
VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

LETO IV | 26. APRIL 2012 | ŠTEVILKA 4 (27) | CENA: 1,70 €

Praznik občine Sv. Jurij v Slov. goricah – svečano,  P

živahno in množično

Občina Benedikt s svojimi aktivnostmi sledi dolgoroč- P

nim razvojnim ciljem

Lenart: dvorana kulturnega doma zaživela, nastopili  P

so že mladi plesalci in pevci

Cerkvenjaška društva hrbtenica dogajanja, gasilci že  P

pripeljali novo vozilo

Sveta Ana: nekatere naložbe v Lokavcu potekajo, neka- P

tere pripravljajo

Gradiško jezero že nosi razpoznavno ime; v Trojico vabi  P

Trojiško jezero

IZ VSEBINE:

Dva Zelena Jurija: Ivo Senekovič, ki je bil pred dvajsetimi leti prvi Zeleni Jurij 
(levo), in Primož Breznik, letošnji Zeleni Jurij

Foto: Daniele Croci

Manj denarja za brezposelne, več za socialno          P

ogrožene 2

Praznik občine Sv. Jurij v Slov. goricah:                      P

Jurjevi dnevi 2012  3-4

Zaključni račun lenarškega proračuna za 2012              P

v minusu 5

Občina Sv. Ana kljub rahlemu primanjkljaju                                         P

investicijsko uspešna 6

Benedikt: jasni dolgoročni cilji razvoja          7 P

Cerkvenjak: društva so kot občinski                            P

javni sektor            7

Sv. Trojica: prenočevanje na črno                                   P

se ne bo splačalo         8

Sejem KOS 2012 bo še večji in privlačnejši                9 P

Dogodki in dogajanja: prireditve,                               P

delo društev in organizacij     9-10

Ekološka pridelava hrane, zgodbe iz narave     11-12 P

Tradicija in dediščina: velikanski presmeci,                P

velikonočne prireditve       13-14

 Iz kulture: razstave, koncerti    15-16 P

Šport: nogomet, odbojka, košarka, ...        17-18 P

Iz dela LAS Ovtar Slovenskih goric 20 P



jeti in v kakšni vsebini, saj bodo pogajanja 
s socialnimi partnerji in drugimi deležniki 
trajala, dokler bo mogoče na interventni za-
kon dajati amandmaje. Na račun teh ukre-
pov naj bi privarčevali 60 milijonov evrov. 
Ukrepi naj bi po Vizjakovih besedah mno-
go manj zarezali v pravice ljudi, kot je za-
rezala nova socialna zakonodaja, čeprav ob 
njenem sprejemanju še zdaleč ni bilo tako 
burnih razprav kot o predvidenih ukrepih. 
Samo na račun otroških dodatkov po novi 
socialni zakonodaji bo, denimo, šlo letos iz 
proračuna ministrstva za delo 45 milijonov 
evrov manj kot lani.

Kot je dejal Vizjak, je lani znašala realiza-
cija ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve 1,7 milijarde evrov, letos pa bo ime-
lo ministrstvo na voljo 11 milijonov evrov 
manj sredstev (1,689 milijarde).

Za socialno varnost je ministrstvo imelo 
lani na voljo 1,09 milijarde evrov, letos pa bo 
imelo na voljo 1,112 milijarde evrov. Vendar 
ta številka zaradi že omenjenih negotovosti 
še ni dokončna.

Za aktivno politiko zaposlovanja bo mini-
strstvo namenilo enako sredstev kot lani – to 
je 150 milijonov evrov. Polovico teh sredstev 
bodo pridobili iz Evropskega socialnega 
sklada. Zato se ni treba bati, da bi denarja za 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja zmanj-
kalo. Nasprotno – minister je zagotovil, da 
bodo zavodi za zaposlovanje intenzivneje 
delali z brezposelnimi in jim poskušali čim 
prej najti delo.

Nekoliko manj sredstev pa bo na voljo za 
denarna nadomestila za brezposelne. Lani je 
ministrstvo imelo za ta nadomestila na voljo 

332 milijonov evrov, letos pa samo 290 mi-
lijonov evrov.

Ministrstvo bo znižalo tudi nekatere dru-
ge transferje. Tako bodo izjemne pokojnine, 
ki niso posledica vplačanih sredstev v pokoj-
ninsko blagajno, znižali na 1500 evrov. Sedaj 
so nekateri prejemali izjemne pokojnine, ki 
so bile višje od 2300 evrov.

Tudi starševsko nadomestilo oziroma 
porodniško naj bi omejili navzgor na 1350 
evrov oziroma na 1,5-kratnik povprečne 
plače v državi. Najnižja porodniška pa ne bi 
smela biti nižja od minimalne bruto plače. 
Študenti pa naj bi čez poletje v času počitnic 
en mesec ostali brez bonov za prehrano.

Kot je dejal Vizjak, si na ministrstvu pri-
zadevajo, da bi z varčevalnimi ukrepi ne pri-
zadeli najbolj socialno šibkih, tisti, z višjimi 
dohodki, pa se bodo morali čemu odreči.

Na vprašanje, do kdaj bodo predvidoma 
predlagani interventni ukrepi v veljavi, je 
Vizjak odgovoril, da bodo veljali različno. 
Nekateri bodo veljali do leta 1014 oziroma 
do začetka ponovne gospodarske rasti, ne-
katere pa naj bi vgradili v strukturne spre-
membe, ki so na nekaterih področjih po 
ministrovem mnenju nujne. V zvezi s tem 
je omenil, da so nadomestila za čas brezpo-
selnosti previsoka glede na pričakovani za-
služek, če se brezposelna oseba zaposli. Zato 
bi znižanje nadomestil za brezposelne lahko 
ostalo trajno, medtem ko bi morali restrik-
tivni ukrepi na področju družinske politike 
veljati čim krajši čas.

T. K. 

Evropa 2020 – Nove priložnosti za mla-
de ter razvoj kmetijstva in podeželja 
v Evropski uniji, je bil naslov Evrop-

skega večera z EU poslancem dr. Milanom 
Zverom, ki je 23. marca zvečer potekal v 
Kulturnem domu v Jurovskem Dolu. 

Polni dvorani domačinov in gostov iz ožje 
in širše regije, vse do Ormoža, je EU posla-
nec dr. Milan Zver najprej predstavil aktual-
no delovanje evropskih inštitucij. Tudi pro-
blematiko reševanja evra in krize v Grčiji in 
drugod, problematiko brezposelnosti v EU, 
kjer je kar 23 milijonov ljudi brez zaposlitve, 
od tega 21% mladih. To pomeni, da je v EU 
trenutno brez dela 5,3 mio mladih. 

Dr. Zver v EU parlamentu aktivno deluje 
tudi v odboru za kmetijstvo in razvoj pode-
želja. Tako se je v drugem delu svojega izva-
janja posvetil kmetijstvu in reformi skupne 
kmetijske politike. Predstavil je novosti, ki 
so za kmetovalce ključnega pomena. Shema 

za mlade kmete, zeleno plačilo, podpora na 
območjih z naravnimi omejitvami in poe-
nostavljene sheme za majhne kmete so ko-
raki v pravo smer. Novost v SKP so osnovna 
plačila, do katerih bodo po novem upraviče-
ni le aktivni kmetje. Predvsem pa je glavni 
cilj SKP zagotoviti evropskim državljanom 

zdravo in visoko kakovostno hrano, ohraniti 
okolje in razvijati podeželje. Velik problem v 
evropskem kmetijstvu je nizek delež mladih 
kmetov, saj je le 6 % mlajših od 35 let. Ven-
dar pa je v Sloveniji ta delež še nižji, le 4 %.

Sledila je okrogla miza o aktualnih pro-
blemih v našem kmetijstvu, kakor jih obču-
tijo kmetje v naši regiji in v vsej Sloveniji. 
Prisotni so bili tudi predstavniki Regijskega 
foruma SDS za kmetijstvo in podeželje, ki 
je ta dan imel svojo ustanovno sejo v Juro-
vskem Dolu, poslanec DZ Franci Breznik, 
več županov in podžupanov iz širše regije, 
predstavniki KSS, predstavniki Kmetijske 
zadruge Lenart, predsedniki občinskih od-
borov SDS in drugi. Povabljeni so bili tudi 
predstavniki razvojne agencije in predstav-
niki Zadruge Dobrina, ki pa se na dogodek, 
žal, niso odzvali, menda zaradi političnega 
predznaka prireditve. Škoda za tako ozko 
razmišljanje.

Razprava se je nato nadalje-
vala še v neformalnem delu ob 
bogato obloženih mizah, ki so 
jih pripravile članice Društva 
kmečkih gospodinj iz Jurovskega 
Dola. Evropski večer so s svojim 
izvajanjem lepo popestrili člani 
Jurovskega okteta in Klapovühi iz 
Benedikta.

Prisotni so dobro izkoristili 
priložnost za izmenjavo izkušenj, 
mnenj in predlogov. Slišati je bilo 
zadovoljstvo, da smo začeli z od-
piranjem problemov, in željo, da 
se tako nadaljuje do izboljšanja 
stanja.

H. K.

Pripis uredništva: V naslednji števil-
ki Ovtarjevih novic bomo predstavili širše 
dogajanje, še posebej zelo aktualne okrogle 
mize o kmetijstvu, ki je bila sestavni del 
Evropskega večera v Jurovskem Dolu.

V osrednjih Slovenskih goricah je v 
zadnjem času precej upadlo število 
investitorjev. Marsikdo, ki si je že 

kupil parcelo, da bi si na njej zgradil hišo 
ali poslovni objekt, je od namere odstopil. 
Razlog za to ne tiči samo v neugodnih fi-
nančnih in gospodarskih razmerah, ki so 
posledica krize, temveč v tem, da je država 
lani ponovno uvedla plačilo odškodnine za 
spremembo namembnosti kmetijskih ze-
mljišč, ki ga je ukinila leta 2003. Sedaj mora 
vsakdo, preden začne graditi na parceli, ki 
v naravi predstavlja travnik, njivo ali sadov-
njak, plačati odškodnino za pozidavo kme-
tijskega zemljišča, četudi je to zemljišče v 
prostorskih aktih opredeljeno kot zazidljivo.

Tudi tisti, ki so za drag denar kupili grad-
beno parcelo v dobri veri, da 
bodo na njej lahko začeli ne-
moteno graditi, morajo sedaj 
plačati še visoko odškodnino 
za pozidavo kmetijskega ze-
mljišča, sicer ne morejo do-
biti gradbenega dovoljenja. 
Ni čudno, da je zato veliko 
investitorjev odstopilo od 
gradnje, saj na ta dodatni 
strošek niso računali. Med-
tem ko je država sredi krize 
z nenormalno visoko odško-
dnino za pozidavo kmetijskih 
zemljišč obremenila investi-
torje, pa gradbena podjetja 
propadajo kot po tekočem traku, ker nimajo 
dovolj dela. Zaradi tega mora država iz svoje 
blagajne brezposelnim gradbenim delavcem 
izplačevati denarna nadomestila za čas brez-
poselnosti, kar skupaj znese veliko več, kot 
znaša višina odškodnin za kmetijska zemlji-
šča. Naj razume, kdor more. Očitno v tej dr-
žavi ena roka ne ve, kaj dela druga.

Zato, da bi zakon o kmetijskih zemlji-
ščih v tem delu spremenili in izboljšali, so 
na Skupnosti občin Slovenije že ustanovili 
posebno delovno skupino, ki bo pripravila 
in predlagala spremembe zakona. Delo te 
delovne skupine koordinira župan občine 
Sveta Trojica in član Državnega sveta Dar-
ko Fras. Po njegovih besedah si v Skupnosti 
občin Slovenije prizadevajo, da bi omenjene 
odškodnine za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč bistveno znižali. Pred-
vsem pa bi bilo treba iz teh zemljišč izvzeti 
vse parcele, ki so po sedaj veljavnih prostor-
skih aktih zazidljive. Poleg tega bi morala 
biti odškodnina sorazmerna z vrednostjo 
parcele. Sedanje zakonske rešitve najbolj 
prizadenejo graditelje na podeželju, medtem 
ko v velikih mestih odškodnina bistveno ne 
vpliva na ceno investicije. Prav tako se obči-
ne zavzemajo, da njim samim pri izgradnji 
javne infrastrukture ne bi bilo treba plače-

vati odškodnine za pozidavo kmetijskih ze-
mljišč državi.

Kot pravi Fras, namerava Skupnost občin 
Slovenije svoje pripombe predstaviti mini-
stru za kmetijstvo in okolje Francu Bogo-
viču. Pričakujejo, da bo nato minister vladi 
predlagal spremembo zakona. Če se to ne bo 
zgodilo, si bodo spremembe zakona priza-
devali uveljaviti preko Državnega sveta ali 
preko poslancev v Državnem zboru.

Za spremembo tega zakona so zelo zain-
teresirani tudi mnogi graditelji v osrednjih 
Slovenskih goricah, saj je zakon najbolj 
udaril po žepu investitorje na manj razvitih 
kmetijskih območjih, kjer so zaradi kako-
vosti kmetijskih zemljišč odškodnine zelo 
visoke, čeprav je njihov ekonomski hasek v 

kmetijski proizvodnji marsikdaj minimalen 
ali skoraj ničen. 

V poslovni coni v Lenartu bi moral eden 
od investitorjev za spremembo namembno-
sti parcele, ki jo je v preteklosti že pošteno 
plačal kot gradbeno, odšteti državi dodatno 
še okoli 600.000 evrov. Kako naj pod takšni-
mi pogoji gradi? Kako naj pod takšnimi po-
goji podjetja in podjetniki sploh investirajo 
in skrbijo za gospodarski razvoj?

Sicer pa je mogoče v političnih kuloar-
jih slišati tudi, zakaj naj bi država leta 2003 
sploh ukinila nadomestilo za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč. Menda 
zaradi tega, ker je država takrat začela ume-
ščati v prostor in graditi avtocestni križ, za 
katerega je zlasti na kmetijskih območjih 
severovzhodne Slovenije »uničila« veliko 
kmetijskih zemljišč. Če bi morala plačati 
nadomestilo za spremembo njihove na-
membnosti, bi morala dati veliko denarja 
v občinske blagajne. Sedaj, ko je država ne-
hala graditi, pa je odškodnino za kmetijska 
zemljišča zopet uvedla, s to razliko, da sedaj 
vso odškodnino v celoti zadrži sama zase.

Tomaž Kšela
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O tem, koliko denarja bo v letošnjem 
kriznem letu v državnem proraču-
nu na voljo za brezposelne in soci-

alne šibke ter za druge socialne transferje, je 
na novinarski konferenci v Ljubljani sprego-
voril minister za delo, družino in socialne 
zadeve Andrej Vizjak. 

Kot kaže, bodo učinki nove socialne za-
konodaje večji, kot je bilo predvideno, zlasti 
zaradi vezanja nekaterih pravic na premo-
ženjsko stanje. 

Po drugi strani pa je ministrstvo za delo 
letos prevzelo 85 milijonov dodatnih ob-
veznosti. Toliko je doslej ministrstvo za fi-
nance vplačevalo v pokojninsko blagajno 
na račun varstvenih dodatkov k prenizkim 
pokojninam, poslej pa bo varstvene dodat-
ke upokojencem, ki bodo po novi socialni 
zakonodaji do njih upravičeni, izplačevalo 
ministrstvo za delo.

Po ministrovih besedah je še vedno odpr-
to tudi, kateri interventni ukrepi bodo spre-
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Skupnost občin Slovenije za 
spremembo zakona

Socialna politika

Manj denarja za brezposelne, več za 
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Tudi letošnji, že 6. praznik občine Sv. 
Jurij v Slov. gor. poteka v znamenju 
številnih kulturnih, športnih, dru-

žabnih in drugih srečanj, ki jih organizira-
jo domača društva, organizacije in lokalna 
skupnost. Župan Peter Škrlec je ob tej pri-
ložnosti izrazil zahvalo vsem društvom, or-
ganizacijam in posameznikom, ki so vložili 
svoj prosti čas v izvedbo številnih zanimivih 
prireditev in srečanj, in se zahvalil vsem ob-
čanom in občankam, da so se srečanj udele-
ževali ter jih povabil na preostale prireditve 
jurjevanja. 

Letošnji Jurjev teden bi lahko imenovali 
Jurijev mesec, saj se prireditve vrstijo od 13. 
aprila do 12. maja. Doslej so se lahko doma-
čini, nekaterih prireditev pa tudi obiskovalci 
iz drugih občin, udeležili krvodajalske akci-
je, pletenja vencev iz zelenja, izrezovanja pi-
ščali iz vrbovih vej in pletenja košar. Kmečke 
žene so vabile občane in predvsem občanke 

na delavnice peke pletenic in na dan osrednje 
proslave na celodnevno kuharsko delavnico, 
na kateri so skupaj z društvi kmečkih žena 
iz Jakobskega Dola, Sv. Trojice in iz sosednje 
Avstrije pripravile pogostitev po proslavi. 
Društvo vinogradnikov je ob tem poskrbelo 
za pogostitev z dobro kapljico. 

ŠD Sv. Jurij je z organizacijo nogometnega 
turnirja za selekciji U-8 in U-10 poskrbelo 
za športnih pridih tudi za najmlajše. Dan 
pred tradicionalnim jurjevanjem je poteka-
lo še srečanje Jurijev z obhodom po vasi. 22. 
aprila je potekala tradicionalna Jurjeva ne-
delja, ki je letos, že dvajsetič, minila v zna-
menju blagoslova konj.

Župan Peter Škrlec je kot prejšnja leta v 
sodelovanju z Društvom upokojencev Sv. 
Jurij in KO RK Sv. Jurij obiskal najstarejše 
občane. 

D. K.

Kulturno društvo Ivan Cankar je v so-
delovanju z občino Sv. Jurij v Slov. gor 
pripravilo letošnjo osrednjo proslavo 

ob občinskem prazniku, ki je v kulturnem 
domu v Jurovskem Dolu potekala v petek, 
20. aprila. Polna dvorana in bogat kulturni 
program sta pokazala potrebo in željo po 
novem oz. obnovi kulturnega doma, ki pa 
se je nekako premaknila v  prihodnje leto. 
V kulturnem programu, ki ga je povezova-
la Vida Ornik, so nastopili Jurovski oktet, 
mladinski pevski zbor OŠ Jožeta Hudalesa, 
vokalna skupina Amulet iz Jurovskega Dola, 
harmonikarja Dejan Arcet in Anja Zorjan 
ter kvartet flavtistk.  Tudi to leto se je župan 
Peter Škrlec v imenu občine zahvalil najza-
služnejšim občanom, ki so z dolgoletnim 
udejstvovanjem delovali v korist oz. pro-
mocijo občine. Letošnji dobitniki priznanj 
občine Sv. Jurij v Slov. gor. so: Milan Dra-

šak iz Zg. Partinja za dolgoletno delovanje 
v ŠD Sv. Jurij v Slov. gor., Karl Črnčec iz Sp. 
Gasteraja za 40-letno delovanje v gasilskem 
društvu, Ana Črnčec iz Jurovskega Dola za 
delovanje v KD Ivan Cankar Jurovski Dol in 
Ivan Leš iz Zg. Partinja za prostovoljno de-

lovanje v različnih društvih 
(čebelarskem, turističnem in 
društvu upokojencev). Dol-
goletna predsednica Društva 
kmečkih žena, Jožefa Kur-
nik, ki je velik del življenja 
posvetila prostovoljnemu 
delu in rejništvu, je prejela 
Jurjev srebrnik. Prejemnik 
le-tega pa je tudi Jurij Vogrin 
iz Jurovskega Dola, član ŠD 
Sv. Jurij že od njegovih začet-
kov delovanja ter zaslužen za 
sedanjo podobo športnega 
parka. Najvišje priznanje, ki 
ga podeljuje občina Sv. Jurij 

v Slov. gor., je Jurjev zlatnik, ki ga je prejel 
Rudolf Tetičkovič. Rudolf že več kot 25 let 
aktivno deluje v domačem društvu upoko-
jencev in hkrati opravlja delo predsednika 
Zveze upokojencev Slovenske gorice. Vrsto 
let pa je posvetil tudi prostovoljnemu gasil-

skemu delu in kulturnemu 
ustvarjanju v kraju. V sklopu 
proslave je bila predstavljena 
tudi nova turistična brošura 
z naslovom: Po poteh sakral-
ne in stavbne kulturne dedi-
ščine na območju občine Sv. 
Jurij v Slov. gor., katere avtor 
je prav letošnji dobitnik Jur-
jevega zlatnika Rudi Tetičk-
ovič.

