društvo deluje pozitivno in varčno, prav tako
posamezne sekcije. Društvo je v letu 2017 izvedlo veliko nastopov v domači dvorani kot
tudi v drugih krajih. Izredno odmevna je bila
glasbena komedija Zmenek, ki jo je pripravila
mladinska dramska skupina.
Podan je bil tudi obsežen plan društva za
leto 2018. Predsednik Belna je prisotnega
župana seznanil tudi z infrastrukturnimi potrebami društva, kot je potreba po ureditvi
prostora v zaodrju, ureditvi parkirišča ob prireditvah ter po pleskarskih delih. Podan pa je
bil tudi predlog o dopolnitvi oz. spremembi
ogrevanja.
V upravni odbor so bili soglasno izvoljeni:
predsednik društva Janez Belna, podpredsednici Olga Ornik in Karin Petko, tajnica
Sabina Markuš, blagajničarka Anica Lešnik,
dodatna člana pa še Mirko Čeh in Štefan
Svenšek. Nadzorni odbor pa sestavljajo Verica Markuš, Domen Leš in Alojz Rojko.
Za aktivno delo so bila podeljena tudi društvena priznanja, ki sta jih prejela Venčeslav

Zrim in Sabina Markuš. Člani društva pa so
s priznanjem presenetili tudi svojega predsednika Janeza Belno, ki so mu priznanje namenili kot skromno zahvalo za njegovo delo
in spodbudo, da bi svoje poslanstvo tako zavzeto opravljal tudi v bodoče.
Člani društva so bili zelo zadovoljni, da so
se občnega zbora udeležil tudi nekateri povabljeni gostje: župan Občine Lenart mag.
Janez Kramberger, podžupan Franc Ornik,
ravnatelj OŠ Voličina mag. Anton Goznik ter
predstavnik PGD Selce Zvonko Pulko. Občni
zbor je bil zaključen z družabnim srečanjem.
KTD Selce, foto: Venčeslav Zrim

20 let Mešanega pevskega zbora MDI Lenart
V sklopu Medobčinskega društva invalidov
Lenart, ki deluje na območju nekdanje občine
Lenart in združuje invalide iz vseh šestih občin
Upravne enote Lenart,
uspešno že dvajset let deluje Mešani pevski zbor.
Zbor, ki ga že štirinajst let vodi Vlado
Maguša, je 20-letnico
delovanja obeležil s
koncertom v nedeljo,
25. februarja, v dvorani
Doma kulture Lenart.
Na jubilejnem koncertu Mešanega pevskega zbora Medobčinskega društva invalidov
Lenart so nastopili še
mlajša folklorna skupina KD Jurovski dol,
tamburaši KD Peter
Danjko Črešnjevci pri
Gornji Radgoni, mešani pevski zbor DU Limbuš, moški pevski zbor
Obrtnik Lenart, Vlado
in Mateja, ljudski pevci
kulturno-turističnega
društva Selce in ljudska
godca Zvonko in Tone.
F. B.

V zboru vse od ustanovitve pojejo Cilka Kajzersperger, Franček Vidovič
in Frančiška Lukavečki - na fotografiji z nageljčki v rokah.

20-letnico MePZ MDI Lenart je z nastopom počastil tudi najstarejši
pevski zbor na območju UE Lenart, moški pevski zbor Obrtnik, pod
vodstvom zborovodkinje Vesne Breznik.
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10. obletnico Methansove hiše pričeli z
zanimivo likovno razstavo
V znanem muzeju in galeriji Methansova
hiša, hiši zgodb, v Zg. Dražen Vrhu, so od 3.
3. do 30. 4. 2018 na ogled umetnine petnajstih slovenskih in avstrijskih umetnikov.
Zavzeti zbiratelj predmetov kulturne dediščine, galerist in kipar Leopold Methans, je
lani septembra gostil že drugo likovno kolonijo v hiši zgodb z naslovom »Druge likovne
zgodbe«. Sodelovali so umetniki iz Slovenije: Beno Artnak, Bogdan Čobal, Erna Ferjanič, Jože Foltin, Rado Jerič, Alojz Konec,
Metka Lipnik, Leopold Methans, Tatjana
Mijatović, Vinko Prislan, Niko Ribič, Maja
Šivec, Dana Štrucelj ter umetnika iz Avstrije: Ely Magos in Albert Mesner.
Na odprtju razstave umetnin iz jesenske
kolonije so se zbrali nekateri sodelujoči umetniki in
veliko ljubiteljev likovne
umetnosti. Po pozdravnem
govoru lastnika galerije in
umetnika Leopolda Methansa, ki v svojem kraju že
več kot 10 let prireja prvovrstne kulturne dogodke,
je obiskovalce razveselil s
petjem glasbenik domačin Fredi Ponudič. O pomenu Methansove hiše je
spregovoril župan občine
Šentilj mag. Štefan Žvab in

odprl razstavo. Priznani likovni kritik Mario
Berdič je z značilnim navdušenjem strokovno
komentiral razstavljene umetnine. Pri nekaterih delih je opazil morebitno stilno spremembo in kvalitetno nadgradnjo dosedanjega dela.
Ogled razstave Mario Berdič priporoča vsem
ljubiteljem umetnosti, kajti takšnih likovnih
del ni možno videti nikjer drugje v Sloveniji. Dogodek pa je povezovala slikarka Tatjana
Mijatović, predsednica Likovnega društva
Gornja Radgona, pobudnica, selektorka in
soorganizatorka likovne kolonije.
Razstavo spremlja kvaliteten katalog, ki so
ga pripravili Mario Berdič, Tatjana Mijatović
in fotografinja Maja Šivec.
Janez Ferlinc