Dejan Kramberger, 
foto: Maksimiljan Krautič

Na 20. povorki in blagoslovu 
konj v Jurovskem Dolu je so-
delovalo več kot 110 konjeni-

kov, kar je največ doslej. Prireditve, ki 
so jo letos v sklopu praznovanj ob go-
dovanju farnega zavetnika Sv. Jurija že 
20. organizirali člani TD Dediščina v 
sodelovanju z drugimi lokalnimi dru-
štvi, se je tudi tokrat udeležilo veliko 
obiskovalcev, organizatorji ocenjujejo, 
da je bilo le-teh blizu 2000. 

Na čelu povorke sta letos prijezdila 
kar dva Zelena Jurija, in sicer Ivo Se-

nekovič, ki je bil pred dvajsetimi leti prvi 
Zeleni Jurij na tej prireditvi, in Primož Bre-

znik, letošnji Zeleni Jurij, prinašalec pomla-
di, sreče in zdravja med ljudi. Blagoslov konj 
sta opravila domačin in sedanji duhovnik 
v Ravnah na Koroškem Sebastjan Valen-
tan in sedanji duhovnik pri Sv. Juriju Janko 

Gögner. Zbrano množico je pozdravil tudi 
župan Peter Škrlec. Prihod Zelenega Jurija 
so s plesom pozdravili tudi mladi folkloristi 
iz folklorne skupine Krog iz Maribora.

Jurjevanje in blagoslov 
konj so s svojo ponudbo na 
stojnicah obogatili domači 
vinogradniki in gostinci. S 
svojimi programi oz. po-
nudbo so sodelovali še: Za-
druga Dobrina, TKIC Zele-
na centrala, »lectar« Perger, 
Društvo Karitas in članice 
Društva kmečkih gospodinj 
Sv. Jurij. Predsednica TD 
Dediščina Marija Šauperl, ki 
je gonilna sila te prireditve 
že od samega začetka, izreka 
ogromno zahvalo vsem dru-
štvom, domačim podjetni-

kom in posameznikom, ki so vložili ogro-
mno truda, da je prireditev ponovno zelo 
dobro uspela. 

Dejan Kramberger, foto: Daniele Croci in  
Maksimiljan Krautič

Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. je v četrtek, 22. marca, opravil 
10. redno sejo, prvo v letu 2012, in 

se najprej seznanil s poročili o lanskem delu 
nekaterih organov. Medobčinski inšpektorat 
in Medobčinsko redarstvo sta predstavi-
la poročilo o delu, varnostno situacijo leta 
2011 pa je ocenil komandir Policijske posta-
je Lenart Jožef Kerneža. 

Po besedah mag. Štefana Oreškega Med-
občinski inšpektorat v letu 2011 na obmo-
čju občine ni zasledil večjih nepravilnosti 
oz. kršitev. Še največ težav je bilo zaznati pri 
odlaganju odpadkov na ekoloških otokih, 
inšpekcija je obravnavala nekaj primerov 
nepravilnega odvajanja odpadnih voda in iz-

vajala nadzor nad občinskimi javnimi cesta-
mi, kjer pa prav tako ni evidentirala večjih 
nepravilnosti. Danijel Železnjak je poročal 
o delu Medobčinskega redarstva; to je bilo 
v občini prisotno 8-10 ur na mesec. Tudi 
redarji niso zasledili večjih nepravilnosti, v 
letošnjem letu pa bodo aktivno sodelovali v 
posvetovalnih telesih župana in na terenu, 
da bi se dejansko povečala javna varnost in 
varnost cestnega prometa. Jožef Kerneža je 
ugodno ocenil varnostno situacijo v občini, 
saj je število prekrškov in kaznivih dejanj 
glede na prejšnje leto upadlo. Območje ob-
čine je označil kot najbolj umirjeno na ob-
močju Policijske postaje Lenart.

 TEMA OVTARJEVE NOVICE

26. APRIL 2012 | ŠT. 4 | 3 

AKTUALNO IZ OBČIN

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurjevi dnevi 2012

Jurovski občinski svet na 10. in 11. seji

Rudi Tetičkovič prejemnik zlatega 
Jurjevega zlatnika

Ob 20-letnici tradicionalnega 
blagoslova konj v Jurovskem Dolu 
rekordno število konjenikov

Prihod Zelenega Jurija so pozdravili tudi 
mladi folkloristi.

Kljub dežju je konje občudovalo veliko obiskovalcev.

Primož Breznik, letošnji Zeleni Jurij na 
belem konju, ki prinaša pomlad

Zlati Jurjev zlatnik za Rudija Tetičk-
oviča

Letošnji nagrajenci občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Osrednja proslava jurovskega občinskega praznika 20. aprila



Župan Janez Kramberger je poročal 
o dogodkih med 10. in 11. sejo ob-
činskega sveta in je izpostavil re-

konstrukcijo kulturnega doma Lenart in 
celostno oskrbo SV Slovenije s pitno vodo. 
Rekonstrukcija kulturnega doma Lenart je 
končana, opravljen je bil tehnični in kva-
litetni prevzem (30. marca je bila izvedena 
primopredaja, otvoritev bo v juniju, v času 
državnega praznika, prireditve v obnovlje-
nem domu pa so se začele že v drugi polovi-
ci aprila. Op. ur.). 

Dela na vodovodnem omrežju na ob-
močju KS Voličina so končana, cevovodi so 
položeni. Pred zimo so bila zaključena tudi 
asfalterska dela na cestah, kjer potekajo ce-
vovodi oz. so bili izvedeni prekopi cestišč. 
Sledi preplastitev teh cest. Sekundarni vodi 
so velik finančni zalogaj. V Humu, v Zg. 
Voličini je že možen priklop na vodovodno 
omrežje, nadaljnji priklopi bodo možni, ko 
bo zgrajen vodohran. Gospodinjstva, ki se 
nahajajo ob primarnem vodu, se bodo lahko 
takoj priključila na omrežje.

Župan Kramberger je v svojem poročilu 
še poudaril, da se je občina Lenart prijavila 
na javni razpis za vaška jedra in za gradnjo 
vinske kleti v stavbi Centra Slovenskih go-
ric, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Kdaj 
bo prejela odgovor na prijavo, še ni znano. 
Investitor PC Izbira bo v aprilu ob Poleni 
pričel graditi dve večstanovanjski hiši, tr-
govski center in krožišče na državni cesti. 
Ograja na mostu v Voličini pri gostilni Kme-
tič je podaljšana, zaključena je gradnja javne 
razsvetljave v centru Voličine.

Akcije Očistimo Slovenijo 2012 se je v 
občini Lenart v soboto, 24. 3. 2012, udele-
žilo več kot 550 prostovoljcev, ki so se zbra-
li na 23-ih zbirnih 
mestih in po skupi-
nah očistili okolico 
in izvajali manjša 
vzdrževalna dela na 
cestni infrastrukturi. 
Očiščena so bila tudi 
štiri divja odlagali-
šča. Zbrali so okoli 
12 ton komunalnih 
odpadkov. Tako je 
potrebno posebej 
pohvaliti vse člane 
svetov krajevnih 
skupnosti Lenart 
in Voličina, člane 
društev, šol, vrtce in 
drugih organizacij, ki 

so prevzeli vlogo vodij čistilne akcije po po-
sameznih delih občine. 

Za celotno zimsko službo oz. vzdrževanje 
181 km cest in ulic ter 74.140 m2 parkirnih 
prostorov in pločnikov je bilo do 15. 3. pora-
bljenih 177.845,97 eur z DDV. Skupaj je bilo 
izvedenih 28-32 akcij. Porabljenih je bilo 
600 ton soli in 1200 ton peska-drobljenca za 
posip cest.

Na vprašanja svetnikov Maksimiljana 
Šumana in Dejana Krambergerja je župan 
ocenil, da je finančno stanje težko in ne do-
voljuje investicij, zato ne izvajajo občinskega 
proračuna. Počakati morajo na rebalans dr-
žavnega proračuna, ni znano, ali bo zagoto-
vljena poraba ostala na enaki ravni kot do-
slej, prav tako ne morejo predvidevati, kaj bo 
z javnimi razpisi. Sanirati je potrebno stanje 
občinskega proračuna. Namensko smo se 
zadolžili za plačilo del izvajalcem pri gradnji 
na projektu celovite oskrbe SV Slovenije s 
pitno vodo. Zaradi težkega finančnega sta-
nja je prišlo do spremembe dinamike plačil 
pri rekonstrukciji kulturnega doma Lenart. 
Potreben bo rebalans proračuna občine Le-
nart.

Med več svetniškimi vprašanji je Leo-
poldu Hameršku odgovoril na vprašanje o 
širitvi gradnje omrežja toplovodnega ogre-
vanja. Investitor Ekotoplota, d.o.o., je pri-
dobil gradbeno dovoljenje za nadaljevanje 
gradnje. Gradnja toplovodnega omrežja se 
bo nadaljevala v Jurčičevi, Cankarjevi, Pre-
žihovi ulici, proti industrijski coni, v smeri 
TBP, in sicer v poletnem času.

Lenarški občinski svet je sprejel Zaključ-
ni račun proračuna občine Lenart za leto 
2011.

Svetnice in svetniki so v drugi obravna-
vi sprejeli odlok o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za del poslovno - indu-
strijske cone v Lenartu (NPIC I) in odlok o 
javni gasilski službi v občini Lenart s predla-
ganimi amandmaji ter odlok o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na obmo-
čju občine Lenart.

Sprejeli so sklep o soglasju k ceni socialno 
varstvene storitve za uporabnika - »pomoč 
družini na domu«. Soglasje k ceni za opra-
vljanje gospodarske javne službe proizvo-
dnje tople vode in distribucijo toplote na 
območju naselja Lenart v Slovenskih gori-
cah ni bilo sprejeto.

Občinski svet se je seznanil tudi s pregle-
dom varnostne situacije na območju občine 
Lenart za leto 2011 in se seznanil s poroči-
lom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva za leto 2011.

Mag. Štefan Žvab je predstavil Lokalni 
energetski koncept občine, izdelan zaradi 
ugotovitve obstoječega stanja oskrbe in rabe 
vseh vrst energije, analize stanja in predvi-
devanja možnih ukrepov s področij oskrbe, 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energi-
je. OS je izdelani načrt podprl.

Župan Peter Škrlec je OS seznanil z za-
ključnim računom proračuna občine Sv. Ju-
rij za leto 2011. Prihodki so bili v letu 2011 
realizirani v višini 2.108.646 EUR oz. v 72 %, 
odhodki pa v višini 2.262.522 EUR oz. prav 
tako 72 % glede na veljaven proračun. 

Člani OS so soglasno sprejeli odlok o re-
balansu proračuna občine za leto 2012 in 
ponovno uravnovesili dokument, sprejet 
konec leta 2010. Rebalans je bil predlagan 
zaradi novih izračunov Ministrstva za finan-
ce o glavarini in finančni izravnavi, novih 
podatkov o izračunih sredstev, ki jih občine 
prejmejo na podlagi Zakona o financiranju 
občin, ponovne presoje realiziranih projek-
tov in vključitve stanja sredstev na računu 
na dan 31. 12. 2012. Prihodkovna stran se 
je tako zvišala za 2,67 %, odhodkovna stran 
pa za 0,49 %.

Člani občinskega sveta so potrdili še do-
kumente identifikacije investicijskega pro-
jekta za projekta: Rekonstrukcija občinskih 
cest 2012-2013 - ZFO in Odvajanje in či-
ščenje odpadnih voda v Ledineku, Dražen 
Vrhu in Žitencah. 

Jasna Senekovič

V četrtek, 12. aprila, so člani občinskega 
sveta občine Sv. Jurij v Slov. gor. na 11. seji 
namenili največ časa odločitvi o višji eko-
nomski ceni vrtca. Ravnatelj Stanislav Sene-
kovič, ki je v imenu JVIZ in VVZ OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol predlagal novo ceno, 
je OS seznanil z dejstvom, da je bila obstoje-
ča ekonomska cena v veljavi že od leta 2008 
in je v zadnjih mesecih leta 2011 pričela 
nastajati izguba. Po usklajevalnih sestankih 
je bila sprejeta kompromisna cena, ki jo je 
občinski svet sprejel. Nova cena za prvo sta-
rostno obdobje je 455,00 €, za kombinirani 
oddelek 375,00 € in za drugo starostno ob-
dobje 355,00 €. Nova cena bo v veljavi od 1. 
maja 2012. Župan poudarja, da je ta cena še 
vedno primerljiva s cenami v sosednjih ob-
činah in da bo povišanje na položnicah od 2 

do cca 15 €. Ob tem je interes občine, da so 
oddelki kar se da polni. Župan Škrlec je opo-
zori na pobudo, ki jo je dal v parlament, za 
spremembo zakona, ki določa sofinancira-
nje razlike do ekonomske cene vrtca. Zavze-
ma se, da občine ne bi bile dolžne plačevati 
razlike do ekonomske cene tistim, ki kljub 
prostoru v domačem vrtcu svoje otroke vo-
zijo v vrtce drugih občin. 

Občinski svet je soglašal tudi s ceno po-
moči družini na domu, ki se je povišala iz 
15,76 EUR na 16,12 EUR na efektivno uro. 
Povišanje cene je predlagal Center za social-
no delo Lenart zaradi usklajevanja stroškov 
dela in stroškov materiala in storitev. Na ob-
čini poudarjajo, da se je subvencija občine še 
povečala s slabih 9,50 EUR na 13,31 EUR, 
saj Zavod RS za zaposlovanje ne subvencio-
nira več storitev delavk.

OS se je seznanil tudi s poročilom pred-
sednice Nadzornega odbora Barbare Lorber 
o delu v letu 2011. Ob tem župan poudari, 
da je občina tudi sama naročila notranjo 
revizijo pri revizijski hiši J&M Ribič, d.o.o., 
ki je delovanje občine v preteklem obdobju 
ocenila zelo pozitivno.  

Veliko pozornosti je OS namenil pripra-
vam prireditev 6. občinskega praznika. Spre-
jel je sklep o »Jurjevih dnevih 2012« in sklep 
o občinskih priznanjih. Ta so bila podeljena 
minuli petek na osrednji občinski proslavi 
ob občinskem prazniku. 

Dejan Kramberger
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Do podpisa pogodbe o dokončanju 
ureditve vodovoda in kanalizaci-
je v Jurovskem Dolu med občino 

Sv. Jurij v Slov. gor. in podjetjem Komuna-
la Slovenske gorice je prišlo že 28. marca, 
tako da Komunala nadaljuje dela, ki so se 
lani ustavila zaradi stečaja podjetja Nizke 
gradnje Ptuj. Komunala je v tem mesecu 
uspešno zaključila obnovo vaškega jedra 
v Jurovskem Dolu, tako da bo tako v na-
slednjih mesecih pospešeno delala na cca 

456.000 € vrednem projektu, ki mora biti 
končan do 15. 9. 2012, saj je sofinanciran 
s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Župana Petra Škrleca veseli, da v 
občini Sv. Jurij v Slov. gor. nadaljujejo z in-
vesticijami v izgradnjo in obnovo osnovne 
komunalne infrastrukture tudi v času, ko 
vlada RS zmanjšuje sredstva za investicije 
na vseh državnih ravneh.

Ureditev vodovoda in kanalizacije v    
J. Dolu nadaljuje Komunala 

Lenart

Zaključni račun lanskega proračuna v 
minusu
Z 11. seje občinskega sveta občine Lenart v četrtek, 29. marca 

Direktor Komunale Marjan 
Bračko in župan Peter Škrlec ob 
podpisu pogodbe o izvedbi ure-
ditve vodovoda in kanalizacije v 
Jurovskem Dolu

Mag. Janez Kramberger, župan: »Nadvse 
sem zadovoljen, da je osrednji dom kulture 
v celoti obnovljen in sodobno opremljen. 
Opravili smo poseg za naslednjih 30 let; 
približno toliko je od zadnje obnove …«

Ob Kulturnem domu je obnovo doživela še ena od osrednjih mestnih 
zgradb.

V pogovoru za naš časopis je župan obči-
ne Sv. Jurij v Slov. gor. opozoril še na proble-
matiko v zvezi z avtobusnimi prevozi otrok 
v šolo. V ta namen porabijo v občini 90.000 
€ letno. Občina je namreč dolžna zagotoviti 
prevoz otrokom, ki so oddaljeni od šole več 
kot 4 km, kljub temu v občini zagotavljajo 
prevoz tudi tistim, ki so manj oddaljeni. 
Ugotavlja, da so v zadnjem času avtobusi če-
dalje bolj prazni, saj otroke na lastne stroške 
v šolo pripeljejo starši. Župan Peter Škrlec 
poziva starše otrok, ki obiskujejo osnovno 
šolo, da izkoristijo možnost urejenega brez-
plačnega šolskega prevoza.



Z rekonstrukcijo dotrajanega kultur-
nega doma v Lenartu, neto površine 
838,60m2, je pridobljen primeren 

objekt za izvajanje kulturnih pri-
reditev, izobraževanj, simpozijev, 
srečanj društev in drugih dogod-
kov, katerih namen je povečanje 
kulturno-turistične atraktivnosti 
mesta in občine Lenart ter ne na-
zadnje celotne Podravske regije. 

Objektu se je le nekoliko spre-
menila zunanja podoba zaradi ce-
lovite obnove fasade in zamenjave 
kritine na strehi. Za uporabo pa 
so ob prenovljeni veliki dvorani 
z balkonom in lutkovni sobi na 
voljo tudi novi dodatni društveni 
prostori, ločene garderobe s sanitarijami za 
nastopajoče in občinstvo ter zunanje javne 
sanitarije z vhodom z avtobusne postaje.

V dvorani sta 302 nova in udob-
na sedeža, od tega 99 na balkonu. 
Notranjost je bistveno bolj privlač-
na in akustična. Sodobno je ureje-
na nova scenska in odrska tehnika 
z osvetlitvijo, na novo je urejeno 
daljinsko ogrevanje na lesno bio-
maso in prezračevanje vseh pro-
storov. 

Občina Lenart je glavni nosilec 
projekta, za katerega je bilo grad-
beno dovoljenje pridobljeno že 
maja leta 2009 in zagotovljeno so-
financiranje v letu 2010 iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v 
vrednosti 1,165.502,57 EUR. Prvo-
tno izbrani izvajalec Gradis, grad-
beno podjetje gradnje Ptuj, d. d., je aprila 
2011 pristal v stečajnem postopku, zato je 
občina morala izvesti ponovni javni razpis 
za novega izvajalca za dokončanje del. Novo 
izbrano podjetje Knuplež, d. o. o, iz Zgornje 
Velke je vsa dela dokončalo po terminskem 
planu, od avgusta 2011 do konca marca 
2012. Pridobljeno je tudi že uporabno dovo-
ljenje UE Lenart. 

Evropski sklad za regionalni razvoj so-
financira 85% upravičenih stroškov, razli-
ko (najmanj 15%) financira občina Lenart. 

Uradna otvoritev Kulturnega doma Lenart 
je predvidena v mesecu juniju 2012.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 
Podružnična šola Lenart, je v ponedeljek, 
16. aprila 2012, ob 18. uri izvedla prvo pred-
stavo v lenarškem domu kulture - Baletni 
večer.

Tekst in foto: Lidija Šipek
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Iz poročila Policijske postaje 
Lenart 

V letu 2011 je bilo obravnavanih več 
kaznivih dejanj kot leto prej 262 
(204), preiskanost znaša 51.60 % 

(58.93 %). Med kaznivimi dejanji zoper pre-
moženje prevladujejo velike tatvine 62 (36), 
tatvine 73 (55), poškodovanje tuje stvari 21 
(19). Največ kaznivih dejanj so obravnavali 
na gradbišču vodovodnega omrežja Močna 
in na bencinskih servisih Petrol in Mol na 
avtocesti. Tam so pogoste tatvine goriv na 
črpalkah, iz rezervoarjev parkiranih tovor-
njakov in osebnih avtomobilov. 