KNjigolAndiJa
»Marija, res škoda, ampak ne prepoznam.
Lahko bi bilo na Goriškovem bregu, v zadnji
vrsti me predzadnji fant s črto na kapi spominja na Marka Baniča, morda bo Lenka poznala več.« je zapisal Brane Murko v odgovor na
vprašanje, če morda pozna koga na fotografiji, objavljeni v prejšnji številki Ovtarjevih novic. Dodajam: »Fotografijo je posnel Mirko
Brumen in je iz leta 1963.«
Lenka pa je poslal izčrpno informacijo,
krasen opis dogajanja na lokaciji, ki je ni več,
je pa spomin tudi na Goriška, lenarškega notarja.
»Sankanje na Goriškovem
Zbrala se je »trška« mladina na
Goriškovem,da se preizkusi v sankanju in
smučanju. Sankali smo se po bregu, kjer so
bile tudi skakalnice za sanke. Več nas je bilo
na enih sankah, dalje smo se peljali in seveda
zmagali. Zaradi skakalnic so marsikatere sani šle na »pol« in še kakšna glava na »pol« ali pa se je tudi
zob izgubil v snegu. Da naštejem
»trško« mladino.
Na sankah z desne proti levi:
Stanko Banič, Borut Groman, Ema
Klobasa, Mirko Klobasa, Marija
Klobasa, ? ,Tone Železnikar, Milan Železnikar, Ivek Kramberger,
Majda Lapajne,?, Silva Lapajne,?...
Stojijo od desne proti levi: Bojan
Mejovšek, Marko Banič - oba na
smučeh,?, Metka Banič, Lenka
Banič, Gustika Ješovnik, Lidija
Groman, Franc Murko, Lojzka Ješovnik, … Žal vseh ne prepoznam.
Upam,da me bo kdo dopolnil ali
celo popravil pri prepoznavanju
»trške« mladine. Lep pozdrav vsem,
ki se prepoznajo na sliki.
Lenka Meke – Banič«

Največ so si pisali za božič in novo leto,
veliko noč, za god, za rojstni dan sploh ne.
Kartice in razglednice s starejšim datumom
so tudi na pogled zelo zanimive, motivi imajo
zanimive zgodbe, hkrati pa velikokrat nosijo
zapisana voščila tudi na sprednji strani. Zanimivi so tudi nagovori (Blagorodna gospodična) in jezik nasploh; velika spoštljivost,
onikanje in dolgi, vljudni stavki, tudi med
zaročenci (Čez hribe in doline Ti želim lepe
praznične dni, ki Te naj kdaj spomnijo tudi
name.)
Če pa boste ugotovili še kaj novega o sankačih v februarski številki, pa bomo veseli
sporočila.
Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si,
051 338144
Marija Šauperl

Sedaj pa k novi temi. Tokrat
bomo naredili izjemo in v prazničnem mesecu ob prihajajoči veliki
noči objavili zanimivo, zelo staro
kartico iz leta 1913, ki jo hrani
v svojem arhivu v Penovi zbirki
Knjižnica Lenart. Kartice in razglednice so veliko povedale o času,
odnosih med ljudmi in predvsem
so si ljudje pisali.
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FUTSAL

BORILNI ŠPORTI

1. SFL KMN Benedikt Avtodeli Džauš dodobra namučil favorizirani Dobovec
Za prvoligaši državnega prvenstva v futsalu
so že prvi izločilni dvoboji v končnici državnega prvenstva. 7. uvrščeni Benedikt (po rednem delu prvenstva) je bil na povratni tekmi proti favoriziranemu Dobovcu v domači
dvorani tik pred velikim presenečenjem. Po
izjemno borbeni igri do zadnjih trenutkov
so namreč Benedičani prav v zadnji minuti
rednega dela tekme rezultat izenačili na 1:1.
Sledilo je izvajanje kazenskih strelov, v katerih pa je bila sreča bolj naklonjena gostom,

ki so zadeli 4-krat, domači pa 3-krat. Igralci
Dobovca so tako vknjižili še drugo zmago ter
si tako priigrali polfinale, v katerem se bodo
pomerili s Sevnico. V drugem paru pa se
bodo za vstopnico v finale pomerili FC Litija
in FC Maribor FutureNet. Kljub izpadu iz nadaljnjega tekmovanja je za varovanci Tomislava Novaka uspešna sezona. S 7. mestom po
rednem delu prvenstva so namreč izpolnili
glavni cilj pred pričetkom sezone in osvojili
tudi najvišjo dosedanjo uvrstitev v 1. SFL.