V letu 2011 so bile obravnavane 303 (363) 
kršitve javnega reda in miru ter splošne 
varnosti. Prevladovale so kršitve Zakona o 
prekrških zoper javni red in mir 82 (113). 
Kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s 
prepovedanimi drogami je bilo 12 (15), Za-
kona o omejevanju porabe alkohola so bile 
3 (1), Zakona o javnih zbiranjih je bila 1 (2), 
Zakona o orožju 16 (19), Zakona o zaščiti 
živali 4 (6) in kršitev Zakona o tujcih 166 
(175) primerov. Kot kraj kršitve je javni kraj 
v 156, zasebni prostor oz. stanovanje pa v 
18 primerih. Kršitve so predvsem v centru 
Lenarta (okolica avtobusne postaje, bližnji 
gostinski lokali) v večernem času. 

Stanje prometne varnosti je podobno kot 
v letu 2010: 97 (97) prometnih nesreč, v njih 

je bilo udeleženih 194 (194) oseb, bilo pa je 
več telesnih poškodb 35 (33). Ni se zgodila 
nobena prometna nesreča s smrtnim izidom. 
Najpogostejši vzroki nesreč so nepravilna 
stran in smer vožnje, neprilagojena hitrost, 
neupoštevanje pravil prednosti in varnostna 
razdalja. Pogosto je prisoten tudi alkohol, a 
se je število zmanjšalo na 7 (12).

Od najodmevnejših dogodkov je bilo 
obravnavanih 6 (4) požarov in 4 (3) delovne 
nesreče.

Iz poročila Medobčinskega 
redarstva

Občinski redarji so s področja ustavljanja 
in parkiranja obravnavali 346, v letu 2010 pa 
109 prekrškov. 268 kršiteljem so izrekli glo-
be, 67 pa opozorila. Obravnavali pa so tudi 
primer zapuščenega vozila. Najpogostejši 
prekrški so nedovoljeno oz. neupravičeno 
parkiranje na mestih, rezerviranih za parki-
ranje invalidov, na pločniku, kolesarski stezi 
ali prehodu za pešce. Občinski redarji so v 
2011 izvedli en poostren nadzor vodenja 
psov skupaj s policisti. Pozorni so bili na ne-
varno udeležbo živali na javnih površinah in 
na morebitno puščanje živalskih iztrebkov.

Mirko Kojc

AKTUALNO IZ OBČIN

Občinski svet občine Lenart se je 
seznanil z zaključnim računom 
proračuna občine Lenart za leto 

2011. Na prihodkovni strani je bila reali-
zacija nižja od pričakovane, še posebno pri 
kapitalskih prihodkih od prodaje zemljišč 
in stanovanj, predvsem zaradi nizke kupne 
moči in uvedbe nove državne dajatve (od-
škodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč). Nižja realizacija je bila 
tudi pri transfernih prihodkih – kljub temu 
da je bila občina zelo uspešna pri pridobiva-
nju sredstev iz državnih in evropskih skla-
dov, realizirani zneski ne dosegajo planira-
nih - predvsem zaradi neenakomernih in 
nerednih pritekanj sofinancerskih delov iz 
državnega proračuna in sredstev EU za in-
vesticijo oskrbe z vodo in za kulturni dom v 
Lenartu. Tako je v proračun občine nateklo 
le 7.779.060 EUR.

Odhodki so realizirani v višjem odstot-
ku, saj so bile investicije načrtovane in pri-
čete, preden je bilo jasno, da bo realizacija 
prihodkov bistveno nižja. Višina odhodkov 
znaša 9.149.617 EUR, razlika je delno po-

krita s presežkom iz preteklega leta in z na-
jetim kreditom.

V letu 2012 bo potrebno zelo varčevati 
na vseh področjih, da bo občina pokrila fi-
nančni izpad in pokrivala svoje obveznosti. 
Velik problem so odhodki, ki so stalni in jih 
ne moremo bistveno zmanjšati ter/ali nanje 
nimamo direktnega vpliva (transferni od-
hodki v javne zavode, socialni transferi, ki 
se povečujejo), v proračunu pa predstavljajo 
pomemben delež.

Iz že tako okleščenega proračuna bo po-
trebno črtati kar precej investicij. Ostale 
bodo samo tiste, ki so res nujno potrebne, 
in tiste, ki so podprte z evropskimi sredstvi 
in so že v izvajanju. Pripravljen bo nov re-
balans proračuna, ki bo zasledoval navedene 
cilje, občinskemu svetu pa bo predložen še 
pred poletjem. Zaključni račun je pregledal 
tudi nadzorni odbor, ki je opozoril na resno 
situacijo in podal glavne smernice glede var-
čevanja in izpolnjevanja obveznosti.

Mag. Vera Damjan Bele 

O seji občinskega sveta iz občinske uprave
Zaključni račun proračuna za leto 2011

Kulturni dom Lenart obnovljen!

Baletni večer v Kulturnem domu Lenart, prva prireditev v 
obnovljenem osrednjem prireditvenem prostoru v občini

Lenarški občinski svet je sprejel odlok o 
javni gasilski službi in odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 

na območju občine. Občina je namreč po 
Zakonu o lokalni samoupravi in po Zako-
nu o varstvu pred požarom dolžna določiti 
dejavnosti varstva pred požarom in sprejeti 
predpise, ki določajo pravice, obveznosti, 
organizacijo in financiranje javne gasilske 
službe. Občinska uprava je tako v februarju  
pripravila oba odloka, v marcu pa je pote-
kala širša razprava o odloku o javni gasilski 
službi, ki so se je udeležili predstavniki pro-
stovoljnih gasilski društev v občini, gasilske 
zveze in strokovnih organizacij  s področja 
gasilstva Podravske regije. Odlok o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
območju občine Lenart se je pripravljal v 
sodelovanju z mariborsko izpostavo Urada 
za zaščito in reševanje Republike Slovenije. 
Besedila obeh odlokov so skladna z določi-
li Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami in drugo področno zakonodajo in z 

Zakonom o varstvu pred požarom. Odloka 
predstavljata krovni dokument na področju 
organiziranja civilne zaščite v občini Lenart 
in javne gasilske službe. Občina Lenart do 
sedaj teh aktov ni imela, zato je bil sprejem 
obeh predpisov smiseln in zaradi zahtev za-
konodaje nujen. 

Oba odloka sistematično povzemata dolo-
čila zakonov ter smiselno in celovito urejata 
to področje, njuno sprejetje pa je osnovni 
pogoj za nadaljnjo uskladitev ostalih načr-
tov in aktov na tem področju. Sprejem bo 
pozitivno vplival na delovanje javne gasilske 
službe in civilne zaščite, saj mora biti po-
dročje nujno urejeno tako, da se v primeru 
izjemnih dogodkov civilna zaščita in gasilci 
hitro in učinkovito odzovejo. Kljub temu da 
krovni odloki do sedaj niso bili sprejeti, so 
vsi nosilci redno in sprotno sprejemali načr-
te reševanja in druge operativne dokumente 
ter skrbeli za operativnost delovanja civilne 
zaščite in javne gasilske službe. 

Darja Ornik

Gasilci in varstvo pred naravnimi nesrečami

Občinski svet je na zadnji seji obrav-
naval soglasje k ceni proizvodnje 
tople vode in distribucije toplote na 

območju naselja Lenart. EKO toplota ener-
getika je predlagala, da se cene toplote povi-
šajo za cca 15 %. Pred obravnavo je občinska 
uprava ugotovila, da je zahtevek utemeljen, 
saj se nanaša le na povišanje cen vhodnih 
surovin, lesne biomase, lahkega kurilnega 
olja in cene električne energije. Te surovine 
pri proizvodnji toplote so se samo v letu in 
pol podražile za od 14 pa vse do 43 %. Cene 
toplote iz daljinskega sistema so enake vse 
od začetka projekta leta 2007, cena kurilne-
ga olja pa se je v tem obdobju povečala za 
preko 70 %. 

Cena daljinske toplote v mestu Lenart je 
med najnižjimi v Sloveniji, zato so v občin-
ski upravi ugotovili utemeljenost povišanja, 
k čemur pa občinski svet ni podal soglasja, 
ki je potrebno za uveljavitev cene. Ta zaen-
krat ostaja enaka in na podlagi dogovora 
s koncesionarjem naj bi ostala cca 1 leto. 
Bati pa se je, da se bo zaradi spremenjene 
zakonodaje na področju oblikovanja cen 
komunalnih storitev povišala za več, kot so 
jo predlagali, in bodo uporabniki daljinske 
toplote plačevali višjo ceno ogrevanja, kot če 
bi sprejeli predlagano, 15 % višjo.

Mag. Avgust Zavernik

Zavrnjeno povišanje cen toplote, a …

Varnostni položaj občine Lenart v letu 2011

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni ra-
zvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij; prednostne usmeritve 
Regionalni razvojni programi.«

OBČINA LENART



Podan je bil tudi predlog 
sklepa o opremljanju stavb-
nih zemljišč za poslovno 
cono v Žicah. Tako bodo 
skupni stroški opremljanja 
zemljišč, ki obsegajo stro-
ške projektiranja in gradnje 
komunalne opreme, znašali 
predvidoma okoli 320.000 
evrov. Investicija pa naj bi se 
realizirala v celoti do konca 
letošnjega leta.

Suzana Rejak Breznik
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Prav tako je bilo obravnavano poročilo 
o letošnjem marčevskem odvozu kosovnih 
odpadkov v občini, tako so beležili odvoz 
211 m3 kosovnih odpadkov ter 85 m3 osta-
lih odpadkov. Žal koncesionarji za odvoz 
odpadkov ugotavljajo, da se med kosovnimi 
odpadki pojavlja še vedno velik delež ostalih 
odpadkov, ki sodijo med komunalne odpad-
ke, ter drugi nevarni odpadki (akumulatorji, 
barve, laki …), avtomobilske pnevmatike …, 
ki jih je potrebno zbirati ločeno in dostaviti 
na primerno mesto. 

Prav tako so po županovi predstavitvi sve-
tniki sprejeli Sklep o potrditvi Dokumenta 
identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) za nizkoe-
nergetski objekt Lokavec-
Vrtec, investicija je ocenjena 
na 988.206 evrov z DDV, 
od tega bo občina prispe-
vala dobrih 325.000 evrov, 
iz sredstev ESSR-EU SVRL 
pa bo namenjenih dobrih 
663.000 evrov. Prav tako je 
bil podan predlog Sklepa 

DIIP za vzdrževalna dela na OŠ Sv. Ana, ka-
terih investicija znaša 253.727 evrov.

AKTUALNO IZ OBČIN

Sveta Ana

2. seja občinskega sveta
Na 2. seji občinskega sveta, 4. aprila, so obravnavali zajeten dnevni 
red, izpostaviti gre najpomembnejše sklepe in poročila:

Sončna elektrarna v Žicah

Policijska postaja Lenart je podala po-
ročilo o varnostni situaciji v občini za 
leto 2011, izpostaviti gre najzanimi-

vejše ugotovitve policistov: pri kaznivih de-
janjih so beležili 40 dogodkov tako kot leto 
poprej, kjer prevladujejo kazniva dejanja 
zoper premoženje. Žal je v sklopu dejanj zo-
per zakonsko zvezo, družino in otroke opa-
zen porast, saj so jih lani obravnavali 9, leto 
poprej pa 4. Druge kršitve zoper javni red 
in mir se niso znatno povečale, prednjačijo 
kršitve na javnem kraju, manj jih je v zaseb-
nem prostoru. Na področju varnosti cestne-
ga prometa je bilo obravnavanih 18 prome-
tnih nesreč, a manj s telesnimi poškodbami 
kot v letu 2010, ko se je v njih poškodovalo 
21 oseb, lani 13. Policisti še posebej opozar-
jajo na uporabo varnostnega pasu, saj so v 
preteklem letu bili primorani oglobiti precej 
voznikov, prav tako je z vožnjo pod vplivom 
alkohola, ki je bila v lanskem letu v porastu 
kot leto poprej, ter vožnjo brez vozniškega 
dovoljenja.

Po poročilu Medobčinskega inšpektorata 
je bilo opravljenih 165 rednih in izrednih 
pregledov za leto 2011. Poudarek je bil na 
splošni čistoči in urejenosti kraja, nadzoru 

nepravilnega oglaševanja in plakatiranja, 
odlaganju odpadkov izven dovoljenih mest, 
pregledu občinskih in javnih poti v smislu 
preglednosti in prevoznosti ter ostalim za-
puščenim in izrabljenim vozilom na javnih 
površinah in v naravnem okolju. Na osnovi 
teh pregledov sta bili izdani dve ureditveni 
odločbi, izrečeni eno opozorilo ter štiri od-
redbe. Po zakonu o prekrških je bilo izre-
čenih osem opozoril, izdani trije nalogi za 
plačilo sodne takse in en primer izterjave 
globe. Izboljšalo se je stanje v zvezi z ravna-
njem z odpadki, čeprav to področje še ni v 
celoti urejeno. V primerjavi z letom 2010 se 
je število inšpekcijskih in prekrškovnih po-
stopkov zmanjšalo za 15. Upamo, da se bo 
številka vztrajno zmanjševala v prihodnje.

Poročilo Medobčinskega redarstva v obči-
ni Sv. Ana je lani beležilo eno globo in osem 
opozoril. Prav tako je bilo opaziti redarje 
na javnih prireditvah, v cestnem prometu 
v okolici obeh šol ter poostren nadzor nad 
parkiranjem in ustavljanjem vozil na nepri-
mernih mestih – posledično je teh kršitev 
manj.

Varnost in red v občini zadovoljiva

Manj kosovnih odpadkov

Na seji je bil sprejet tudi Lokalni ener-
getski koncept (LEK) občine, ki je predsta-
vil analizo trenutnega stanja rabe energije 
in oskrbe z njo, možnosti rabe obnovljivih 
virov energije, analizo potencialno obnovlji-
vih virov energije in opredelitev prostorskih 
območij za postavitev elektrarn za obnovlji-
ve vire energije. Lokalni energetski koncept 
je podlaga izboljšanja energetskega stanja 
v občini in oblikovanja trajnostnega razvo-
ja oskrbe z energijo iz obnovljivih virov v 
občini v prihodnjem desetletju. Zanimivo 
je, da so v podjetju, ki je opravilo analizo, 

ugotovili, da je v občini visok letni potencial 
izkoriščanja biomase, ki znaša 17.45 GWh. 
Le-ta bi zadostoval za povprečno 550 indivi-
dualnih stanovanjskih hiš po predpostavki, 
da ena hiša porabi 32 MWh toplotne ener-
gije za ogrevanje. Prav tako je bila podana 
ugotovitev, da je potencial bioplina iz ostan-
kov poljščin relativno velik, nezanemarljiv 
pa je tudi potencial sončne energije, zato 
gre na tem področju še posebej spodbujati 
investicije v fotovoltaične sisteme. Območje 
občine pa ni primerno za izkoriščanje vetr-
ne energije.

Več možnosti rabe obnovljivih virov energije

Na seji je bil sprejet tudi zaključni ra-
čun proračuna občine za leto 2011, ki je 
bil realiziran v naslednjih zneskih: prihod-
ki so znašali 2.794.031 evrov, odhodki pa 
2.849.531 evrov, torej je znašal proračunski 
primanjkljaj 55.500 evrov. Občina je lansko 
leto zmanjšala zadolževanje, pohvalno pa je 

predvsem dejstvo, da je za investicije name-
nila kar 58% vseh odhodkov, kar jo uvršča 
med investicijsko uspešnejše občine v Slo-
veniji.

Investicijsko uspešnejša občina

Investicije v šolo in vrtec

Cena efektivne ure za uporabnika so-
cialnovarstvene storitve »pomoč družini 
na domu kot socialna oskrba na domu« se 
uskladi z indeksom cen življenjskih potreb-

ščin in dejanskimi stroški na tem področju, 
cena tako znaša 2,81 evra na uro.

Dražja cena efektivne ure »pomoč družini na domu«

Komunalna oprema poslovne cone v Žicah

Vrhunska 
poročna fotografija
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za življenja vredno okolje

Slovenija

Hvala, 
ker skupaj z nami 
skrbite Za življenja 
vredno okolje!

Osnovna šola Lokavec



V občini Cerkvenjak se zavedajo, da 
so civilne družbene organizacije in 
društva nosilci družbenega in dru-

žabnega življenja v kraju in občini. »Poleg 
tega pa v tako majhnih občinah, kot je naša, 
kjer nimamo različnih kulturnih, turistič-
nih, reševalnih in drugih zavodov, društva 
pomembno prispevajo tudi h kakovosti sto-
ritev na številnih področjih v javnem sektor-
ju na občinski ravni – od kulture do športa 
preko požarne zaščite do turizma,« pravi 
cerkvenjaški župan Marjan Žmavc. »Zato 
smo že v proračunu za lansko leto sredstva 
za delovanje društev, klubov in združenj po-
večali za 36 odstotkov, kar se je izkazalo za 
pravilno.«

Z relativno skromnimi dodatnimi sredstvi 
in s povečano skrbjo je občini uspelo krepko 
poživiti društveno dejavnost. Tako denimo 
Kulturno društvo Cerkvenjak zaradi svoje 
izjemne aktivnosti v zadnjem času ponovno 
doživlja svojo staro slavo. S svojimi tremi 
sekcijami (dramsko, pevsko in folklorno) 
daje pečat vsem proslavam in prireditvam v 
občini. Čeprav v sekcijah delujejo sami ama-
terji, dosegajo že skoraj profesionalno raven. 
Dramska skupina je v režiji poklicnega men-
torja Milana Černela uprizorila predstavo 
Klinika Sv. Anton, ki jo je po izvirniku Raya 
Cooneya in prevodu Zdravka Duše priredil 
Černel. S predstavo je doživela takšen uspeh, 
da so jo do marca letos odigrali že 14-krat, 
posnela pa jo je tudi ena od televizijskih hiš. 
S to predstavo so se cerkvenjaški gledališč-
niki predstavili tudi na regionalnem Linhar-
tovem srečanju ter v več krajih v osrednjih 
Slovenskih goricah. Nič manj uspešna nista 
mešani pevski zbor in folklorna skupina.

Člani gasilskega društva Cerkvenjak bodo 
letos 9. junija proslavili 80-letnico obstoja. 
Ob jubileju bodo predali na-
menu novo manovo gasilsko 
vozilo GVC 16/25 1+7. Za na-
kup so enkrat že zbirali pro-
stovoljne prispevke, enkrat 
pa jih še bodo. Občina, ki je 
odgovorna za zagotavljanje 
požarne varnosti na svojem 
območju, pa jim bo po skle-
pu občinskega sveta za nakup 
vozila prispevala v naslednjih 
štirih letih 180.000 evrov.

Več kot prizadevno v ob-
čini Cerkvenjak deluje tudi 
občinski odbor Rdečega križa, 
v katerega je vključenih okoli 
570 članov. Po številu krvodajalcev na sto 
prebivalcev sodi občina v sam slovenski vrh, 
saj na akcijah običajno daruje kri od 120 do 
130 Cerkvenjačanov.

Vsega spoštovanja je vredno tudi humani-
tarno delovanje župnijske Karitas v Cerkve-
njaku. Župnik Janko Babič s sodelavci-pro-
stovoljci vsak mesec razdeli tistim, ki pomoč 
najbolj potrebujejo, 45 paketov pomoči v 

hrani in oblačilih. Mesečno 
župnijska Karitas razdeli več 
kot 500 kilogramov hrane 
ali šest ton letno ter 1,5 tone 
oblačil. Pri tem humanem 
poslanstvu Karitas pomaga 
tudi občina. »Ohraniti mo-
ramo človeško solidarnost in 
dostojanstvo vsakega izmed 
nas, četudi bo zaradi tega 
kakšna investicija v občini 
manj,« pravi župan Žmavc.

Med najbolj prizadevna 
društva sodi Društvo vino-
gradnikov in ljubiteljev vina 
v Cerkvenjaku. Člani tega 
društva pripravijo veliko 
strokovnih srečanj, seminar-

jev in predavanj, vsako leto pa se še posebej 
izkažejo na vseh prireditvah ob Johanezovi 
trti v središču kraja (rez trte, postavljanje 
klopotca, trgatev, martinovanje, silvestrova-
nje na prostem in številne druge prireditve), 
ki je potomka najstarejše trte na svetu.

Enako velja za Društvo kmečkih žena in 
deklet, ki sodelujejo pri pripravi skoraj vseh 
prireditev v kraju, poleg tega pa vsako leto 
pripravi tudi izredno bogato in z etnološke-
ga vidika dragoceno velikonočno razstavo.