Tekmovanja mladih
Državno prvenstvo do 19 let Slovenske gorice v četrfinalu klonile proti Kobaridu
Lanski državni prvaki do 17 let, igralci KMN
Slovenske gorice, se v letošnjem državnem
prvenstvu do 19 let po uvrstitvi med 8 najboljših ekip poslavljajo od nadaljnjega tekmovanja. v četrfinalu jih je namreč z skupnim
rezultatom 12:7 ugnala ekipa Oplasta iz Kobarida. Po domači zmagi (6:4) so mladi upi

Slovenskih goric na gostovanju v Kobaridu,
kamor so se zaradi kartonov odpravili brez
dveh standardnih igralcev, doživeli poraz
(1:8). Nova priložnost za to generacijo bo že
prihodnjo sezono, saj glavnina ekipe ostaja v
tem rangu tekmovanja.

Futsal - ženske
Igralke Slovenskih goric v boj za naslov državnih prvakinj, igralke
Cerkvenjaka za 3. mesto
Ta konec tedna se bo odvila prva tekma finala državnega prvenstva za ženske v futsalu.
Tako kot lani se bosta v finalu ponovno pomerili ekipi Slovenskih goric in ŽNK Celje.
Naslov branijo igralke Slovenskih goric, ki so
v rednem delu prvenstva ob 10 zmagah doživele še 2 remija. Naslov državnih prvakinj
bo osvojila ekipa, ki bo prva osvojila 2 zmagi.
Prva tekma bo že ta konec tedna, in sicer v
soboto, 31.,3.,2018, v Športni dvorani Voličina ob 19. uri, povratna bo teden dni kasneje v

Celju (7. 4. 2018 ob 17.uri).
V boj za 3. mesto in medalje se bodo v dveh
tekmah proti ekipi Siliko Nova Panorama iz
Vrhnike podale igralke Cerkvenjaka, ki so v
dveh polfinalnih obračunih klonile v lokalnem derbiju proti Slovenskim goricam. Prvo
tekmo bodo igralke Cerkvenjaka odigrale
pred domačim občinstvom v ŠD Benedikt v
ponedeljek, 2. 4. 2018, ob 19. uri. Povratna
tekma na Vrhniki bo 7. 4. 2018 ob 15.30.
Dejan Kramberger

Dve zlati medalji
in bron lenarških
rokoborcev

V soboto, 17. februarja, je bilo državno prvenstvo v rokoborbi v
grško-rimskem slogu v
Murski Soboti. V mladinski konkurenci so
lenarški rokoborci osvojili dve prvi mesti. Brata
Žan in Tinej Perko sta v
kategorijah 60 kg in 48
kg prepričljivo zmagala.
Zlati medalji sta vzpodbuda za nadaljnje delo v
klubu.
V nedeljo, 25. marca, se
je naš klub udeležil mednarodnega turnirja za
kadete v Szigetvarju na
Madžarskem. Tinej Perko
se je dobro boril in v kat.
52 kg dosegel tretje mesto. Žan Perko je v kat. 62
kg dosegel četrto mesto.
Medalja je spodbuda za
nadaljnje delo v klubu.
Tomi Jagarinec

Mednarodni karate turnir Slovenia Open 2018
Karate zveza Slovenije je v soboto, 10. 3. 2018,
v športni dvorani Tri Lilije v Laškem organizirala mednarodni karate turnir Slovenia
Open 2018. Tekmovanja se je udeležilo 406
karateristov iz 58 klubov in 11. držav, skupno
pa je bilo opravljenih 482 posamičnih nastopov in 25 nastopov ekip. Tekmovanja se je
udeležila tudi ekipa matičnega KK Kovinar

Maribor, ki je v sestavi štela tudi šest Lenartčanov: Matija Sedonja, Luka Štandeker, Luka
Lenart, Gal Bauman, Vid Zarič in Nino Ornik. Osvojili so kar 7 stopničk, od tega eno
prvo in šest tretjih mest.
Rezultati:
1. mesto – Gal Bauman (borbe malčki -35 kg).
3. mesto – Luka Lenart (kata malčki in borbe

Pooblaščeni prodajalec: Dejan Kos s.p., Trg osvoboditve 3, 2230 Lenart / Telefon: 070 77 07 11
Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na največ 64 kbps. Vključene storitve ne obsegajo klicev na posebne in komercialne številke ali v tujino ali pošiljanja sporočil
SMS/MMS v donatorske ali komercialne namene. V paketu vključene storitve, ki so na voljo za uporabo v Sloveniji, so na voljo tudi v gostovanju v drugih državah EU/EEA v skladu s Politiko poštene uporabe (PPU) storitev v gostovanju v EU družbe Telemach, pri čemer se enote za storitve izven paketa, storitve, ki se obračunavajo po porabi
ali nad količinsko omejitvijo prenosa podatkov v EU/EEA, zaračunajo po Ceniku storitev v gostovanju v EU. Vključen prenos podatkov v ZDA velja v omrežju operaterja ali operaterjev, navedenih v vsakokratnem seznamu partnerskih operaterjev
na www.telemach.si. UNIFI in UNIFI TRAVEL sta storitvi paketov družine VEČ, ki omogočata brezžični dostop do interneta prek brezžičnih dostopnih točk UNIFI in UNIFI TRAVEL v eč kot 120 državah sveta. EON omogoča spremljanje izbranih
televizijskih programov na ustreznih mobilnih terminalih. Mesečna naročnina za naročniške pakete skupine VEČ za naročnike Telemachovih fiksnih storitev je mesečna naročnina z upoštevanim popustom, ki od sklenitve ustreznega dogovora za
popust z vezavo 24 mesecev velja za naročnike fiksnih storitev Telemacha in največ 4 naročnike paketov skupine VEČ. Cena priključnine je 12 EUR, cena spremembe naročniškega paketa je 19,90 EUR. Slike so simbolične. Navedene blagovne in
storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Posebni pogoji storitve EON so na voljo na naslovu www.telemach.si in na prijavni strani storitve. Za uporabo storitve je potrebno uspešno aktivirati svoj EON račun na portalu
moj.telemach.si. in naložiti aplikacijo EON za napravo oz. operacijski sistem naprave, na kateri bo aplikacija EON aktivirana. Aplikacija je dostopna na www.eon.tv, v trgovinah Apple AppStore in GooglePlay. Uporaba funkcije Ogled nazaj do 7 dni
je omogočena za pakete, ki funkcijo vsebujejo ali pa je naročena ločeno kot dodatni paket. Paketi na tehnologijah xDSL, WIMAX, MMDS in satelitski TV ne omogočajo funkcije Ogled nazaj na televizorju. Vse cene vključujejo DDV. Pred nakupom
in sklenitvijo naročniškega razmerja se o ponudbi pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na telefonski številki 080 22 88.
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malčki +35 kg), Matija
Sedonja (borbe malčki
-30 kg), Luka Štandeker (borbe malčki -35
kg), Vid Zarič (borbe
mlajši kadeti -45 kg) in
ekipa KK Kovinar, kata
dečki 8-10 let (Bauman, Lenart, Sedonja).
Borut Močnik

Jagodna marmelada

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart
Dekleta twirling, plesnega in mažoretnega
kluba Lenart zavzeto trenirajo in se udeležujejo tudi prireditev v domačem in sosednjih
krajih. Nazadnje smo jih lahko spremljali v
pustni povorki, ta vikend pa je za njimi precej bolj resen nastop. V Novi vasi pod Bloško
planoto so se dekleta udeležila četrtfinalnih in
polfinalnih bojev, ki so predstavljali že drugi
krog tekmovanja. Za mlajša dekleta so se že
izvedle finalne kategorije v nekaterih disciplinah. Tako so se naša dekleta pomerila v kategoriji dance twirl 1 in ob močni konkurenci
prinesla domov 6 bronastih in 6 srebrnih medalj. Bronasto medaljo so si tokrat prislužile
Tineja Zorko, Tjaša Matjašič, Katja Rodošek,
Tjaša Poš, Brina Bezjak in Gabrijela Žmavc.
Ponosne lastnice srebrne so Alina Peklar, Zala
Verbošt, Nika Vezovnik, Alisa Peklar ter Katrin Borko in Ema Ploj, ki sta končali tekmovanje takoj za zlatimi medaljami, s katerimi
so bili letos sodniki res skromni.
V Lenartu imamo še dva pogumna in nadarjena mlada para, ki sta sestavila koreografijo
in se udeležila tekmovanja v parih. To sta par
Brina Bezjak in Lučka
Mlakar; ter par Zala
Verbošt in Nika Vezovnik. Oba para sta
na tekmovanju več kot
prijetno presenetila in
svojo koreografijo odplesala zelo dobro, vendar se žal nista uvrstila
v veliki finale. Konkurenca je bila tokrat premočna in v povprečju
vsaj kakšno leto starejša, kar se v tem obdobju precej pozna. Starostno kategorijo višje

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

sta Manca Čuješ in Nika Gamser v svoji točki
odigrali vlogo dveh sester iz pravljice Pepelka in se bosta v aprilu pomerili v finalu. Prav
tako se bosta v finalu v kategoriji B predstavili
še Eva Breznik in Lara Štraus.
V Novi vasi smo spremljali tudi polfinalne boje
v kategoriji freestyle. V težavnostni kategoriji C3 se bo v finalu potegovala Manca Čuješ,
kategorijo višje bomo navijali za Niko Vauda
Lorenčič. Še kategorijo višje bosta tekmovali
Špela Kovačič in Hana Vauda Lorenčič ter med
seniorkami Tjaša Gamser in Lana Žabčič.
Prav tako bomo v finalu navijali za dekleta, ki
se bodo borila v solo kategorijah (Nika, Kaja,
Nika, Špela, Hana, Tjaša, Lana) in v bojih z
dvema palicama. Posebej smo ponosni, da so
dekleta s trenerkami pripravila tudi dve skupinski točki. Tako da dekletom in njihovima
trenerkama Teji Zavasnik in Taji Magajna Pečuh tudi letošnjo pomlad na treningih ne bo
dolgčas. Vsem želimo čim več prijetnih uric
treninga, da se z zaključka državnega tekmovanja vrnejo zadovoljne!
TPMK Lenart