Tudi člani Turističnega društva Cerkve-
njak so zelo agilni, saj sodelujejo pri pripravi 
številnih prireditev in tudi na druge načine 
dajejo pečat kraju. Prednjači vsakoletna pa-
rada starih običajev ob občinskem prazniku, 
ki pritegne množico obiskovalcev.

V Cerkvenjaku deluje tudi združenje Slo-
venskogoriški forum, v katerem se združu-
jejo razumniki, ki si prizadevajo za razvoj 
gričevnatega sveta med Dravo in Muro. 
Forum vsako leto pripravi več predavanj in 
pogovorov o najbolj aktualnih vprašanjih 
razvoja, nato pa svoje predloge in pobude 
posreduje pristojnim za razvoj.

Pred kratkim je po nekajletnem premoru 
ponovno začelo delovati tudi Društvo čebe-
larjev Ivan Jurančič, da o veliki aktivnosti 
in zavzetosti športnih društev in njihove 
športne zveze, pa tudi društva upokojencev, 
niti ne govorimo. Člani aerokluba Sršen so 
v Brengovi s svojimi sredstvi postavili celo 
svoj hangar. Njegova izgradnja jih je stala 
40.000 evrov, občina pa jim je primaknila 
2.000 evrov. Za nogometaše in druge špor-
tnike in rekreativce pa občina gradi nov 
Športno rekreacijski center Cerkvenjak.

Sicer pa v občini Cerkvenjak deluje 19 
društev, klubov in združenj. Njihova aktiv-
nost je tako bogata, da se vsega njihovega 

dela na kratko ne da v celoti popisati. Eno 
pa je gotovo: brez njihovega dela bi bilo ži-
vljenje v občini Cerkvenjak bolj dolgočasno 
in manj bogato. Funkcijo, ki jo v mestih od-
igravajo poklicni kulturni, reševalni, športni 
in drugi zavodi, v občini Cerkvenjak opra-
vljajo društva in združenja.

T. K. 

Tako kot narekuje Zakon o računo-
vodstvu, so v občini Benedikt pripra-
vili poslovno poročilo za lansko leto, 

ki vsebuje tudi poročilo o doseženih ciljih 
razvoja občine. Poslovno poročilo, ki ga je 
pripravila direktorica občinske uprave An-
dreja Lorber, so člani občinskega sveta spre-
jeli skupaj z zaključnim računom proračuna 
občine Benedikt za leto 2011.

Kot pravi Lorberjeva, morajo biti v po-
slovnem poročilu opredeljeni tudi dolgo-
ročni cilji občine, kot izhajajo iz področnih 
strategij in nacionalnih programov. Tako se 
dejansko iz poslovnega poročila najbolje vi-
dijo dolgoročni cilji, h katerim teži občina.

Občine imajo odgovorne naloge na po-
dročju civilne zaščite in požarnega varstva. 
Na tem področju občina Benedikt ves čas 
sledi cilju, da bi dvignila raven usposoblje-
nosti in opremljenosti gasilcev in civilne 
zaščite ter povečala varnost občanov in nji-
hovega premoženja.

Na področju stanovanj-
ske dejavnosti je dolgoroč-
ni cilj občine, da pridobi 
investitorje in jim zagotovi 
zemljišča za gradnjo nepro-
fitnih stanovanj za oddajo 
zainteresiranim občanom iz 
občine Benedikt in tudi od 
drugod. S takšno politiko si 
občina prizadeva povečati 
število prebivalcev.

Na področju turizma ob-
čina sodeluje s potencial-
nimi investitorji v projektu 
izgradnje Term Benedikt. Na 
občini si prizadevajo, da bi 
prišlo do realizacije tega pro-
jekta, ki je za razvoj kraja in občine ter osre-
dnjih Slovenskih goric izjemnega pomena.

Na področju kmetijstva si v občini Be-
nedikt prizadevajo za oblikovanje močnih 
kmetij, ki bodo bodisi s kmetijsko ali tu-
ristično-kmetijsko dejavnostjo ustvarile 
dovolj dohodka za zaposlitev članov go-
spodinjstva. Te kmetije, ki bodo nosilke ra-
zvoja kmetijstva v občini, bodo zagotavljale 
potrebne količine kakovostne hrane in iz-
delkov oziroma storitev. »Kmetijsko proi-
zvodnjo bo potrebno urediti tako, da bo kar 
najmanj vplivala na okolje, in jo organizirati 
tam, kjer je okolje za kmetijstvo najbolj pri-
merno,« poudarja Lorberjeva.

Na področju komunalne dejavnosti si 
občina z organizacijo področja gospodar-
skih javnih služb, ki jih zagotavljajo občina 
in javna podjetja, prizadeva za zagotovi-
tev kakovostne ravni uslug. Zato si občina 
prizadeva za izvedbo projekta obnove ma-
gistralnega in regionalnega vodovodnega 

omrežja po programu Mariborskega 
vodovoda (Projekt celovite oskrbe se-
verovzhodne Slovenije s pitno vodo), 
za zbiranje in odvajanje odpadnih in 
padavinskih voda in odplak s širitvi-
jo kanalizacijskega omrežja v skladu 
z Operativnim programom odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode 
in za razvoj prometne infrastrukture 
z izgradnjo oziroma modernizacijo 
lokalnih cest in javnih poti zaradi iz-
boljšanja prometne varnosti.

Na področju prostorskega načrto-
vanja in razvoja si občina prizadeva 
za sprejem prostorskih dokumentov 
in pripravo pravnih podlag zlasti za 
tista območja, ki so pomembna z vi-
dika gospodarskega razvoja, razvoja 
rekreacijskih površin in turizma ter 
razvoja infrastrukture. V tej zvezi si 
občina predvsem prizadeva za urejanje 
zemljiškoknjižnih stanj in vzpostavitev 

celovitega prostorskega informacijskega sis-
tema, za komunalno opremljanje stavbnih 
zemljišč, za ureditev obračunavanja nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča in 
komunalnih prispevkov ter za pripravo pro-
storskega plana in programa opremljanja 
stavbnih zemljišč.

Na področju družbenih dejavnosti si ob-
čina v skladu s svojimi pristojnostmi priza-
deva za zagotovitev ustreznih prostorskih 
zmogljivosti v vrtcu (zato so načrtovana 
potrebna vlaganja v nove kapacitete vrtca). 
Poleg tega občina zagotavlja potreben obseg 
sredstev za materialne stroške in redno vzdr-
ževanje osnovne šole. Na področju športa 
in rekreacije pa občina posebno pozornost 
posveča organizirani dejavnosti ter čim večji 
dostopnosti športa in rekreacije čim širše-
mu krogu uporabnikov. V ta namen občina 
zagotavlja sredstva za programe društev za 
šport in rekreacijo. Občina s proračunski-
mi sredstvi pomaga tudi staršem ob rojstvu 

otroka, brezposelnim osebam pa plačuje ob-
vezno zdravstveno zavarovanje.

Na področju uprave pa je dolgoročni cilj 
občine zagotavljanje pogojev za nemoteno 
delo občinske uprave. Zato skrbi za njeno 
racionalno organizacijo, za uvajanje elek-
tronskega poslovanja, predvsem pa za dvig 
kakovosti in hitrosti reševanja zadev z uspo-
sabljanjem uslužbencev in izpopolnjeva-
njem oziroma dograjevanjem informacijske 
tehnologije.

Občinski svetniki so ocenili, da je občina 
Benedikt s svojimi aktivnostmi v letu 2011 
uspešno sledila omenjenim dolgoročnim 
ciljem, ki dejansko izhajajo iz Načrta razvoj-
nih programov. Skratka, občina Benedikt 
ima jasne dolgoročne cilje razvoja, ki jim bo 
sledila tudi pri svojem delovanju v letošnjem 
letu.

T. K.
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Benedikt

Jasni dolgoročni cilji razvoja

O uspešnem razvoju Benedikta na svojevrsten način 
govori tudi informativna tabla.

Občina Benedikt vzorno skrbi za osnovno šolo, saj se na občini 
zavedajo, da je v mladini prihodnost občine in kraja.

Cerkvenjak

Društva so kot občinski javni sektor

Članice Društva kmečkih žena in deklet Cerkvenjak, ki so med 
najbolj aktivnimi v kraju, saj brez njih ne mine skoraj nobe-
na prireditev, so tudi letos organizirale čudovito velikonočno 
razstavo. 

Gasilski avto so pripeljali v Cerkvenjak že 15. aprila, foto: E. P.



Ob naselju Sv. Troji-
ca leži jezero, ki je 
ponos celotnemu 

kraju. Sicer umetno jezero je 
nastalo z zajezitvijo potoka 
Velka kot eno petih jezer v 
Pesniški dolini v drugi po-
lovici 20. stoletja ter obsega 
dobrih 45 ha. Namenjeno 
je pretežno ribogojništvu in 
ribolovu, ima pa tudi velik 
naravovarstveni pomen, saj 
severni del jezera obdajajo 
naravni sistemi ekoremedi-
acij (sistemi naravnih pro-
cesov za obnovo in zaščito 
voda). V zadnjem času je vedno bolj prilju-
bljena turistična, pohodniška in izletniška 
točka, saj ob prekrasnem razgledu nudi do-
sti možnosti za oddih in preživljanje proste-
ga časa. 

Težnje po preimenovanju Gradiškega je-
zera v Trojiško so se pojavljale že kar nekaj 
časa, še močnejši razlogi pa so nastali leta 
2010 s priključitvijo dela naselja Zg. Senar-
ska, ki leži ob južnem delu jezera, k naselju 
Sv. Trojica. Jezero je tako od severne, vzho-
dne in južne strani obdano z naseljem Sv. 
Trojica. Pred nastankom jezera so krajani 
območje, kjer danes leži jezero, imenovali 
Trojiška gmajna. Naselje Sv. Trojica (ura-
dno: Sveta Trojica v Slovenskih goricah) se 
je od leta 1953 do decembra 1992, ko je bil 
izveden referendum o preimenovanju, ime-
novalo Gradišče, zato tudi takšno poimeno-

vanje jezera. Občani, obiskovalci in turisti 
jezero pogovorno poznajo pod imenom 
Trojiško jezero, saj Gradiško že dlje časa ni 
več v uporabi. 

Občinski svet občine Sveta Trojica v Slo-
venskih goricah je na 11. redni seji, dne 20. 
10. 2011, sprejel sklep o pobudi k preime-
novanju, ki ga je posredoval Komisiji za 
standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi 
RS. Le-ta se je s predlogom strinjala in izda-
la pozitivno mnenje ter naložila Geodetski 
upravi RS, da je vpisala novo ime v register 
zemljepisnih imen in na vsa novejša državna 
kartografska gradiva.

Z 21. marcem se jezero tako tudi uradno 
imenuje Trojiško jezero.

Tanja Koban
Občina Sveta Trojica se vztrajno, 

korak po koraku, spreminja v po-
membno turistično destinacijo, kar 

je kot romarski kraj včasih že bila. K temu 
veliko prispeva občina, ki je v zadnjih letih 
poskrbela za urejeno okolico jezera in celo 
za spremembo njegovega imena, za obno-
vo samostanske kleti, za postavitev preše v 
središču Svete Trojice, za celovito ureditev 
kraja in še za marsikaj. Pomembno k temu 
prispevajo tudi gostinci, ki so gostinsko-tu-
ristično ponudbo dvignili na visoko raven, 
da o turističnih delavcih, vinogradnikih in 
vinarjih ter številnih društvih, ki skrbijo za 

bogat program prireditev v občini, niti ne 
govorimo.

Nov korak na poti razvoja turizma so na-
redili člani občinskega sveta, ki so v prvem 
branju sprejeli odlok o turistični taksi v ob-
čini. Po zakonu o spodbujanju razvoja turiz-
ma morajo namreč turisti ob prenočevanju 
v nastanitvenih objektih (hotelih, motelih, 
penzionih, gostiščih, turističnih kmetijah, 
kampih, sobah za oddajanje, privezih v tu-
rističnih pristaniščih in drugih objektih) 

izven svojega stalnega bivališča pla-
čati turistično takso. Njeno višino pa 
določi občina. Turisti so turistično 
takso dolžni plačati hkrati s plačilom 
računa za prenočevanje – tudi v pri-
meru, če so lahko brezplačno preno-
čili v nastanitvenem objektu.

Občina Sveta Trojica ima po zako-
nu možnost, da določi turistično ta-
kso v razponu od 3 do 11 točk glede 
na vrsto nastanitvenega objekta in 
čas bivanja v njej (v sezoni ali izven 
nje). Samo vrednost točke pa določi 
vlada. Trenutno znaša vrednost točke 
0,0918 evra in se od sprejema zakona 
leta 2004 še ni spremenila.

Doslej je za občino Sveta Trojica ve-
ljal odlok o turistični taksi še iz časov 
velike občine Lenart. Po tem odloku 
je znašala turistična taksa v sezoni 
(od 1. 5. do 30. 9.) 9 točk, izven nje 
pa 7 točk. Sedaj bo občina Sveta Tro-
jica turistično takso uredila po svoje. 
Ob prvi obravnavi odloka so se člani 
občinskega sveta odločili za enotno 
turistično takso v višini 11 točk, ne 
glede na vrsto objekta in sezono. Ker 

v občini ni veliko zavezancev za pobiranje 
turistične takse, občina s tega naslova v tem 
trenutku ne bo dobila veliko sredstev. Glede 
na to, da so razvojni programi na področju 
turizma v občini zelo ambiciozni, pa lahko 
turistična taksa postane bolj pomemben vir 
prihodkov občine.

Po odloku bo občina Sveta Trojica lahko 
zbrana sredstva turistične takse uporabila 
za informacijsko turistično dejavnost, zlasti 
za turiste, za spodbujanje razvoja celovitih 
turističnih proizvodov, za trženje celovite 
turistične ponudbe, za razvoj in vzdrževanje 
turistične infrastrukture, za organizacijo in 

izvajanje prireditev in za druge 
storitve, ki jih na turističnem 
območju brezplačno nudijo tu-
ristom.

Odlok natančno določa tudi, 
katere osebe so oproščene plače-
vanja takse (otroci, invalidi, ude-
leženci vzgojno-izobraževalnih 
programov itd.), katere pa pla-
čajo samo polovico takse (mladi, 
turisti v kampih in člani medna-
rodnih mladinskih organizacij).

Za tiste, ki bi turiste sprejemali 
na prenočevanje, takse pa ne bi 
pobirali in odvajali na poseben 
račun občine, odlok predvideva 
dokaj visoke kazni. Pravne osebe 
bodo morale v primeru kršitve 
odloka plačati globo od 4.172 do 
12.518 evrov, odgovorna oseba 
pravne osebe pa globo od 208 
do 834 evrov. Samostojni pod-
jetnik posameznik pa bo moral 
za sprejemanje turistov na pre-
nočevanje »na črno« plačati od 
1.251 do 4.172 evrov, kmet ali 
drugi sobodajalec pa 125 do 417 
evrov.

Člani občinskega sveta bodo lahko odlok 
z amandmaji še dopolnili, zato je še vedno 
čas za kakšno tehtno pripombo. Vsekakor 
pa je dobro, da občina dobiva svoj odlok o 
turistični taksi, saj bodo tako bodoči investi-
torji dobili bolj jasno sliko o pogojih, v kate-
rih bodo v občini Sveta Trojica poslovali, pa 
tudi o ambicijah občine na področju razvoja 
turizma.

T. K.
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Sveta Trojica

Prenočevanje »na črno« se ne bo 
splačalo

Preimenovanje Gradiškega jezera v 
Trojiško jezero

Trojiško jezero

PROGRAM PRIREDITEV 
OB 6. PRAZNIKU OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

KDO KAJ KDAJ KJE

Občina Sv. Trojica in 
Društvo vinogradnikov

Posaditev cepiča potomke 
najstarejše trte

19. MAJ 2012, 
sobota ob 19.00 pri stari preši v trgu

KGD Reciklaža 
Literarni natečaj »kratka zgodba 
Akakij Akakijevič v plašču 
sodobnosti«

19. MAJ 2012, 
sobota ob 19.00 KGD Reciklaža

KMN Sv. Trojica
NOGOMETNI TURNIR MED 
ZASELKI (in ekshibicijska 
tekma)

25. MAJ 2012, 
petek

nogometno igrišče pri 
OŠ

Prireditve ob prazniku občine Sv. Trojica bodo potekale od sobote, 19. maja, do ne-
delje, 3. junija 2012. Objavljen je le program prireditev, ki se bodo zvrstile do izida 
naslednje številke Ovtarjevih novic, 25. maja 2012.

OBVESTILO 
o dodelitvi nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah 

za leto 2012

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je 18. aprila 2012 objavil Javni poziv 
za oddajo vlog za dodelitev nagrad Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 

2012.

Celotno besedilo javnega poziva in vloge so dosegljivi osebno v tajništvu občine ali 
na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si.

Vloge lahko oddate do vključno 15. maja 2012 osebno v tajništvu občine ali na na-
slov: Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
    Darko FRAS, univ. dipl. prav., l. r.



V petek, 16. 3., smo se člani Društva 
izgnancev KO Lenart sestali na re-
dnem občnem zboru. Od vabljenih 

gostov se je našemu vabilu odzval gospod 
Jože Križančič, predsednik častnega razso-
dišča pri izvršnem odboru DIS. Predsednik 
društva je v svojem poročilu predstavil rea-
lizacijo programa dela, ki smo ga sprejeli na 
lanskem občnem zboru. Ocenili smo, da so 
bile zadane naloge v celoti realizirane. Med 
uspešnejše vsekakor štejemo odkritje 
spominskega obeležja 39 krajanom, 
umrlim v izgnanstvu med leti 1941-
45. Mnogo truda je bilo vloženega, da 
smo po tako oddaljenih dogodkih pri-
dobili verodostojne podatke o umrlih 
v izgnanstvu. Za pomoč smo zaprosili 
lokalna sredstva javnega obveščanja in 
Muzej narodne osvoboditve v Maribo-
ru. Tako smo dobili ustrezne podatke 
o umrlih v izgnanstvu. Ko smo zbrali 
potrebna finančna sredstva, smo iz-
brali najugodnejšega ponudnika in 
mu naročili izdelavo obeležja, ki stoji 
na pokopališču pri Lenartu.

Odkritje omejenega obeležja je bilo 
18. 6. 2011. Bilo je dobro organizirano in 
spremljano z bogatim kulturnim progra-
mom. Udeležili so se ga občani Lenarta in 
okolice, člani društva DIS KO Lenart, žu-
pan občine Lenart mag. Janez Kramberger 
in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. 
Da je program v celoti uspel, je s svojo pri-
sotnostjo prispevala tudi predsednica DIS, 
prof. Ivica Žnidaršič. Ta je ob tej svečanosti 
podelila priznanja posameznim članom na-
šega društva in županu občine Lenart.

Predsednik društva se je zahvalil vsem, ki 
so karkoli prispevali, da je prireditev uspela 
(med njimi tudi Darinki Čobec za vodenje, 
Radiu Slovenske Gorice, Radiu Ptuj in Ra-

diu Maribor ter lokalni TV TELEVAL Le-
nart za promocijo in uredniku Ovtarjevih 
novic Edvardu Pukšiču za posnetke celotne 
prireditve za arhiv).

Da bi aktivnosti ob 20-letnici DIS in 
70-letnici izgona Slovencev z njihovih do-
mov med leti 1941-45 dostojno obeležili, 
smo tudi v Lenartu gostili razstavo o izgonu 
Slovencev in drugih slovanskih narodov, ki 
je bila pripravljena v razstavišču Centra Slo-

venskih goric od 25. 9. do 7. 10. 2011. Raz-
stavo so si ogledali številni krajani Lenarta 
in okolice, naši člani in učenci osnovnih šol 
Lenart in Jurovski Dol.

Razprave na občnem zboru so tokrat iz-
zvenele predvsem kot zahvale in priznanja 
za opravljeno delo v preteklem letu. Dele-
gat DIS, Jože Križanič, je na podlagi sklepa 
Izvršnega odbora DIS dal pobudo za zbi-
ranje finančnih sredstev, ki so potrebna za 
ureditev prostorov Muzeja zbirnega centra 
v Brestanici. Prisotni člani smo v ta namen 
prispevali vsak po 10 EUR.