»Danes so palačinke z jagodno marmelado takšne, kot da bi jih pripravili v kakšni
od vzhodnoevropskih držav,« je pri malici
zarobantil rezkar Peter.
»Zakaj v zvezi s premalo okusnimi palačinkami omenjaš vzhodnoevropske države
– misliš da tam nimajo dobrih kuharic in
kuharjev,« je presenečeno povprašal mizar
Tone.
»Te že imajo dobre, samo dobre jagodne
marmelade nimajo« je dejal Peter.
»Kako to misliš,« je še bolj presenečeno
povprašal Tone.
»Ali ne veš, da velika multinacionalna
živilska podjetja izdelujejo bolj in manj
kakovostne marmelade, čokolade, jogurte,
sirupe, makarone, kompote in druge prehranske izdelke v popolnoma enaki embalaži. Bolj kakovostne prodajajo v zahodnoevropskih državah, manj kakovostne pa v
vzhodnoevropskih. Tako na lahek način
povečujejo svoje dobičke.«
»To mi zveni nekam znano,« se je v pogovor vključila šivilja Marica. »Stara teta mi je
povedala, da je bilo v starih časih tako tudi
v naših krajih. Na velikih kmetijah so kuharice pripravljale dvojna kosila: pečenke in
klobase za gospodarja in gospodo, žgance
in regrat pa za hlapce in dekle.«

»Moja žena je odličen golman,« je sosed
dejal sosedu.
»Prav zares?«
»Seveda, vse mi brani.«

Razstava psov
»Moj ata je velik frajer,« se je Pepček
pohvalil v šoli.
»Zakaj?«
»V soboto je zmagal na razstavi psov.«

Skrivnost
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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»Marica, pusti stare čase,« je zamahnil z
roko Peter. »Zdaj gre, kot pravijo v Evropski
komisiji, za različne standarde in za različno
metodologijo pri testiranju živil. Skupnemu
raziskovalnemu centru so že naložili, da za
milijon evrov izdela enotno metodologijo
testov za živila v vseh državah.«
»Zares ne razumem, zakaj tukaj gre,« je
zamišljeno odkimal Tone.
»Na osnovi enotne metodologije bodo
denimo natančno ugotovili, katere jagodne
marmelade so boljše in katere slabše oziroma katere vsebujejo več fruktozno-glukoznega sirupa, več korenčka, več soka rdeče
pese, več bučne kaše, več natrijevih citratov
in citronske kisline, več konzervansov, več
barvila karmin, več sladkorja in drugih sestavin,« je pojasnil Peter.
»Kaj? Halo,« je vzkliknil Tone in izpljunil palačinko z jagodno marmelado, ki jo je
imel v ustih. »Če je v jagodnih marmeladah
vse to, samo jagod ne, ne bom več jedel ne
tistih za vzhodni in ne tistih za zahodni trg.«
»Fanta, jutri bom obema prinesla svojo
jagodno marmelado – v njej so samo jagode z domačega vrta in veliko mojega dela in
ljubezni,« ju je potolažila Marica.

Smeh je pol zdravja
Mož o ženi

VTARJEVE
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Piše: Tomaž Kšela

HUMORESKA

»Ne morem in ne morem razumeti, kako
delajo ženski možgani,« je moški srednjih
let dejal svojemu prijatelju.
»Česa ne razumeš?«
»Moja žena takoj instinktivno prepozna
vsako mojo laž, tudi najmanjšo, verjame
pa prodajalcu tablet za hujšanje, da lahko
z njihovo pomočjo v enem tednu shujša
za deset kilogramov.«

Zadnja klop
»Zakaj si sedel v zadnjo klop? Kaj tam
počneš? Verjetno nič pametnega,« je
učiteljica napadla Pepčka, ki se je samovoljno presedel v zadnjo klop.
»Res je. Vas poslušam.«

Na izpitu
»Zato, da bi opravila ta izpit, sem pripravljena narediti vse,« je študentka na izpitu
dahnila profesorju.
»Vse,« je vprašal profesor.
»Čisto vse.«
»Potem pa se uči!«

Ženska logika
»Čeprav sem že dolgo poročen, še vedno
ne razumem ženske logike,« je sosed
dejal sosedu.
»Česa ne razumeš?«
»Moja žena vedno trdi, da smo vsi moški
isti. Hkrati pa hčerko prepričuje, naj v
življenju nikamor ne hiti in naj si raje
vzame čas, da bo našla pravega.«

Pripravlja T. K.

Družinsko srečanje
»V nedeljo dopoldne se je okoli mene
zbrala vsa družina,« se je Pepček pohvalil
v šoli.
»Res lepo,« je dejala učiteljica. »Kako pa
si to dosegel? Si bil tako priden ali si kaj
lepega zapel?«
»Ne, ne, samo ruter za internetno povezavo sem izključil.«

Veter
»Otroci, kakšnega spola je veter,« je
učiteljica vprašala učence.
»Moškega,« je vzkliknil Pepček.
»Pravilno. No, sedaj pa pojasni še, kako
si to ugotovil.«
»Ker ženskam dviguje krila.«

Enolična kosila
»Draga, zadnje čase kuhaš zelo
enolično,« je po kosilu mož dejal ženi.
»Veš, kuharska knjiga ima tristo strani, ne
samo štiri.«
»Kamasutra pa ima 500 strani,« je dodala
žena.

Ples
»Tako dobro plešeš kot vila iz pravljice,«
je Pepček na šolskem plesu dejal sošolki,
s katero je plesal.
»Da, v objemu s hlodom.«

Pregorele žarnice
»Vidim, da prodajaš pregorele žarnice.
Ali jih kdo kupi,« je na Gorenjskem sosed
vprašal soseda.
»Seveda jih, saj jih dam poceni.«
»Kaj pa potem lahko človek počne z
njimi.«
»V službi jih lahko zamenja za dobre.«

Nov klobuk
»Kako ti je všeč moj novi klobuk,« je
žena vprašala moža.
»Zelo ti paše. Celo glavo in obraz ti
prekrije.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