Predsednik DIS KO Lenart: Ivan Godec

V nedeljo, 1. aprila, so se članice in 
člani Društva upokojencev Lenart 
zbrali v prostorih Prostovoljnega 

gasilskega društva Lenart in opravili 61. re-
dni letni občni zbor. Po uvodnem pozdrav-
nem nagovoru predsednika društva Leopol-
da Hamerška so ljudske pevke DU Lenart 
popestrile pričetek občnega zbora. Vabilu 
so se odzvali podpredsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenije Slavica Golob, župan 
občine Lenart mag. Janez Kramberger in 
predstavniki društev upokojencev, ki deluje-
jo pod okriljem Zveze DU Slovenske gorice.

Iz poročil o opravljenem delu v letu 2011 

je bilo razbrati, da so z delom v sekcijah, kot 
so izletništvo, pohodništvo, šport in rekre-
acija, ki vključuje še šah, igranje kart, kole-
sarjenje po poteh UE Lenart in streljanje z 
zračno puško, zadovoljni. Sprejeli so pester 
program dela za leto 2012 in finančni načrt, 
ki v glavnem izhaja iz lastne dejavnosti, kot 
so članarina, prostovoljni prispevki in dota-
cije iz proračuna občine Lenart.

Lenarški župan mag. Janez Kramberger je 
pohvalil aktivno delo lenarških upokojen-
cev, saj so pri tem lahko za vzgled še kakšne-
mu društvu v kraju.

Rudi Tetičkovič

Člani so iz vseh šestih občin. Usta-
novljeno je bilo leta 1981, v njem 
je 471 članov invalidov in 108 pod-

pornih članov. Društvo je od Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve dobilo sta-
tus društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega varstva.

Nedavno so na rednem letnem članskem 
zboru pregledali in ocenili delo v letu 2011 
in sprejeli delovni program za letos. Lani so 
zaokrožili 30-letnico uspešnega delovanja 
društva, v sodelovanju z Zvezo delovnih in-
validov Slovenije in ob pomoči občine Le-
nart pa so bili tudi organizatorji Revije pev-
skih zborov ZDIS, na kateri je nastopilo 23 
pevskih zborov. 

Dejavnosti društva so 
opredeljene v Statutu in se 
izvajajo z namenom ugota-
vljanja, zagovarjanja in zado-
voljevanja posebnih potreb 
delovnih invalidov in oseb s 
telesno okvaro ter zastopanje 
njihovih interesov, delovanja 
proti diskriminaciji invali-
dov ter njihovo večjo gmo-
tno, socialno in pravno var-
nost, socialno integracijo in 
dobro zdravstveno počutje.

Številne naloge, ki jih dru-
štvo opravlja so na področjih 
skrbi za zdravje in rehabilitacijo, izobraže-
vanje, usposabljanje, kulturno umetniške 
dejavnosti, rekreacijo in šport, informiranje, 
zagotavljanje tehničnih pripomočkov ter 
socialne varnosti, zagovorništva in pravne 
pomoči ter zaposlovanja invalidov. V MDI 
Lenart že vrsto let izvajajo naslednje pro-
grame: Skrb za neodvisno življenje težkih 

in nepokretnih invalidov; pomoč invalidom 
pri ohranjanju zdravja po težkih operativnih 
posegih ali nastanku invalidnosti; ohranja-
nje psihofizičnih sposobnosti invalidov sko-
zi rekreacijo in šport; prva osebna in soci-
alna pomoč ter informiranje in integriranje 
invalidov v kulturno in družbeno življenje.

V Vodstvu društva so: Emilija Šuman – 
predsednica, Franc Bratkovič – podpred-
sednik, Marija Perko – tajnica in Dušan 
Derganc – blagajnik. Ob vodstvu društva 
so za delovanje društva in stik z člani inva-
lidi po občinah zelo pomembni poverjeniki 
društva. V začetku leta vsi člani prejmejo 
na dom tudi program dela MDI Lenart, ki 

je razdelan po mesecih, in se tako lahko po 
predhodnem planiranju vključujejo v aktiv-
nosti in akcije društva.

E. P., foto: Franc Bratkovič
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Do otvoritve sejma, ki bo od 25. do 
27. maja na hipodromu Polena v 
Lenartu, nas loči približno en me-

sec. Dela potekajo po vnaprej dogovorje-
nem scenariju; veseli smo, da je zanimanje 
veliko, kar nam daje dodaten elan. Organi-
zatorji se trudimo, da bi čim bolj poudarili 
našo osnovno usmeritev - dopolnilne de-
javnosti na kmetijah in obrtništvo. Za po-
nudnike izdelkov iz dopolnilne dejavnosti 
smo pripravili poseben prostor in pogoje, 
vse tri dni pa ne bodo manjkali tudi ljudski 
pevci in godci ter folklorne skupine.

Program, ki se bo odvijal na sejmu:

Petek, 25. 5. 2012:
ob 9. uri začetek sejma, -
ob 12. uri uradna otvoritev, -
ob 17. uri Po domače malo drugače v  -
organizaciji Radia Slovenske gorice.

Strokovni del:
ob 17. uri strokovno predavanje Delov- -
na razmerja in druge netipične oblike 
dela - organizator Območna obrtno-
podjetniška zbornica Lenart, v prosto-
rih Centra Slov. goric. 
ob 19. uri - delavnica na temo Sam svoj  -
tržnik - isti organizator in ista lokacija.

Sobota, 26. 5. 2012:
ob 10. uri tekmovanje v kuhanju »kisle  -
župe« za Zlato kuhlo sejma,
od 10. – 14. ure Učne delavnice (Osnov- -
na šola Lenart),

ob 15. uri predstavitev drobnice in de- -
monstracija striženja ovac.

Strokovni del:
od 10. – 15. ure fotovoltaika, biomasa  -
in gospodarjenje z gozdovi - izvajalec 
KGZS Maribor.

Nedelja, 27. 5. 2012:
ob 9. uri pričetek ocenjevanja vin se- -
jemske ponudbe za plaketo »Šampion 
sejma KOS 2012«,
ob 11. uri podelitev priznanj regijskega  -
ocenjevanja vin,
ob 14. uri prikaz delovanja vretenaste- -
ga zgrabljalnika in baliranje trave - iz-
vajalec Agroremont d.o.o. Sv. Trojica.

Iz vsega naštetega se vidi, da bo sejemsko 
dogajanje pestro in raznoliko. Za nekatere 
aktivnosti še vedno tečejo razgovori, tako 
da bo v spored prišlo še več dogodkov, o 
katerih bomo sproti obveščali na naši sple-
tni strani www.sejem.lenart.si.

Želimo si, da bi obiskovalcem sejma pri-
pravili čim več zanimivega in strokovno 
aktualnega.

Naš koncept, da je sejem brez vstopnine 
in parkirnine, je naletel na pozitivne odzi-
ve in prepričani smo, da nas bo tudi letos 
obiskalo veliko obiskovalcev.

F. Lovrenčič

Priprave na sejem KOS 2012 so v polnem teku

Sejem bo še večji in 
privlačnejši

Občni zbor DIS KO Lenart

Odkritje spominske plošče

Medobčinsko društvo invalidov Lenart

Delovno predsedstvo na rednem letnem članskem zboru

Komisija za kulturo pri Zvezi dru-
štev upokojencev Slovenije in Zveza 
DU Slovenske gorice sta v torek, 17. 

aprila, v Gostišču 29 pri Lenartu pripravila 
delovni posvet o kulturi. O ustvarjalnosti, 
ki ne pozna starostne meje, je govoril mag. 
Franci Pivec, predsednik ZKD Maribor in 
podpredsednik ZKD Slovenije. O uspehih 
in težavah pri delu komisije za kulturo pri 
ZDUS v zadnjih štirih letih je govorila čla-
nica strokovnega sveta ZDUS Ema Tibaut, 
posvet pa je vodila predsednica komisije za 
kulturo pri Zgornje-Podravski pokrajinski 
zvezi DU Maribor in članica komisije za 
kulturo pri ZDUS Erika Jovanovski.

E. P.

Posvet slovenskih upokojencev o kulturi 
pri Lenartu

Lenarški upokojenci opravili 61. redni 
letni občni zbor



Na veliki petek smo 
se skupaj z ekipa-
mi DPM Maribor, 

DPM Venčesl in z ekipo Bio-
tehniške šole Ormož v Kme-
tijskem zavodu Maribor ude-
ležili regijskega kviza Mladi 
in kmetijstvo. Tričlanske eki-
pe so se pomerile v znanju iz 
konjereje, zdrave prehrane 
in zadružništva, ker je letos 
evropsko leto zadružništva. 
Kot dodatna literatura je do-
ločena tematika Triglavske-
ga narodnega parka, saj lanskoletni prvaki 
(DPM Zgornjesavska dolina) prihajajo iz 
Žirovnice na Gorenjskem. 

Zmagovalno ekipo iz Slovenskih goric so 
zastopali Špela Močnik, Matjaž Štaner in 
Larisa Pšeit. Špeli in Matjažu tekmovanje na 
kvizu ni tuje, saj sta bila tudi v lanski ekipi, ki 
se je uvrstila na državno tekmovanje in tako 
v Dobravi pri Škocjanu zasedla 4. mesto. Le-
tos pa so spet pokazali svoje sposobnosti in 
premagali konkurenco. Biotehniška šola Or-
mož je s samo dvema točkama razlike padla 
na zasluženo drugo mesto. Tretje je pripadlo 
Društvu podeželske mladine Venčesl iz Slo-
venske Bistrice, zadnje mesto pa so zasedli 
gostitelji, DPM Maribor. 

Priznanja je v imenu KGZ podelil predse-
dnik komisije Jože Murko. Prijateljsko smo 
se odločili za skupinsko udeležbo Podravja 
na državnem kvizu, ki bo v soboto, 28. aprila 
2012, v Žirovnici. Podravje bo tako enotno 
navijalo za ekipo iz Slovenskih goric. 

Pred kvizom si nameravamo ogledati eno 
izmed naprednejših kmetij na Gorenjskem 
in se udeležiti okrogle mize z naslovom 
Spodbude mladim v novem programskem 
obdobju. Ob 17. uri bo kviz kot osrednje 
dogajanje, večer pa bomo zaključili v živah-
ni družbi Modrijanov in ostalih slovenskih 
podeželanov ter tako združili prijetno s ko-
ristnim. 

Mojca Kramberger
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DOGODKI IN DOGAJANJA ZNANJE ZA RAZVOJ

V soboto, 31 marca, so se članice in 
člani Društva diabetikov Lenart 
zbrali v gostišču »29« v Lenartu in 

ob tem pregledali in ocenili rezultate aktiv-
nega dela v letu 2011. Iz poročila predsedni-
ce društva Jožice Vračko je zaslediti, da so 
z opravljenim zelo zadovoljni. Po uvodnem 
delu zbora je dr. Katja Pečar iz podjetja BI-
OVIVGA predavala, kako na varen način 
lajšamo bolečine, krepimo mišice in prepre-
čujemo zaplete sladkorne bolezni. Sicer pa 
Društvo diabetikov Lenart prizadevno skr-
bi za svoje člane s koristnimi rekreativnimi 
aktivnostmi, kot sta vsak prvi ponedeljek v 
mesecu pohod po Slov. goricah in vsak tretji 

ponedeljek kopanje v Biotermah Mala Ne-
delja. Prav tako skrbijo za redno merjenje 
sladkorja v krvi. 

Društvo diabetikov Lenart šteje 190 čla-
nov. Predvidevajo pa, da je na območju UE 
Lenart še okrog 200 ljudi, ki se soočajo s 
sladkorno boleznijo, vendar še oklevajo z 
vključitvijo v društvo.

Zbora se je udeležil tudi predstavnik Zve-
ze društev diabetikov Slovenije Slavko Brus, 
ki je med drugim pohvalil prizadevno in ak-
tivno delo Društva diabetikov Lenart.

Rudi Tetičkovič

Redni letni občni zbor Društva diabetikov 
Lenart 

V marcu vsako leto pripravimo prire-
ditev, s katero počastimo oba ženska 
praznika, ki ju praznujemo v tem 

mesecu. Letošnjo prireditev smo izpeljali v 
Centru Slovenskih goric. Nastopilo je veliko 
učencev naše šole, ki so doživeli velik aplavz 
številnih obiskovalcev, saj so se vsi nastopa-
joči izkazali s svojimi točkami. Najprej so 
se na odru predstavili učenci nižjih razre-
dov: obe folklorni skupini, Cici pevski zbor, 
otroški pevski zbor in učenci 5. razreda, ki 
so povedali, kaj jim ni in kaj jim je všeč pri 
puncah (Jaša Fridau, Aljaž Tratnjek, Žiga 
Sirk, Alen Fekonja). Sledil je nagovor učite-
lja Gregorja Zorka, ki je svoj govor posve-
til ženskam, odgovorila pa mu je učiteljica 
Marjetka Šenekar. Sledili so zvoki harmoni-
ke (Miha Muršec), umetniški ples plesnega 
krožka, razmišljanje o puncah (Jožek Ribič) 
in dih jemajoče recitacije (Žak Špandl, Lara 

Dreu, Jernej Lešnik, Ana Mihalič). Med 
temi točkami pa so učenci (in učitelji) pred-
stavili veliko čudovitih pevskih nastopov: 
Jožek Ribič in Blaž Trobas sta zapela pesem 
Ona sanja Pariz, fantovski del orfovega an-
sambla je zapel ljudsko pesem Gospodična 
zgodaj vstane, strokovni delavec šole, Peter 
Šenekar, je s prijateljem Denisom Čučkom 
navdušil s pesmijo Ona sanja o Ljubljani, iz-
vrstno pa sta zapeli tudi Dalila Šuman (Vani-
lija) in Lucija Dajčman (Uspavanka za Evo). 
Prireditev je zaključil mladinski pevski zbor, 
in sicer najprej s pesmijo Julija (solist Tilen 
Drumlič Denac) in nato še s pesmijo Dekle 
moje, pojdi z menoj (solist Peter Šenekar), 
pri izvedbi katere se je pridružil tudi šolski 
ansambel. 

Simona Peserl ik

Prireditev ob dnevu žena in materinskem 
dnevu na OŠ Lenart

Dnevi pred veliko nočjo so vedno 
malo drugačni, v nekem pričakova-
nju. Tudi učenci se veselijo dni, ki 

potekajo malo drugače, so zanimivejši … 
V tednu pred veliko nočjo smo na naši 

šoli gostili tri učitelje iz Anglije. Prisotni 
so bili pri urah na predmetni stopnji. Eden 
izmed njih je likovni pedagog, ki je izrazil 
željo, da bi si ogledal, kako poteka likovno 
ustvarjanje na razredni stopnji. Z učiteljico 
v paralelki sva se odločili, da pripraviva delo 
malo drugače, saj je učencem pouk vedno 
bolj zanimiv, če koga povabimo v goste. 
Povabili sva članice ročnodelskega krožka 
KUD Benedikt, ki so se z veseljem odzvale 
povabilu. Ob 8.uri nas je obiskalo pet članic, 
opremljenih z vsem materialom, ki so ga po-
trebovale. Za uvodni pozdrav so se učenci 
predstavili s plesno točko ob nežni pesmi ter 
zapeli otroško pesem. Nato sva s sodelavko 
učence razdelili v pet skupin, nakar smo 

zasedli dve učilnici. Po predhodnem prika-
zu so se učenci vneto lotili dela. Pri delu je 
ustvarjalno sodeloval tudi učitelj William iz 
Anglije. Bil je vidno presenečen nad idejami 
in spretnostmi članic ročnodelskega krožka 
ter ustvarjalnostjo otrok, ki so neizmerno 
uživali ob izdelovanju izdelkov, ki so sovpa-
dali z bližajočimi se velikonočnimi prazniki. 
Učitelj iz Anglije je poln vtisov in z unika-
tnim darilom, ki so mu ga podarile članice, 
zapustil naši učilnici. Po slovensko se je za-
hvalil, da je lahko sodeloval pri zanimivem 
delu. Upam, da bo vtise ponesel v Anglijo in 
naše delo predstavil svojim kolegom. 

Naši učenci so bili navdušeni nad takšnim 
delom, članicam, ki so nam podarile to lepo 
doživetje s svojimi izkušnjami in talentom, 
pa se iskreno zahvaljujemo in si želimo, da 
bi tudi v bodoče svoje znanje podelile z na-
šimi otroki. 

Antonija Zorko

Zanimivo ustvarjanje v 3. razredih na OŠ 
Benedikt 

Ekipa DPM Slovenske gorice že 2. 
zapored najboljša v regiji

Leto 2012 je proglašeno za Evrop-
sko leto aktivnega staranja in medge-
neracijske solidarnosti. Teden vseži-
vljenjskega učenja poteka od 14. do 
20. maja, zato smo pri Izobraževalnem 
centru pripravili naslednje dejavnosti:

 v ponedeljek, 14. maja, ob 10. uri –  -
delavnica: Zakaj nas računalnik ne uboga?
 v torek, 15. maja, ob 10. uri – delavnica:  - Starejši in mobilni telefoni,
 v sredo, 16. maja, ob 10. uri – predavanje:  - Uporaba zdravilnih zelišč,
 v četrtek, 17. maja, ob 10. uri – delavnica:  - Ročne spretnosti za vsakogar.

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

Izobraževalni center, Alenka Špes

Teden vseživljenjskega učenja pri 
Izobraževalnem centru

Ročne spretnosti za vsakogar

Dopisnikom Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja tudi vse več občanov (dop-
isnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke upo-
rabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne upo-
rabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg 
prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno do-
polnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej 
dogovorjena odstopanja. Objave organov lokalne skupnosti, javnih 
ustanov ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo 
v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije 
morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datote-
ki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 25. 
maja!

Uredništvo



Vinogradniki so lahko s pridelanimi vini 
letnika 2011 zadovoljni. To je pokazalo oce-
njevanje, na katerem so ocenili 53 vzorcev 
belega in 6 vzorcev rdečega vina. Skupna 
povprečna ocena vseh je bila 17,99 točk. Od 
poslanih vzorcev je bilo 24 deležno zlate, 30 
srebrne medalje, 5 pa je prejelo priznanja. 
Naziv najkletarja za leto 2012 je pripadlo kle-
tarju in vinogradniku Ivanu Satlerju za sorto 

traminec, ki je prejel najvišjo oceno 18,43. 
Prvaki po sortah so: zvrst Vinogradništvo 
Veberič - Kozar - 18,23; laški rizling Jože Žel 
- 18,26; beli pinot Ivan Satler - 18,06; schar-
donnay Izletniška kmetija Breznik - 19,30; 
renski rizling Vinarstvo Druzovič in Stanko 
Žmavc - 18,13; sauvignon Jože Gregorec - 
18,13; traminec Ivan Satler - 18,43; rumeni 
muškat družina Kokol - 18,20: modra kav-

čina Vinogradništvo Pučko - 
17,66 in cabernet sauvignon 
Karl Ivan Ploj - 18,10.

Po ugotovitvah ocenjeval-
cev so vina, ki jih pridelujejo 
člani tega vinogradniškega 
društva, vedno bolj kvalite-
tna. K temu pa veliko pri-
pomore društvo, ki za svoje 
člane organizira številna 
izobraževanja, tako glede 
pridelave grozdja kot tudi 
kletarjenja.

Ludvik Kramberger

Društvo vinogradnikov Sveta Trojica 
je v četrtek, 5. 4. 2012, izvedlo že 10. 
društveno ocenjevanje vin redne 

trgatve letnika 2011. Od 38 vzorcev, kar je 
največ doslej, jih je bilo ocenjenih 14 sorte 
zvrst in deset različnih sortnih vin. Ocenje-
vanje je bilo pomembno tudi zaradi izbora 
protokolarnega vina občine in izbora zvrsti 
vin Trojičan, ki ga bomo pr-
vič razglasili ob občinskem 
prazniku. 

Komisija, univ.dipl.inž. 
kmetijstva Andrej Reber-
nišek, predsednik, mag. 
Anton Vodovnik, Cvetka 
Bunderla, Terezija Meško in 
Miran Reberc, je ocenjevala 
po mednarodni lestvici do 
20 točk in izredno pozitiv-
no ocenila skoraj vsa vina, 
saj so zelo visoke kakovosti 
in aromatična. Presegli smo 
magično mejo 18,00 točk, 
saj povprečna ocena vseh 
vzorcev znaša 18,01 točke, kar je za redno 
trgatev redkost.

Med sortnimi vini je bilo med prevladu-
jočimi osmimi vzorci laškega rizlinga 6 
vzorcev ocenjenih z zlato medaljo, dva pa s 
srebrno. Najviše, 18,27, je bil ocenjen vzo-
rec Jožeta Goloba. Med vsemi vzorci pa je 
bil najvišje ocenjen traminec, 18,70, Mar-
jana in Marinke Polič. Med ostalimi vzorci 
so najvišje ocene dosegli sauvignon, 18,33, 
Edvarda Fekonja; chardonnay, 18,30, Fran-
ca Goloba; sivi pinot, 18,30, Boštjana Kata-
na; zeleni silvanec, 18,23, Milana Šalamuna; 
rumeni muškat, 18,23, Edvarda Fekonja; 
beli pinot, 18,13, Franca Rojka; šipon je bil 
ocenjen z 18,03, pridelovalec Franc Rojko. 

Oceno 18,20 sta prejela vzorca sorte kerner, 
pridelovalcev Dušana Fekonja in Franca 
Goloba. Med sortami zvrst je prejel najvišjo 
oceno, 18,10, Henrik Fekonja, drugo mesto, 
18,10, Eva in Janko Horvat ter tretjo mesto 
vzorec z oceno 17,93 pridelovalca Mirana 
Tuška.

Po Pravilniku o izboru protokolarnega 

vina in Pravilnika o določitvi sorte zvrst 
bo Upravni odbor Društva vinogradnikov 
na prvi seji razglasil protokolarna vina za 
leto 2012 in prvič razglasil zvrst Trojičan. 
Degustirati jih bo moč v Razstavno proto-
kolarnem centru Sv. Martina in gostinskih 
objektih v občini Sveta Trojica.

V vinogradih je nenehna nevarnost okuž-
be z oidijem in peronosporo ter drugimi bo-
leznimi. Pred trgatvijo pa seveda ne smemo 
pozabiti na grozdno gnilobo – botritis. Zato 
smo po ocenjevanju vin opravili še usposa-
bljanje o varstvu vinske trte. Igor Sternad 
iz podjetja Bayer Crop Science je predaval, 
kdaj se katere bolezni pojavljajo in kako 
učinkovito varovati trto, kateri škodljivci jo 

ogrožajo in kako jih 
zatirati. Vsak udeleže-
nec je prejel priročnik 
in program za varstvo 
vinske trte. 

Tekst in foto: Peter 
Leopold

Člani Slovenskogoriškega foruma so 
spregovorili o pomenu lokalne pri-
delave hrane in ohranjanju kmetij 

na območju Slovenskih goric. Uvodoma je o 
tem spregovorila dr. Milojka Fekonja.

Gospodarska kriza, ki prerašča v eko-
nomsko in prehransko, prinaša poleg vse-
ga hudega v osrednje Slovenske gorice tudi 
priložnosti za obujanje majhnih tradicional-
nih kmetij in za obuditev trajnostne lokalne 
preskrbe. To so poudarili člani Slovensko-
goriškega foruma, ki so na svojem občnem 
zboru razpravljali o pomenu lokalne pride-
lave hrane in ohranjanju kmetij na območju 
Slovenskih goric. Uvodoma je o tem sprego-
vorila članica foruma dr. Milojka Fekonja.

Dr. Fekonjeva je spomnila, da so v času 

Habsburške monarhije Slovenske gorice 
slovele po kakovostnih jabolkih iz travni-
ških sadovnjakov, ki so jih jedli tudi na ce-
sarskem dvoru. V drugi polovici prejšnjega 
stoletja pa je kmetijska politika podpirala 
samo monokulturno usmerjene kmetije 
in industrijsko podprto kmetovanje s po-
udarkom na živinoreji. Ker Slovenske go-
rice že zaradi reliefnih pogojev niso mogle 
in ne morejo konkurirati pridelovalcem iz 
tistih delov Evrope, kjer so pogoji za kme-
tijstvo naravnost idealni, so zaostajale in 
zaostajajo za razvojem. Po drugi strani pa 
je ta stagnacija v razvoju Slovenske gorice 
ohranila blizu naravi, zato so danes ekolo-
ško manj obremenjene od mnogih drugih 
kmetijskih območij. »Prav ohranjena, ne-
obremenjena območja s težkimi kovinami, 
pesticidi in drugimi preparati nam danes 
nudijo možnosti in priložnosti za nadaljnji 
razvoj trajnostno naravnanega kmetovanja. 
Tukaj moramo iskati potenciale za ohranja-
nje kmečkih domačij in socialno varnost 
kmečkega in podeželskega prebivalstva,« je 
poudarila Fekonjeva. 

Da bi obudili majhne tradicionalne kmeti-
je, so po besedah Fekonjeve v okviru Evrop-
ske prestolnice kulture 2012 razvili obsežen 
projekt v sklopu Urbanih brazd s trajnostno 
lokalno preskrbo. S projektom, ki ga spre-
mljajo tudi širši interesi (MKGP, KGZS, 
MOM, Javni zavodi, itd.) želijo prispevati k 
povečanju pridelave sezonskega sadja in ze-
lenjave ter ohranjanju travniških sadovnja-

kov. Poleg tega pa želijo prebivalce spodbu-
diti k registraciji dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, da bodo s svojimi lokalnimi pri-
delki in izdelki lahko oskrbovali v prvi vrsti 
najbolj ranljive skupine, kot so šole, vrtci in 
druge javne ustanove. Prednostna naloga je 
kmetijam približati ekološko kmetovanje ter 
jim omogočati čim obsežnejša izobraževa-
nja s tega področja.

 »S tem namenom je že začelo teči so-
delovanje z lokalnimi pridelovalci, ki so se 
povezali in ustanovili Zadrugo Dobrina, ki 
spodbuja in podpira kmetije ter odkupuje 
njihove pridelke in izdelke s širšega obmo-
čja Slovenskih goric. Zadruga je že takoj z 
ustanovitvijo začela odkupovati pridelke 
in izdelke s kmetij z območja Jurovskega 

Dola in potem tudi širše z 
vključitvijo kmetij in ponu-
dnikov Ovtarjeve ponudbe 
2010. Zadruga, ki odkupuje 
produkte po pravičnih od-
kupnih cenah, ne ustvarja 
dobička, saj gre za subjekt, ki 
je bil ustanovljen po vzgledu 
socialnega podjetništva,« je 
dejala Fekonjeva. »Zaradi 
vedno večjega povpraševa-
nja in zainteresiranosti jav-
nih zavodov v Mariboru in 
na območju Slovenskih goric 
zadruga začenja s širitvijo 

svoje ponudbe na ostale šole in vse javne za-
vode v mestu (bolnišnica, domovi starejših 
občanov itd.). Vzporedno tečejo aktivnosti 
za nujne spremembe zakonodaje na podro-
čju javnih naročil v vrtcih, šolah in drugih 
zavodih.

Živahna razprava, v katero so se vključi-
li domala vsi člani foruma, je pokazala, da 
postaja ekološka pridelava hrane eno od 
najpomembnejših vprašanj sedanjosti. V 
Sloveniji se tega premalo zavedamo, saj ima-
mo v Evropi skoraj najmanj pridelovalne ze-
mlje na prebivalca ter največ supermarketov 
na prebivalca. Zato v Sloveniji kupujemo 
in jemo ceneno hrano, ki je bila pridelana 
na več tisoč kilometrov oddaljenih poljih 
ali plantažah. Še pred dobrega pol stoletja 
so mnogi v Sloveniji občutili pomanjkanje 
hrane, sedaj pa je na leto več kot 90 kilogra-
mov na prebivalca zavržemo. Zato bo tre-
ba prehranske navade bistveno spremeniti, 
poglavitno pozornost pa bo treba posvetiti 
lokalni pridelavi zdrave prehrane. Pri tem 
lahko veliko storijo tudi šole in vsi drugi, ki 
vzgajajo mlade.

Člani slovenskogoriškega foruma bodo 
dali tudi pobudo, da bi v večjih krajevnih 
središčih v Slovenskih goricah zrasle ekolo-
ške tržnice in da bi se pridelovalci lokalne 
hrane iz Slovenskih goric neposredno po-
vezali z meščani in v obojestransko korist 
podpirali eden drugega.

T. K.  
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Slovenskogoriški forum

Ekološka pridelava - priložnost za 
Slovenske gorice

Društvo vinogradnikov in ljubite-
ljev vina Cerkvenjak je 5. aprila v 
Gostišču pri Antonu pripravilo 10. 

društveno ocenjevanje vin. Člani društva, ki 
šteje 120 članov, so poslali 59 vzorcev, oce-
njevala pa jih je petčlanska komisija, ki ji je 
predsedoval Andrej Rebernišek, v njej pa so 

bili še mag. Anton Vodovnik, Miran Rebrc, 
Terezija Meško in Klavdija Topolovec Špur. 
Pred ocenjevanjem je predsednik društva 
Ivan Janez Pučko izrazil zadovoljstvo, da se 
je za ocenjevanje vzorcev odločilo toliko vi-
nogradnikov; to je najboljši pokazatelj uspe-
ha dela vinogradnika in kletarja.

V Cerkvenjaku odlična vina
Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak je pripra-
vilo ocenjevanje vin

Komisija ob ocenjevanju vin članov Društva vinogradnikov in 
ljubiteljev vina Cerkvenjak

Ocenjevanje trojiških vin letnika 2011
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Konec marca je bilo v KTC Sv. Ana 
predavanje za čebelarje in vse, ki jih 
ta tematika zanima. Poudarek je bil 

predvsem na uporabi zdravil za zatiranje 
varoje ter težave pri uporabi kemijskih sred-
stev. Predavateljica mag. Andreja Kandolf 

Borovšak je poudarila pomen ekološkega 
čebelarjenja in zahtev, povezanih s tem na-
činom pridobivanja medu. Govor je bil tudi 
o registriranih ter dovoljenih zdravilih v za-
dnjih nekaj letih v Sloveniji ter z zakonodajo 
podprto uporabo zdravil v čebelarstvu. Na 

zelo nazoren način je bilo prikaza-
no stanje v Sloveniji, tehnologija 
čebelarjenja ter izvajanje apiteh-
ničnih ukrepov s poudarkom na 
večji rabi sonaravnih zdravil, saj so 
le-ta s strani države subvencionira-
na. Zelo vzpodbudno pa je to, da je 
bilo med slušatelji videti tudi nekaj 
precej mlajših obrazov.

Suzana R. Breznik

Društvo vinogradnikov Lenart, ki je 
v zadnjem času domala nepogre-
šljivo pri vseh večjih turističnih 

prireditvah v občini Lenart in kot tako eden 
pomembnejših nosilcev turističnega razvo-
ja v občni Lenart, v letošnjem letu obele-
žuje 20. obletnico obstoja društva. Ob tej 
priložnosti društvo vabi 18. maja na ŠRC 
Polena v Lenartu, kjer bo od 17. ure dalje 
potekal kulturni program, na katerem se bo 
društvo zahvalilo vsem zaslužnim članom, 
ki so v tem obdobju prispevali k razvoju 

le-tega. Od 19. ure dalje pa člani društva 
vabijo Slovenskogoričane in Slovenskogo-
ričanke ter seveda vse druge obiskovalce na 
družabno srečanje, ki ga bo popestril eden 
najpopularnejših narodnozabavnih ansam-
blov v Sloveniji - Modrijani. Kot se za pravo 
slovenskogoriško zabavo spodobi, na njej 
ne bo manjkalo pristne kulinarične ponud-
be in seveda vrhunske domače kapljice. 

D. K.

20 let Društva vinogradnikov Lenart 
Na Poleni bodo zaigrali Modrijani

Sonaravno čebelarjenje

Velika kopriva (Urtica dioica L.), dru-
žina: koprivovke

Velika kopriva je trajnica ter zelo od-
porna in trdovratna rastlina. V zemlji ima 
koreniko, iz katere rastejo pokončna, štiri-
robna stebla, visoka do 150 cm. Na listih in 
steblih so številni žgalni laski, ki so votli in 
vsebujejo pekočo snov. Menim, da je zelo 
malo ljudi, ki še niso občutili njenega pe-
kočega dotika ali da je v naravi ne bi pre-
poznali. Velika kopriva je dvodomna in jo 
delimo na moške in ženske rastline. Cveti 
poleti, cvetovi so viseči v klasastih socve-
tjih, v jeseni seme dozori.

Velika kopriva raste tudi ob živih mejah, 
plotovih v bližini hiš in hlevov, predvsem 
pa na tleh kjer je veliko dušikovih spojin.

Pri koprivi nabiramo zelene dele rastli-
ne kakor tudi cvetove. Jeseni pa izkopava-
mo koreniko in pobiramo seme. Vse, kar 
naberemo, posušimo v senci, na prepihu ali 
v sušilniku. Velika kopriva vsebuje številne 
zdravilne snovi, ima veliko kalcija, fosforja, 
železa in drugih pomembnih rudnin.

Koprivi so zmeraj pripisovali največjo 
zdravilno moč in si prizadevali povzdigniti 
njen ugled. Tudi uradna medicina izkori-
šča koprivo, vendar šele v novejšem času; 
je pomembna sestavina mnogih čajnih 
mešanic za zdravljenje protina in revma-
tičnih obolenj ter žolčnih in jetrnih težav. 
Koprivine liste uporabljamo tudi v čaju za 
spomladanske in jesenske čistilne kure. 
Koprivo štejemo med najboljše čistilo za 
kri, uspešno pomaga pri vnetjih sečil, vne-
tju ledvic, odpravlja bledoličnost, slabokrv-
nost ter krepi odpornost organizma.

V ljudskem zdravilstvu je kopriva pri-
ljubljena tudi za sok. Pripravimo ga iz 
cvetočih rastlin, ki jih narežemo in za 12 
ur namočimo v majhno količino vode. 

Sok dobimo tako, da jo stiskamo ali soči-
mo. Kot zdravilo je potrebna za odraslega 
le velika žlica soka na dan, otrokom pa ½ 
do 1 čajno žličko, malemu otroku pa 5-10 
kapljic soka v kašico (Dr. A. Vogel, Ljudski 
zdravnik ).

Veliko vemo o koprivi, vendar jo še ve-
dno premalo cenimo, zato bi priporočala, 
da jo pričnemo uporabljati na najrazličnej-
še načine – tudi kot jed. Iz nežnih mladih 
listov si pripravimo špinači podobno jed, 
kremno juho. Sesekljano koprivo dodamo 
v zmes palačinkam, lahko pa mlade po-
ganjke rahlo poparimo in jih pripravimo 
kot dodatek k sestavljeni mešani spomla-
danski solati.

Koprivo uporabljamo tudi v bio vrtnar-
jenju in sicer:

 Tekoče gnojilo – prevrelka ali koprivna  -
brozga v namen obrambe pred žužel-
kami in za krepitev obrambnih sposob-
nosti rastlin.
 Za naravno zastirko, ki veliko prispeva  -
k izboljšanju humusa.

Uporaba v živinozdravstvu: koprivin 
čaj dajemo domačim živalim pri koliki. K 
semenu primešamo posušene koprive, saj 
spodbujajo krave k mlečnosti.

V tem času nabiramo še: črni trn (cvet), 
bršljanasto grenkuljico (cvet), krvavi 
mleček (cvetočo zel), navadno marjetico 
(cvet), plešec (zel), regrat (cvet in list) in 
robido (list).

Viri: Dr. A. Vogel, Ljudski zdravnik; Richard 
Willfort, Zdravilne rastline in njih uporaba

Irena Lenič

Pripravimo si domačo lekarno

Z NARAVO

Tik ob špageteriji in piceriji Nona v 
Zamarkovi so na električnem drogu 
že dolga leta uspešno gnezdile štor-

klje. Pred nekaj časa pa je prišlo do zelo ne-
navadnega dogodka, saj se je gnezdo, verje-
tno zaradi kratkega stika, vnelo. Zgorela je 
skoraj polovica gnezda in obstajala je velika 
verjetnost, da bo gnezdo čez nekaj časa zdr-
snilo z droga.

Nekatere štorklje so bile v času, ko smo 
bili o situaciji obveščeni, že v naših krajih. 

Na srečo štorklje iz Zamarkove, kot bi vede-
le za težave, niso bile med hitrejšimi. Zato 
je stekla hitra akcija. Zavod za varstvo na-
rave Maribor je priskrbel podstavek, delavci 
Elektra Maribor, Enota iz Lenarta, pa so re-
ševanju težave dali prioriteto.

Resnično so se potrudili in že tretji dan je 
bil postavljen popolnoma nov, samostojen 
drog s podstavkom.

Samo nekaj dni za tem so na veselje vseh, 
ki smo sodelovali v akciji, prispele tudi štor-
klje.

Hvala za skrb piceriji Nona, za pomoč 
Gostišču pri Antonu iz Cerkvenjaka, Zavo-
du za varstvo narave iz Maribora, še posebej 
pa hvala delavcem Elektra iz Lenarta!

Darko Lorenčič

Zgodba s srečnim koncem
Štorklje so pravočasno dobile dom

Čremsa (Prunus padus)  
Je listopadni grm ali drevo, ki lahko zra-

ste tudi od 10 do 17 m v višino, s premerom 
debla do pol m. Raste v vlažnih živih me-
jah, lokah, ob potokih in rekah, tam, kjer je 
prst rodovitna, globoka in glinena. V apri-
lu skupaj z listi, ki so podobni listom divje 
češnje, poženejo tudi beli cvetovi v obliki 
grozdastega socvetja, ki se obesi navzdol in 
širi daleč naokoli prijeten vonj. Iz cvetov se 
razvijejo plodovi, ko dozorijo, so črne bar-

ve. Koščice 
v plodovih 
so strupe-
ne, lahko 
jih uživajo 
ptice. Vse-
buje snov 
p u r a z i n , 
ki v večjih 
količinah 
p ovzro ča 

glavobol in bruhanje. Včasih so uporabljali 
lubje mladih vej, nabrano od februarja do 
oktobra, za zdravljenje protina. Plodove, 
katerih okus marsikomu ne odgovarja, lah-
ko uporabimo za sok, aromatiziranje kisa 
in liker, vendar morajo biti prekuhani. Pri-
poroča se previdnost pri uživanju. 

Dobrovita (Viburnum lantana)
V presmec se poveže tudi dobrovita, po 

domače matrika. Grm spada med brogovi-
te, raste v grmovnatih pobočjih gozdnega 

roba. Ima 
j a j č a s t e 
liste z naz-
o b č a n i m 
robom in 
s o c v e t j e 
kremasto 
bele barve, 
ki se odpre 
v aprilu in 
cveti še v 
maju. Iz 

cvetov se razvijejo plodovi, ki so v začet-
ku zeleni, nato rdeči in ob zrelosti črni. Na 
domačem vrtu jo lahko posadite kot samo-
stojen grm ali v živo mejo. 

Ob potokih v živih mejah raste tudi Na-
vadna brogovita (Viburnum opulus). Je 
grm, ki zraste do 3 metre v višino. Listi po 

obliki spominjajo na javor, cveti belo, obli-
ka socvetja je kot čipkast prtiček. Plodovi 
so živo rdeči in bleščeči, grdega okusa. Tudi 
ptice jih ne marajo, zato jih lahko vidimo 
še v pozni zimi. So strupeni in povzroča-
jo slabost, bruhanje, drisko. Grm je prava 
vaba za črne uši. Jeseni se listje obarva vin-
sko rdeče.

Zakon na podeželskem vrtu pa je Snežna 
kepa (sirek), ki tudi spada med brogovite. 
Je okrasni grm, zraste v višino 4 metre, ima 
enake liste kot navadna brogovita, jeseni se 
obarvajo koralno rdeče. Cvetovi, ki so bele 
barve, tvorijo socvetja v obliki kepe. Cveti 
maja in junija. Nima plodov, zato jo raz-
množujemo z grobanci ali podtaknjenci. 
Kot vse brogovite je nezahtevna, rada ima 
sončno ali polsenčno lego, rahlo vlažno 
prst, bogato z organskimi snovmi. Obre-
zujemo jo zgodaj pomladi. Obstajajo tudi 
dišeče in zimzelene brogovite s cvetovi od 
snežno bele do temno rožnate barve. Meni 
je poleg snežne kepe najljubša brogovita 
Mariesii z belim čipkastim socvetjem, nad-
stropno rastjo in jesenskim rdečim listjem. 
Nekaj o presmecu 

V mojem domačem kraju (Žetale) je 
presmec moral vsebovati sedem vrst do-
morodnega lesa: leska, čremsa in dobro-
vita, ki tvorijo osnovo in določajo dolžino 
presmeca, ter pušpan, božje drevce, brin in 
rumeni dren, iz katerih se oblikuje okrog 
osnove bidermajer. Na vrh presmeca se za-
vežejo raznobarvni trakovi iz krep papirja. 
K blagoslovu na cvetno nedeljo so presmec 
nosili hlapci, domači sinovi in otroci, ki so 
bili zadolženi za pašo. Nesli so ga v vodo-
ravnem položaju, saj bodo v tem primeru 
krave pridne na paši. Blagoslovljen pre-
smec so zataknili za streho, da bi varoval 
pred strelo, nekaj vejic pa odnesli na njive, 
vinograde, vrtove za dobro letino in var-
stvo pred točo.