10-letnica Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric

Generator lokalnega razvoja

D

ruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric praznuje v teh dneh 10-letnico
svojega obstoja. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali
s predsednikom društva Andrejem Kocbekom in njegovo predhodnico Vido Šavli,
ki je bila pred desetletjem
tudi prva med enakimi ob
ustanavljanju tega društva.
»V devetdesetih letih ob
prehodu na nov sistem se
je naša država odločila za
dobro potezo - po vzoru Irske, Nemčije (Bavarske) in
še nekaterih evropskih držav Društvo, ki je že dobro desetletje generator razvoja osrednjih Slovenje začela uvajati projekte za skih goric, je najprej vodila Vida Šavli, nasledil pa jo je Andrej Kocbek.
celosten razvoj podeželja in
drugi pa več let. Odločili smo se za več manjobnovo vasi (CRPOV). Značilnost teh projekših razpršenih projektov, kar se je izkazalo za
tov je bila, da so nastajali od spodaj navzgor.
dobro. Pri njihovi pripravi in izvedi so mnoTudi s pomočjo teh projektov, ki so bili ponekod bolj, drugje manj uspešni, in z ustanovigim prišle prav izkušnje, pridobljene z že
tvijo novih, manjših občin se je naše podeželje
omenjenimi projekti za razvoj podeželja (CRPOV). Pri načrtovanju in izvedbi projektov je
hitreje razvijalo. Ob tem pa so se njihovi nosilci in izvajalci na lokalni ravni usposabljali za
poleg ožjega jedra ljudi iz LAS-a in agencije
sodelovalo tudi več sto drugih deležnikov,«
razvoj, kar se je na dolgi rok še posebej obrestovalo,« pravi Šavlijeva.
pojasnjuje Šavlijeva, ki je bila šest let na čelu
»Po vključitvi Slovenije v Evropsko unijo so
tega za naše kraje pomembnega društva, ki je
nam te izkušnje prišle še kako prav. Evropska
vidno prispeval k razvoju osrednjih Slovenskih goric. »Izvedli smo 67 projektov v skupni
unija je takrat namreč sprejela tako imenovano
vrednosti preko milijon evrov. Dobrih 50 odfinančno perspektivo za obdobje 2007–2013.
stotkov teh sredstev so investitorji dobili nazaj
V njej je svojo strukturno politiko uresničevala podobno kot danes preko štirih strukturnih
iz evropskih strukturnih skladov.«
skladov (sklad za regionalni razvoj, socialni
Kot pravi Šavlijeva, so vsi vpleteni z veseljem delali za hitrejši razvoj osrednjih Slosklad, kmetijsko usmerjevalni in jamstveni
venskih goric, življenje jim je grenila samo
sklad in inštrument za usmerjanje ribištva)
pretirana »papirologija« in pregovorna zadrter preko štirih horizontalnih razvojnih pobud
tost naše birokracije, ki zna marsikdaj biti bolj
(Leader, Interreg, Urban in Equal).
Da bi Slovenija lahko pričela s črpanjem
papeška od papeža. Vendar pa to ni značilno
evropskih sredstev, smo se morali na lokalni
samo za odnos državnih organov do razvojnih
ravni v letu 2007 ustrezno organizirati. Ker
prizadevanj na lokalni ravni, temveč gre žal za
je bilo za oblikovanje ustreznih organov in za
mnogo širši pojav.
Številni projekti iz tistega časa so privedli do
pripravo lokalne razvojne strategije ter kriterijev za črpanje evropskih sredstev izredno malo
rezultatov, ki so tako rekoč trajnega značaja.
časa, smo se v osrednjih Slovenskih goricah, na
Takrat je nastala Ovtarjeva ponudba, začele so
območju UE Lenart, odločili ustanoviti lokalizhajati Ovtarjeve novice, nastal je turistični prono akcijsko skupino (LAS) v obliki društva.«
dukt Po goricah in podobno. Pomembne rezulNa ustanovnem občnem zboru, na katerem je
tate so prinesli tudi projekti Učne kmetije, Eko
sodelovalo več kot sto predstavnikov zbornic,
LAS, Agatine skrivnosti in še bi lahko naštevali.
Do leta 2015 so vse projekte iz finančne perobčin, zavodov, gospodarskih družb, različnih
spektive 2007–2013 končali, nadzor nad njimi pa
institucij, kmetov in drugih občanov, so za prvo
je oziroma bo Evropska unija izvajala še pet let.
predsednico izvolili Šavlijevo.
»Pri ustanavljanju LAS Ovtar so zelo zaNa pragu nove finančne perspektive 2014–
vzeto sodelovali Lidija Šipek, Milan Gumzar,
2020 je Šavlijevo na čelu Društva LAS Ovtar
Srečko A. Padovnik, Kristina Peserl, tedanji
nasledil Andrej Kocbek. Na osnovi nekaterih
župani šestih občin na območju Upravne enonovitet, ki jih je prinesla ta perspektiva, je vlate Lenart in še nekateri,« se danes spominja
da sprejela novo Uredbo o izvajanju lokalnega
prva predsednica društva. »Najtežji zalogaj je
razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Bistvena
bila priprava strategije lokalnega razvoja, ki je
sprememba, ki jo je prinesla uredba, je bila v
nastala od spodaj navzgor, na osnovi delavnic
tem, da lahko po novem Lokalna akcijska skupina (LAS) obstaja samo kot pogodbeno partnerin srečanj z občani vseh šestih občin.
LAS Ovtar je takrat pomembno prispeval k
stvo, ne da bi bila pravna oseba. Zato je prišlo do
temu, da so občine prestopile svoje meje in zareorganizacije. Društvo LAS Ovtar Slovenskih
čele tesneje sodelovati med seboj ter skupaj nagoric se je reorganiziralo v Društvo za razvoj
črtovati razvoj na širšem območju. »Uspeli smo
podeželja Ovtar Slovenskih goric. Nato je sklicalo skupščino LAS-a, ki ima trenutno 32 članov.
oblikovati oziroma ustanoviti tudi Razvojno
agencijo Slovenske gorice kot strokovno instituČlani skupščine pa so za vodilnega partnerja izcijo. Njen prvi direktor je bil Srečko A. Padovbrali Razvojno agencijo Slovenske gorice.
»Očitno je bilo pri nas delo v preteklosti
nik, nasledili pa sta ga Janja Viher in leta 2010
uspešno in kakovostno, saj so se našemu parsedanja direktorica Tanja Vintar. Poleg nje so v
agenciji delale in še vedno uspešno delajo Milojtnerstvu pridružile štiri občine - poleg šestih
ka Fekonja, Renata Peras in Milena Grabušnik.
občin z območja Upravne enote Lenart so
Ta majhen tim na agenciji je bil vedno tolmun
sedaj v njem še občine Duplek, Šentilj, Sveti
idej, saj je bil blizu ljudem,« pravi Šavlijeva. »Žal
Andraž v Slovenskih goricah in Pesnica. Sicer
nam je zmanjkalo časa za tesnejše sodelovanje z
pa je sestava skupščine LAS Ovtar Slovenskih
drugimi LAS-i ter za čezmejne projekte.«
goric tripartitna - v njej so predstavniki občin,
V okviru društva LAS Ovtar, ki je takrat
ekonomskega sektorja in zasebniki. Predsednik upravnega odbora LAS-a pa je župan
samo razpisovalo in upravljalo projekte skupaj
občine Duplek Mitja Horvat,« pojasnjuje Koz Razvojno agencijo Slovenske gorice (RASG),
cbek.
so pripravili 68 projektov. »Eni so trajali eno,
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Kot pravi Kocbek, je Razvojna agencija
Slovenske gorice lani že izvedla dva razpisa
v okviru nove evropske perspektive, letos pa
enega. Strategija razvoja v skladu s politiko
Evropske unije sloni na štirih prioritetah, ki
naj bi jim sledili projekti: skrb za ranljive skupine, varovanje okolja, nova delovna mesta in
inovacije ter novi produkti.
V tej finančni perspektivi je investitorjem,
ki bodo s svojimi projekti uspeli na razpisih
LAS Ovtar Slovenskih goric, na voljo okoli
2.700.000 evrov, kar niso mala sredstva. Ker
morajo investitorji zagotoviti tudi 20 odstotkov lastnih sredstev, bo skupna vrednost vseh
projektov znašala okoli 3.300.000 evrov.
Kocbek je prepričan, da so omenjeni projekti
velika prednost in priložnost za hitrejši razvoj
Slovenije. Moti pa ga, da smo v Sloveniji celoten
sistem črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov tako zapletli in zbirokratizirali, da
se temu marsikdaj celo v Bruslju čudijo. Očitno
nekateri pri nas menijo, da lahko z administrativnimi in birokratskimi ukrepi preprečijo nepoštene prakse, vendar bi se morali zavedati, da