V spomin na otroštvo in moj dom sem 
na vrtu posadila vse te rastline in tudi pre-
smec vsako leto naredim »po moje«.

Marija Čuček, foto: Matevž Čuček

Ste mogoče v teh pomladnih dneh v bližini potokov zavonjali omamen sladkoben vonj? Ja, 
to je vonj čremse, ki jo bomo spoznali tokrat. 

foto: Andrej Grmovšek



Občina Sv. Trojica je v sodelovanju s člani 
župnijskega cerkvenega sveta Sv. Trojice, ob-
činskimi svetniki, društvi in občani v Raz-
stavno protokolarnem centru sv. Martina 
(v samostanski kleti) organizirala razstavo 
pirhov in drugih izdelkov na temo »Velika 
noč«.

Razstavo, ki je bila odprta od 7. 4. do 9. 
4. ter 15. 4. 2012, si je ogledalo večje število 
obiskovalcev, ki so prišli tudi iz širše Slove-
nije.

Koncept razstave je bil podoben kot pri 
razstavi jaslic. Glavnino razstave so pri-
pravili krajani Sv. Trojice po posameznih 
naseljih, hkrati pa so se naselja predstavila 
oz. bila prisotna kot gostitelj v samostanski 
kleti. Vsi, ki smo verjeli v razstavo, smo bili 
pozitivno presenečeni nad ustvarjalnostjo, 
izvirnostjo in sposobnostjo požrtvovalnih 
krajanov, ki so skoraj do zadnjega kotička 
zapolnili samostansko klet z razstavljenimi 
izdelki. 

K še večji teži razstave so prispevali šte-
vilni drugi razstavljavci, umetniki, društva 
ter Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica. Eden 
izmed razstavljavcev, Marijan Vodnik, je de-
jal: »Odkar sem se začel s svojimi deli poja-
vljati na razstavah (že preko 350), mi pomeni 
razstavljati pri Sveti Trojici veliko več kot npr. 
na neki pompozni razstavi v središču Slove-

nije. Pri Sv. Trojici z razstavo in dogajanjem 
živijo ljudje, se ob njej družijo, veselijo, du-
hovno obogatijo. Ker sem v tej zgodbi s svo-
jimi izdelki k temu prispeval tudi sam, sem 
zelo vesel in bom z veseljem še sodeloval, če 
me boste povabili.« 

Razstavo si bodo, dokler bodo razstavlje-
ni izdelki vzdržali, večje najavljene skupine 
še lahko ogledale. V kriznih časih pa je po-

trebno iti naprej in s takšnimi in 
drugačnimi dogodki privabljati 
turiste, od katerih bi lahko imeli 
v bodoče korist vsi. 

Jože Žel, foto: Peter Leopold
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TRADICIJA IN DEDIŠČINA

Presmec je del velikonočna simbolike. Ta navada sega v 9. stoletje, poznana 
je na področju srednje Evrope (Nemčija, Češka, Avstrija) in po vsej Sloveniji. 
Za presmec obstajajo različna imena glede na posamezna slovenska področja 
in kraje: na Dolenjskem pušelj ali žegen, v Beli krajini drenek, v Prekmurju in 
na Štajerskem snop, presmec ali pegelj, na Gorenjskem beganica, v Kranjski 
Gori prakelj, na Primorskem veja in vivnik, v okolici Ljubljane pa butarica 
ali tudi samo butara.

Na cvetno nedeljo so se člani društva Pre-
smec s spremstvom ob 8. uri odpravili iz 
Dolgih njiv. Presmec, ki je bil dolg 26 me-
trov, so s konjsko vprego peljali v Voličino, 

do farne cerkve Sv. Ruperta. V Voličini je 
sprevod pričakala Pihalna godba MOL iz 
Lenarta. Dogodek je pritegnil veliko mno-
žico obiskovalcev oz. vernikov iz bližnje 

in daljnje okolice. Postavitev 
presmeca je od članov društva 
zahtevala precej moči in spre-
tnosti. Presmec sta blagoslovi-
la domači župnik Jože Muršec 
in Milan Kvas iz Minoritskega 
samostana sv. Petra in Pavla 
na Ptuju. Maša je potekala v 
farni cerkvi. Pred cerkvijo je 
bilo mogoče za simbolno ceno 
kupiti majhne presmece, ki so 
jih izdelali člani društva Pre-
smec.

Presmec v Voličini

V soboto, 31. marca, v dopol-
danskih urah se je v Radehovi 
zbralo 25 članov Turističnega 
društva Radehova, ki so izdelali 
približno 18 metrov dolg pre-
smec. V popoldanskih urah so 
ga s kolesi odpeljali do farne cer-
kve sv. Lenarta v Lenartu, kjer so 
presmec postavili ob cerkvenem 
zvoniku. Postavitev presmeca je 
tradicionalna aktivnost TD Ra-
dehova, ki je začetek praznovanja 
velike noči.

Presmec iz Radehove v Lenartu

V petek, 29. marca, so člani 
društva Presmec iz Dolgih njiv v 
Avli Jožeta Hudalesa v prostorih 
občine Lenart postavili presmec, 
kot je to običajno v zadnjih letih. 
Člane društva Presmec je sprejel 
župan mag. Janez Kramberger. 

Presmec iz Dolgih njiv v Avli

Cerkvenjaški presmec so izdelali člani 
PGD Cerkvenjak ob 80-letnici društva, ki jo 
praznujejo letos. Na domačiji poveljnika ga-
silcev Karla Goloba v Brengovi 76 se je zbra-
lo okrog 40 gasilcev, drugih Cerkvenjačanov 
in tudi nekaj gostov, ki so sestavili 19,5 m 
dolg presmec. Peš so ga ponesli pred farno 
cerkev, kjer ga je blagoslovil domači župnik 
Janko Babič, ki ga je kot gasilec tudi poma-
gal narediti.

Presmec v         
Cerkvenjaku

Ob Marijino kapelo v Rožen-
gruntu je 14 krajanov postavilo 21,5 
m dolg presmec, ki so ga izdelali v 
organizaciji KORK Lokavec že 12. 
leto zapored. Ker organizacija delu-
je v kraju Lokavec in Rožengrunt, 
so se ustanovni člani odločili, da 
bodo izdelovali presmec v Lokav-
cu (trgovina Golob ), postavili pa 
h kapeli v Rožengruntu. Pobudo za 
zdaj že tradicionalno dejanje je dal 
predsednik KORK Lokavec Karl 
Škrlec , ki mu ves čas najbolj vneto 
asistira Vladimir Kranclbinder.

Lokavec-Rožengrunt: Tradicija, ki 
povezuje 

Bogata razstava pirhov v Sv. Trojici



Na belo nedeljo, 15. 4. 2012, je 
Kulturno društvo Sv. Frančišek 
v cerkvi Sv. Trojice organiziralo 

tradicionalni velikonočni koncert. Z 
ubranim petjem sta navdušila dva zares 
odlična zbora ,
Vokalni ansambel Musica iz Ptuja in Mešani 
pevski zbor KD Sv. Frančišek Sv. Trojica. 

Vokalni ansambel Musica pod umetni-
škim vodstvom Roberta Feguša je repre-
zentativna zasedba Pevske šole Musica, ki 
pod okriljem Bazilike Matere Usmiljenja v 
Mariboru združuje pevce Maribora, Ptuja, 
Celja in Kobarida. Ni ga bilo poslušalca, da 
se ga ne bi natančno, ubrano in predvsem z 
dušo odpete pesmi dotaknile do dna duše. 

Poslušalci so dejansko res uživali 
in nagradili vsako odpeto pesem 
z bučnim aplavzom. 

Na koncertu je sodeloval tudi 
domači pevski zbor Kulturnega 
društva Sv. Frančišek. Mešani 
pevski zbor pod strokovnim 
vodstvom Andreja Dvoršaka je 
uveljavljen in sploh eden boljših 
mešanih zborov; teži k vedno 
večji kvaliteti. To je dokazal tudi 
na velikonočnem koncertu ter 
požel številne pohvale. Čeprav 
gre za zbor, ki redno prepeva ob 
nedeljskih mašah, je kar nekaj 
domačinov izrazilo mnenje, da 
bi zbor zelo pogrešali, če ne bi 
sodeloval na koncertu. 

Pevci obeh zborov so po kon-
certu v sproščeni družbi zapeli 
tudi v Razstavno protokolarnem 
centru sv. Martina ter nazdravili 
morebitnim podobnim projek-
tom v prihodnje.

Jože Žel

V Športni dvorani v 
Benediktu, ki sprej-
me več kot 2000 

obiskovalcev, se odvijajo 
športne in kulturne prire-
ditve, ki privabijo veliko 
število obiskovalcev. Največ 
obiskovalcev privabijo kon-
certi, ki jih pripravljata an-
sambel Klapovühi in pevka 
Anita Kralj, ki s svojim tra-
dicionalnim Miklavževim 
koncertom dodobra napolni 
dvorano. Svoj prvi koncert z 
naslovom »Moč glasbe združuje«, ki je pote-
kal 30. marca in je bil posvečen materinske-
mu dnevu, je pripravilo Kulturno-glasbeno 
društvo Benediktus iz Benedikta. Projekt sta 
organizirala Denis Poštrak in Anita Kralj. 
Kot sta zapisala v povabilu na koncert, že-
lita svojim domačinom in vsem materam 
ponuditi kvalitetno prireditev, s katere bodo 
odhajali navdušeni. Prav zaradi tega sta iz-
brala tudi slogan Moč glasbe nas združuje, 
saj sta prepričana, da glasba združuje stare 
in mlade ter ljudi iz različnih verskih in ge-
ografskih okolij. 

V več kot dveurnem koncertu so nastopali 
pevci iz Hrvaške: Matko Jelavić iz Splita, ki 
ga poznamo predvsem po pesmi 'Majko sta-
ra', Zdravko Škender iz Šibenika, ki je že več 
kot 30 let na vozičku, a kljub temu navdušuje 
s pesmimi, kot so 'Ne mogu da te zaboravim' 
in 'Ako nas život rastavi' in skupina Latino. 
Iz Slovenije so nastopali Ansambel bratov 

Poljanšek iz Kamnika, 18-letni sin legendar-
nega pevca Brendija, Dejan Vunjak, Rogoški 
slavčki, skupina Fajnroll, Boštjan Dirnbek 
iz Krškega, domačinka Anita Kralj in meša-
ni pevski zbor Sv. Benedikt pod vodstvom 
Anite Kralj. Kot presenečenje koncerta sta 
nastopala slovenski Mladen Grdović, Luka 
Štuntner in odličen vokalist Peter Januš. 
Koncert sta povezovala radijski moderator 
in televizijski voditelj Miro V. Kodrič in 
humoristka Teta Tončka. V okviru koncer-
ta so izvedli tudi akcijo zbiranja plastičnih 
zamaškov kot pomoč 28-letnemu Simonu 
Vogrincu iz Maribora, ki je na Jahorini s pa-
dalom pristal na mini ter izgubil obe nogi. 
Zbrali so okoli 100 kilogramov zamaškov. 
Naslednja prireditev Moč glasbe nas zdru-
žuje je bila v nedeljo, 15. aprila, v športni 
dvorani Rogatec.  

Ludvik Kramberger
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Velikonočni koncert pri Sveti Trojici 

Blagoslov pirhov je lepa 
krščanska navada, kjer se 
zberejo starejši in mlajši 

ter prineso velikonočna jedila 
k blagoslovu, ki jih užijejo na 
velikonočno jutro po vstajenj-
ski maši. Tudi pri Sveti Ani se je 
kljub slabemu vremenu zbralo 
zavidljivo število ljudi, ki so se 
tekom dneva udeleževali blago-
slovov jedil, ki so potekala že od 
jutranjih ur.

Velikonočna procesija okoli cer-
kve ob petju vstajenjskih pesmi je 
navada, ki se je na Slovenskem lepo 
obdržala. Tako staro kot mlado 
rado pride ob največjem krščan-
skem prazniku k maši, tako se je 
tudi v Rožengrunški kapelici maše 
s pomožnim škofom dr. Jožefom 
Smejem udeležilo precejšnje število 
ljudi, ki so z zanimanjem prisluhnili 
škofovi razlagi pomena velike noči. 

SReBr

Velikonočno praznovanje na Ani

TRADICIJA IN DEDIŠČINA MED LJUDMI

Koncert »Moč glasbe nas združuje«

Februarja letos je minilo 60 let, odkar 
sta Ljudmila Špenga, roj. Juhart, in 
Stanko Špenga sklenila zakonsko zve-

zo. Podobno kot pred desetimi leti, ko sta 
praznovala zlato poroko, sta se tudi tokrat 
odločila obnoviti zakonsko zaobljubo v kro-
gu družine in prijateljev. Župan občine Be-
nedikt Milan Gumzar ju je ob tej priložnosti 
slovesno razglasil za bisernoporočenca. 

S priselitvijo v Benedikt leta 1967, kjer 
sta si uredila posestvo in topel dom svojima 
otrokoma Francu in Hermini, se jima je ši-
ril tudi krog prijateljev, sosedov in znancev, 
s katerimi sta z roko v roki delila svoje dni 
ob domačem ognjišču, s trdno voljo in op-
timizmom premagovala ovire in se veselila 
novih dni in trenutkov. Kmalu so jima ži-
vljenje popestrili vnuki Lidija, Anita, Tanja, 

Jasna in Mihael, danes pa 
njun dom polni otroški smeh 
pravnukov Žana, Jana, Alena 
in Zale. 

S. Š., foto: Igor Barton

Bisernoporočenca Špenga iz Benedikta

Večer hospica z naslovom

OTROCI POTREBUJEJO NAŠ POGUM
bo v torek, 8. 5. 2012, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizan-

ska c. 12/II.Mladi potrebujejo našo notranjo moč.

Našo pripravljenost prenesti nelagodje in jim ponuditi varen prostor za odprt po-
govor. Potrebujejo našo srčnost še posebej takrat, ko jim je težko, kadar se v kaosu 
čustev in misli ne znajdejo sami. Potrebujejo naš pogum, da z njimi spregovorimo 
tudi o smrti, bolezni, minljivosti in strahovih. 
Stopimo jim naproti.

Srečanje bo vodila Nina Babič, univ. dipl. psih., 
prostovoljka hospica.

Prijazno vabljeni!

Natečaj za najboljši slogan za strpnost
Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice v sklopu mednarodnega projekta Otroci 
in mladi ne priznajo meja / Djeca i mladi ne priznaju granice organizira natečaj za mla-
de, stare od 13 do 18 let.
Zbrati želijo čim več sloganov za strpnost. Slogan naj bo sestavljen v duhu preseganja 
stereotipov in predsodkov, ki ponavadi nastajajo zaradi neozaveščenosti in pomanjkanja 
informacij. Tudi strah pred neznanim vpliva na nastanek različnih oblik nestrpnosti; 
mentorje, učitelje in starše prosijo, da mlade spodbudijo k sodelovanju.
Avtorja dveh najboljših sloganov se bosta udeležila mednarodnega tabora 100 ljudi 100 
čudi, predvidoma zgodaj jeseni 2012.

Slogane skupaj z vašimi podatki pošljite do 10. maja 2012 na mail: drustvopmsg@
gmail.com ali kot sporočilo na Facebook stran (Dpmsg Društvo Prijateljev Mladine).



1. Padli borci in sodelavci NOV in žrtve 
nacističnega nasilja

Nadaljevanje seznama!
14. Franc Ješovnik 

Sin Franca in Marije Ješovnik, rojen 26. 10. 
1903 v Spodnjem Porčiču, po poklicu kmet. Iz-
hajal je iz večje kmetije. Kot mladenič je delal 
pri svojih starših na kmetiji, nato pa sam go-
spodaril kot kmet na svojem posestvu. V letu 
1944 je bil prisilno mobiliziran v Werman-
schaft, od koder je raje pobegnil ter iskal zveze 
s partizani. Med tem je bil izdan, aretiran, od-
peljan v taborišče Dachau. Tam je zaradi mu-
čenja 19. 2. 1945 umrl.
15. Vinko Kapfer 

Rojen 5. aprila 1909 v Stanetincih pri Cerkve-
njaku. Padel je kot borec v Šercerjevi brigadi 5. 
januarja 1945 pri Jelendolu na Dolenjskem. 
16. Ivan Klobasa 

Rojen 1911. leta v Sv. Trojici v Slovenskih 
goricah, industrijski delavec v Mariboru, padel 
kot borec 1944. leta na Kozjaku. 
17. Jože Kocbek

Rojen 15. marca 1909 v Andrencih. Končal je 
kmetijsko šolo v Šentjurju pri Celju. Povsod je 
bil zelo priljubljen, izvrsten pevec in sposoben 
organizator. Že leta 1941 je sodeloval z organi-
zatorji NOB, Lackom, Kostanjevcem in Osoj-
nikom. Na njegovem domu so imeli sestanke 
in načrtovali akcije, sam pa je bil terenec. 8. 
septembra so ga aretirali, zaprli v ptujske za-
pore in z njim zelo surovo ravnali. Prepeljali 
so ga v Maribor, kjer so ga 2. oktobra 1942 po 
strašnem mučenju ustrelili. 

18. Otmar Kocbek 
Rojen 1921. leta, Osek pri Sv. Trojici v Slo-

venskih goricah. Padel je na sremski fronti 17. 
februarja 1945.
19. Rado Kopič 

Rojen 1908. leta v Lenartu v Slovenskih gori-
cah, novinar v Mariboru, preminil v taborišču 
Flossenburg aprila 1945.
20. Ivanka Kos 

Rojena 4. 6. 1903 v Lenartu. Izhajala je iz de-
lavske družine. Leta 1941 je bila s celo družino 
izgnana iz Slovenskih goric v Bosno. Bila je so-
delavka osvobodilnega gibanja v Bosni. Umrla 
je leta 1943 zaradi zastrupitve možganske mre-
ne.
21. Ela Kristl - Tanja

Rojena 26. 1. 1901 v Koreni v Slovenskih go-
ricah. Končala je učiteljišče, med okupacijo je 
nekaj časa živela v Voličini, nato pa se je prese-
lila v Koreno. V narodnoosvobodilno gibanje 
se je vključila spomladi leta 1943, še zlasti je 
pomagala pri ustanavljanju odborov OF . V ile-
galo je odšla avgusta 1944, 4. 12. 1944 je padla 
pri Domanjkovi domačiji v Spodnji Voličini. 
22. Janez Kuhar 

Rojen v Cerkvenjaku v Slovenskih goricah. 
Podatkov o letu rojstva ni bilo mogoče ugoto-
viti. Pri zbiranju obvestil na terenu smo prišli 
do podatka, da je bil Janez Kuhar sin Mihaela 
in Rozalije Kuhar iz Cogetincev 17 pri Cer-
kvenjaku v Slovenskih goricah. Družina je bila 
izgnana na Hrvaško julija 1941. leta. Tam se je 
Janez pridružil narodnoosvobodilnemu giba-
nju. V poročilu KO ZB Cerkvenjak z dne 14. 3. 