nismo vsi nepošteni. »Papirologije je toliko, da
nekateri zaradi tega ne želijo iti v projekt, kar je
zelo slabo,« poudarja Kocbek. »Po drugi strani
pa država investitorjem tudi premalo pomaga,
saj se preveč osredotoča samo na nadzor, medtem ko na svojo servisno vlogo pozablja.«
Na srečo pa imajo, kot pravi Kocbek, za delo
Društva za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih
goric in nasploh za delo celotnega partnerstva
velik posluh občine. Društvo v občinah uživa
ugled, saj v njem vidijo potencial, zato ga tudi
gmotno podpirajo.
Šavlijeva pa poudarja, da je delo društva po
reorganizaciji še naprej uspešno. Sedaj, ko ne
nosi več bremen vsakodnevnega operativnega
dela, je zaživelo v svoji pravi vlogi, saj se lahko posveča povezovanju, mednarodnemu sodelovanju, izobraževanju in podobno, zaradi
česar se število njegovih članov povečuje. Tudi
to je znak, da so na pravi poti. Ob praznovanju
10. obletnice iskreno čestita vodstvu in vsem
članom društva.
Tomaž Kšela

Zahvale zaslužnim
Ob 10-letnici je Društvo za
razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric podelilo zahvale za prispevek k ustanovitvi
in razvoju društva Vidi Šavli,
Lidiji Šipek, Milanu Gumzarju, Srečku A. Padovniku,
Razvojni agenciji Slovenske
gorice (Renata Peras, Milena
Grabušnik, Milojka Fekonja
in Tanja Vintar), Ovtarju
Marku Šebartu, Stanki Ferš
in Občini Lenart.

Projekt Izboljšanje stopnje samooskrbe na
območju LAS Ovtar Slovenskih goric

D

ruštvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih goric v sodelovanju z Ekonomsko poslovno fakulteto sodeluje v zelo
zanimivem projektu, kjer študentje iz različnih
fakultet pristopajo k ugotavljanju stanja in potrebnih ukrepov za izboljšanje stopnje samooskrbe na območju LAS Ovtar Slovenskih goric.
Sodelujejo študentje ekonomije, logistike, psihologije, kmetijstva in informatike. Zaradi vse
večjega pomena lokalne samooskrbe in spodbujanja lokalnega gospodarstva v ospredje stopa
težnja po uporabi lokalnih izdelkov. V tem okviru je ena izmed ključnih nalog Društva Ovtar
Slovenskih goric tudi dvig ozaveščenosti o vlogi
in pomembnosti lokalne samooskrbe, ki je med
prebivalci širšega območja Slovenskih goric še
vedno na relativno nizko ravni, kar se npr. kaže
v relativno manjšem zanimanju občanov za lokalne izdelke in pridelke, težave ponudnikov pri
prodaji izdelkov, slabi informiranosti potencialnih kupcev o dostopnosti lokalnih produktov,

Radijska oddaja
Ovtarjeva košara
Na Radiu Slovenske gorice (96,4 MHz) vsako
nedeljo med 11. in 11.45 uro prisluhnite oddaji
Ovtarjeva košara. Namen oddaje je predstavitev LAS Ovtar Slovenskih goric, možnosti prijave na razpise iz ukrepa LEADER oz. Programa
razvoja podeželja 2014-2020. Predstavili se bodo
različni ponudniki iz Slovenskih goric (nosilci
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, vinogradniki, domači mojstri …) in spregovorili o svojih
projektih, izkušnjah, izdelkih in dejavnostih.
Vabljeni k poslušanju!

neuravnoteženost ponudbe in povpraševanja po
lokalnih izdelkih in pridelkih ter priložnostih
vključevanja izdelkov z višjo dodano vrednostjo
v turizmu itn. S prvimi koraki v projektu, z ugotavljanjem stanja območja, smo prišli do izhodišč, ki bodo potrebna: razbijanje stereotipov o
lokalni in ekološki ponudbi s kmetij, izboljšati
predstavitev in pozicioniranje lokalnih izdelkov
v primerjavi z izdelki iz trgovskih verig, izboljšati tržne in transportne poti, vzpostavitev portala
za povezovanje ponudnikov in odjemalcev itn.
S študenti bomo za potrebe ugotavljanja stanja
v aprilu izvedli tudi anketo med potrošniki, pri
ponudnikih, gostincih in v obratih javne prehrane. Za izboljšanje prepoznavnost lokalnih pridelkov in izdelkov ter predstavitev rezultatov pa
nas bodo študentje skupaj s pedagoškim mentorjem prof. dr. Zlatkom Nedelkom obveščali v
prihodnjih številkah Ovtarjevih novic.
dr. Milojka Fekonja

Prišla je pomlad in z njo
velikonočni čas naj vsem prinese obilo veselja,
zadovoljstva in sončnih trenutkov!
Prijetne praznike vam želi ekipa
RASG, Društva Ovtar in
Ovtarjevih novic
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