1983 je navedeno, da se je prostovoljno vključil 
v partizane in padel 17. januarja 1945 na srem-
ski fronti. 
23. Franc Kuplen 

Rojen 11. julija 1912 v Andrencih. Po konča-
ni osnovni šoli se je izučil za zidarja. Sodeloval 
je pri tamburaškem zboru, bil dober igralec in 
plesalec. Ker ni maral sprejeti izkaznice Štajer-
ske domovinske zveze in ker jo je celo osebno 
vrnil s pripombo, da je ne mara, so ga aprila 
1943 aretirali. Nekaj časa je bil zaprt v Cerkve-
njaku, nato pa so ga odpeljali na Gestapo na 
Ptuj, kjer je bil od 2. aprila do 25. maja 1943. 
Od tu so ga odpeljali v Strnišče, od koder je 
12. februarja 1944 pobegnil domov. Z ženo in 
otroki je iz protesta prestopil iz katoliške v je-
hovsko vero. Nemci so ga ujeli in že določili uro 
ustrelitve, vendar so ga 19. maja 1944 poslali v 
Dachau. Tu izgine za njim vsaka sled. Priče so 
izjavile, da je med transportom utonil.
24. Jože Lešnik 

Rojen 1901. leta v Zg. Voličini, delavec v Ma-
riboru, poslan na delo v Nemčijo in Avstrijo, 
aretiran aprila 1944 , umrl v taborišču Dachau 
14. 10. 1944.
25. Franc Letnik - Branko

Rojen 12. 8. 1921 v Zgornji Voličini v Sloven-
skih goricah. Kot dijak se je vključil v narodno-
osvobodilno gibanje in bil borec v Kobanskem 
vodu Lackovega odreda. Padel je 16. 7. 1944 v 
Pernici v Slovenskih goricah.
26. Alojz Lorbek 

Rojen 1898. leta v Sp. Žerjavcih pri Lenartu, 
črkoslikar v Mariboru, izgnan v Srbijo in ustre-
ljen kot talec 16. 10. 1941 v Kraljevu.

27. Ivan Lorber 
Rojen 1925. leta, Lenart v 

Slovenskih goricah. Padel je 
marca 1945 pri Gospiču na 
Hrvaškem.
28. Štefanija Magdič 

Rojena 1925. leta pri Cer-
kvenjaku, šivilja v Mariboru, 
izgnana v Srbijo, kot borka 
težko ranjena januarja 1945 in 
umrla v bolnišnici Vukovar 2. 
2. 1945. 
29. Slavko Mernik 

Rojen 1926. leta, Lenart v 
Slovenskih goricah. Padel je 
maja 1945. leta pri Gospiču na 
Hrvaškem.

30. Janez Mertik
Rojen 1924, Zg. Ščavnica. Padel marca 1945 

v Gospiču.
31. Oton Mihorič 

Rojen 1924. leta pri Sv. Trojici, pekovski po-
močnik, kot nemški vojak ujet na ruski fronti, 
stopil v Jugoslovansko brigado v ZSSR, ranjen 
v Banatu in podlegel ranam junija 1944 v Som-
boru. 
32. Genovefa Minih 

Rojena 1866 v Zg. Senarski. 14. 10. 1944 
podlegla poškodbam zaradi eksplozije letalske 
bombe.
33. Marija Minih 

Rojena 1919, prav tako iz Zg. Senarske.
14. 10. 1944 podlegla poškodbam zaradi ek-

splozije letalske bombe. 
34. Ignac Murko

Sin Marije Čapla, rojen 7. 7. 1917 v Spodnjem 
Porčiču, po poklicu je bil poljski delavec. Iz-
hajal je iz revne delavske družine. Do prisilne 
mobilizacije leta 1943 je služil pri kmetih kot 
hlapec. Leta 1944 je pobegnil iz nemške vojske 
in se 1. oktobra 1944 vključil v NOV, 7. 5. 1945 
je padel v boju na Orlah pri Ljubljani. 
35. Maks Murko

Rojen 24. 9. 1922, Lenart v Slovenskih gori-
cah. Bil je poljski delavec v Sp. Porčiču pri Le-
nartu. Jeseni 1943 je bil mobiliziran v nemško 
vojsko in poslan na vzhodno fronto. Tam so ga 
marca 1944 ujeli vojaki Rdeče armade. Vključil 
se je v njene vrste in padel 15. oktobra 1944. 
leta v bojih v okolici Kragujevca.

Se nadaljuje
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MED LJUDMI

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941 – 1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941-1945

Podoba Lenarta pred drugo svetovno vojno

IZ KULTURE

JSKD Lenart in Osnovna šola Cerkve-
njak-Vitomarci v sodelovanju z občino 
Cerkvenjak so v sredo, 4 aprila, pripravili 
Čričkov gaj 2012 - območno revijo otroških 
pevskih zborov iz osnovnih šol Benedikt, 
Cerkvenjak, Jurovski Dol, Lenart, Sveta 
Ana, Sveta Trojica in Voličina v popoldan-
skem času v Domu kulture Cerkvenjak. 
Kot je že v navadi, se revija vsako leto seli v 
drugo občino, tako, da je bila letos na vrsti 
občina Cerkvenjak.

V začetku prireditve je zbranim zaželel 
dobrodošlico Marjan Žmavc, župan občine 
Cerkvenjak, nato se je Breda Rakuša Sla-
vinec, vodja JSKD Lenart, naprej zahvalila  
soorganizatorjem za vso pomoč pri izvedbi 
prireditve, v nadaljevanju pa vsem ravna-
teljem, zborovodkinjam, nastopajočim in 
staršem, ki pomagajo, da lahko 
prireditev izvedejo v takšnem 
obsegu, nato pa je s strani šole 
mag. Mirko Žmavc, ravnatelj 
OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, poz-
dravil vso strokovno javnost in 
izrazil zadovoljstvo, da se prire-
ditev odvija v Cerkvenjaku.

V programu so si z nasto-
pi sledili: otroški pevski zbor 
OŠ Voličina, ki ga vodi zbo-
rovodkinja Anita Grajfoner 

Petrič, otroški pevski zbor OŠ Lenart pod 
vodstvom Marine Zimič, otroški pevski 
zbor OŠ Sveta Trojica, vodi ga Petra Škrlec, 
otroški pevski zbor OŠ Sveta Ana, vodi ga 
Nataša Petek, otroški pevski zbor OŠ Jože-
ta Hudalesa Jurovski Dol, vodi ga Marjetka 
Caf, otroški pevski zbor Kulturnega društva 
Sveti Frančišek iz Svete Trojice, vodi ga Ani-
ta Kralj, otroški pevski zbor OŠ Benedikt, 
vodi ga Petra Škrlec, otroški pevski zbor OŠ 
Cerkvenjak-Vitomarci, ki ga vodi Zdenka 
Bradač, kot zadnji je nastopil še mladinski 
pevski zbor OŠ Voličina, ki ga vodi Anita 
Grajfoner Petrič, ker so učenci v terminu 
Slavčkovega gaja v šoli v naravi.  Nastope je 
strokovno spremljala Manja Gošnik Vovk. 
Nastopilo je 377 otrok.

JSKD Lenart

Čričkov gaj 2012

Slavčkov gaj 2012 - območna revija mla-
dinskih pevskih zborov iz osnovnih šol Be-
nedikt, Cerkvenjak, Jurovski Dol, Lenart, 
Sveta Ana in Sveta Trojica je sledil Čričk-
ovemu gaju 2012. Odvijal se je v sredo, 11. 
aprila, prav tako v popoldanskem času v 
Domu kulture Cerkvenjak. 

V začetku programa so se prav tako vrstili 
pozdravni nagovori župana Marjana Žmav-
ca, ravnatelja Mirka Žmavca in predsedni-
ka Sveta JSKD Lenart Franca 
Schönwettra. 

Vsi nastopajoči zbori so pre-
jeli priznanje za sodelovanje na 
reviji. Tokrat so nastopili: mla-
dinski pevski zbor OŠ Lenart 
pod vodstvom Marine Zimič, 
mladinski pevski zbor OŠ Sve-
ta Trojica, vodi ga Petra Škrlec, 
mladinski pevski zbor OŠ Sve-
ta Ana, vodi ga Nataša Petek, 
mladinski pevski zbor OŠ Jože-
ta Hudalesa Jurovski Dol, vodi 

ga Marjetka Caf, mladinski pevski zbor OŠ 
Benedikt, vodi ga Petra Škrlec, mladinski 
pevski zbor OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, ki 
ga vodi Zdenka Bradač. Korepetitorja ob 
klavirju na obeh prireditvah sta bila Slavica 
Kurbus in Aleš Žumer. Nastope je prav tako 
strokovno spremljala Manja Gošnik Vovk. 
Obe prireditvi je povezovala Darinka Čo-
bec. Tokrat  je nastopilo 278 otrok.

Slavčkov gaj 2012

Javni sklad Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti 
in JSKD Območna izpostava 
Lenart sta pripravila Regijsko 
srečanje mlade literature Urška 
2012 - srečanje literatov seve-
rovzhodne Slovenije, ki je pote-
kalo v Sveti Trojici v Slovenskih 
goricah v petek, 20. aprila. V 
programu se je v čitalnici OŠ 
Sveta Trojica v popoldanskem 
času zgodila literarna delavnica 
pod vodstvom Davida Bedrača. 
Zvečer pa je v Razstavno proto-
kolarnem centru sv. Martina (samostanska 
klet) potekalo literarno branje udeležencev 
srečanja po izboru Davida Bedrača, ko je 
zbrane pozdravil Darko Fras, župan občine 
Sveta Trojica. Udeleženci srečanja so bili: 
Vera Škrebič, Vesna Liponik, Janko Keček, 
Helena Srnec, Aleksandra Leskovar, Anja 
Filipič, Mojmir Miro Ferenc, Jan Krmelj, 

Miha Mele, Petra Cvetko, Drago Mlakar, 
Martina Komovec, Urban Štiberc, Anka 
Vidmar in Katja Zadravc. Srečanje sta pri-
pravili Dragica Breskvar in Breda Rakuša 
Slavinec.

Breda Rakuša Slavinec, 
foto: Bojan Mihalič

Regijsko srečanje mlade literature Urška 2012



Založba Litera je z letošnjim letom 
pričela s podeljevanjem nove knji-
ževne nagrade, Nagrade bralcev za 

najboljše slovensko prozno delo (roman 
ali kratka proza), ki je zasnovana kot kom-
binacija strokovne presoje in sodelovanja 
bralcev, ki imajo zadnjo besedo o vsakole-
tnem dobitniku nagrade. Strokovna žirija 
v sestavi Matej Bogataj, Tina Kozin, Petra 
Vidali, Jasna Mlakar in Zora Jurič bo vsako 
leto v aprilu razglasila deset nominiranih 
slovenskih proznih del, bralci pa bodo na 
podlagi izposoje v slovenskih knjižnicah 
glasovali za posamezno delo. Avtorju ozi-
roma njegovemu delu z največ glasovi bral-
cev bo podeljena Nagrada bralcev v višini 
3.500 EUR bruto, na podelitvi, ki bo okto-
bra v Ljubljani, pa bo nastopilo 5 avtorjev 
z največ glasovi. V projektu aktivno sode-
lujejo tudi slovenske knjižnice, v katerih 
bodo z vsemi desetimi nominiranci med 
aprilom in septembrom potekala srečanja 
z bralci v obliki pogovorov in predstavitev 

njihovih del, pri čemer organizatorji oce-
njujejo, da se jih bo nabralo vsaj 50, saj so 
tako knjižnice kot nominirani avtorji izka-
zali izjemno zanimanje za sodelovanje.

Obiskovalce knjižnice Lenart vabimo, da 
v knjižnici tudi sami oddajo svoj glas in s 
tem vplivajo na končnega dobitnika nagra-
de. V knjižnici bo na voljo informacijsko 
gradivo, nominirane knjige pa bodo opre-
mljene s posebnimi nalepkami. Knjižnica 
Lenart bo gostila nominiranega avtorja v 
okviru svojih praznovanj 50-letnice. Avtor 
se bo bralcem predstavil z branjem, prav 
tako pa bo z njim potekal pogovor. 

Nagrada bralcev, ki jo bo Litera pode-
ljevala, bo zanimiv pokazatelj, kaj je všeč 
bralcem, zato računamo na aktivno sode-
lovanje uporabnikov knjižnice – rednih 
bralcev. Več boste kmalu izvedeli v Knji-
žnici Lenart.

Orlando Uršič in Marija Šauperl

V nedeljo, 15. aprila, je v športni dvo-
rani na Sv. Ani potekala prireditev 
Plesni utrinki pri Sv. Ani. Prireditev 

je bila sedma po vrsti, medtem ko klub deluje 
že dvanajsto leto. Vanj so vključeni otroci in 
mladostniki, ki radi plešejo, na prvem mestu 

pa je ples s palico. Društvo ima trenutno 28 
aktivnih članov, ki delajo v treh skupinah, 
glede na starost in osvojeno znanje. Njihovi 
mentorici in trenerki sta Ana Šnofl in Valen-
tina Pomberg. Osnovni namen je druženje 
in aktivno preživljanje prostega časa. Seveda 

pa dekleta in fant (le eden) zelo 
radi pokažejo svoje znanje tudi 
ostalim. In prav temu so name-
njeni Plesni utrinki pri Sv. Ani. 
Mažoretke, twirling, hip-hop, 
latino, pop, folklora. Vse to so 
lahko videli obiskovalci, kar je 
dokaz, da mladi na Sv. Ani radi 
plešejo in se ukvarjajo z različni-
mi zvrstmi plesa.

Andreja Berič
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IZ KULTURE

Z besedo na dan! 

Anine mažoretke in Plesni utrinki

V nedeljo, 15. aprila, je bil v 
kulturnem domu v Juro-
vskem Dolu koncert Juro-

vskega okteta. Na njem so se pevci 
predstavili v novih oblačilih, ki so 
bila izdelana v podjetju Mura in 
partnerji, d.o.o., v Murski Soboti 
in jih je v celoti financirala občina 
Sveti Jurij v Slov. goricah. Na kon-
certu so sodelovali tudi pevci Ko-
morne skupine ZVON KUD Peter 
Golob iz Jakobskega Dola.

Miroslav Breznik, 
foto: Maksimiljan Krautič

Koncert Jurovskega okteta

Revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin iz Upravne enote Lenart se bo 
odvijala v petek, 25. maja, v večernih urah v Kulturno turističnem centru na Sveti Ani. Pri-
pravili ga bodo JSKD Lenart in Kulturno društvo Sveta Ana v sodelovanju z občino Sveta 
Ana. Nastopili bodo vsi zbori in male vokalne skupine, ki se bodo prijavili na predhodni 
razpis, ki ga razpiše Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Lenart.

Strokovno bo revijo spremljal dolgoletni strokovnjak na zborovodskem področju in 
zborovodja Mitja Gobec iz Ptuja.

Orfejeva pesem 2012 bo tokrat na Sveti Ani

V četrtek, 29 .3., je bilo v 
Domu sv. Lenarta od-
prtje likovne razstave 

očeta in sina, Filipa in Marka 
Matka Ficka. 

Filip Matko Ficko je bil ro-
jen v Mariboru, kjer je preživel 
otroška in mladostniška leta, 
vse do odhoda k vojakom. Zato 
je še vedno čustveno navezan 
na rodno mesto ob Dravi, če-
prav je po vojaščini življenj-
sko pot nadaljeval v pokrajini 
na levem bregu reke Mure. V 
Osnovni šoli Boris Kidrič mu je pri likovnem 
pouku in v likovnem krožku bil mentor aka-
demski slikar Janez Šibila. Ta mu je s svojim 
zgledom in nasveti bil nekakšen ideal, saj ga 
je tudi kot prvi popeljal v galerijske prostore 
mariborske galerije. Predstavil pa mu je tudi 
osnove različnih likovnih tehnik. Toda nje-
gov čas za ustvarjanje v likovnem svetu barv 
se je zanj pričel šele po upokojitvi. Trenutno 
slika z akrilnimi barvami na platno, doslej 
ima uradno zabeleženih 81 del. Udeležuje 
se številnih likovnih delavnic in kolonij. Za 
svoje ustvarjanje je bil tudi večkrat nagrajen. 
Njegov sin Marko Matko Ficko je učenec 5. 
razreda OŠ Radenci. Navdušenje in talent za 

risanje je izrazil že v vrtcu, ko so ga opazile 
in spodbujale vzgojiteljice, pozneje pa tudi 
učiteljice v šoli. Prav zato je sodeloval na 
raznih likovnih natečajih in razstavah in bil 
tudi nagrajen.

Dogodek so z glasbo polepšale pevke vo-
kalne skupine Navdih, ki združuje zaposle-
ne iz Dosorja – doma starejših Radenci. Prvi 
začetki njihovega glasbenega dela so bili ob 
materinskem dnevu pred dvema letoma. Po-
vezujejo jih pesem, dobra volja in ljubezen 
do glasbe. To so dokazale tudi z resnično do-
živetim nastopom v Domu sv. Lenarta. 

 
Polona Šporin

Razstava Marka in Filipa Matka Ficka

V sredo, 11. aprila, je bila v Avli Jo-
žeta Hudalesa v prostorih občine 
Lenart otvoritev slik ruske slikarke 

Elene Churnosove, ki živi v Trebnjem in je 

v Ljubljani končala Akademijo za likovno 
umetnost in oblikovanje. Slikarka se zara-
di odsotnosti otvoritve ni mogla udeležiti, 
slikarkino delo je predstavil njen mož Žiga 

Razboršek, akademski slikar, 
ki je dejal, da slikarko navdi-
hujejo motivi iz ruske prete-
klosti. Otvoritve se je udele-
žil tudi vodja Ruskega centra 
v Mariboru Igor Romanov. 
Večer je popestrila vokalna 
skupina učiteljic iz Voličine 
Amista. Razstava bo na ogled 
do 11. maja.

Darja Ornik

Otvoritev razstave slik Elene Churnosove

Na Vinotoču Dreier v Spodnji Vel-
ki je 14. aprila potekala že deveta 
povelikonočna slikarska kolonija. 

Organiziral jo je Jože Horvat, vodja likovne 
sekcije pri KUD Gabrijel Kolbič 
Zgornja Velka. Udeleženk in 
udeležencev kolonije je tokrat 
bilo 16. Po bogati malici si je 
vsak izmed udeležencev izbral 
svojo lokacijo za slikanje oziro-
ma ustvarjanje. Popoldne so jih 
obiskali pevci ljudskih pesmi 
Kulturno umetniškega društva 
Marija Snežna, pozdravit pa jih 
je prišel tudi župan občine Šen-
tilj Edvard Čagran. Ob koncu 
druženja so umetniki novona-

stala dela predstavili na razstavi, ki bo na 
ogled do letošnje jeseni.

Filip Matko Ficko, foto:Leopold Methans

Povelikonočno slikanje pri Mariji Snežni

Vokalna skupina Amista vabi na svoj prvi (pomladni) koncert, ki bo 
26. aprila ob 19.30 v dvorani Kulturnega doma v Voličini.

Občina Lenart vabi na ogled monokomedije TEGA NIGI NEGA avtor-
ja Sama Tuša, ki v predstavi tudi igra. Predstava bo na ogled v soboto, 
28. aprila 2012, ob 19.30 uri v Domu kulture Lenart. V komediji Vin-
cenc Horvat, včasih zaposlen na komunali, razlaga, kako je od nekda-
njega strokovnjaka za čiščenje greznic napredoval do lastnega podjetja 
Rajsnegl d.o.o.



Slovenske gorice po drugo mo-
žnost za 1. ligo v Ajdovščino

Malonogometni klubi so z odigranim 22. 
krogom zaključili z rednim delom 2. SFL. 
Ekipa Benedikta, ki je lansko sezono kon-
čala na 2. mestu, pred letošnjo pa precej 
pomladila ekipo, je sezono končala na 10. 
mestu. Glede na mladi kader je v priho-
dnjih sezonah pričakovati, da bo Benedikt 
spet v boju za vrh 2. lige. Letos prerojena 
ekipa Slovenskih goric je z osvojenimi  42-
timi točkami na prvenstveni lestvici zao-
stala zgolj za Ljubljanskim Vukom ter za-
sedla končno 2. mesto. S tem so si igralci 
Slovenskih goric priborili kvalifikacije za 
1. slovensko futsal ligo, v katerih so se že 
pomerili s 6. uvrščeno ekipo 1. SFL, ekipo 
Nazarja. V dveh napetih srečanjih so bili 
srečnejši igralci favoriziranega Nazarja, ki 
je najprej na domačem igrišču (5:4) ugna-
lo goste iz Voličine. Naj ob tem omenimo, 
da je za Slovenske gorice vse 4 zadetke dal 

Bojan Klemenčič, ki je v tej sezoni bil tudi 
najboljši strelec celotne 2. SFL. Na drugi 
tekmi, ki so jo morale Slovenske gorice 
odigrati v ŠD v Benediktu, dvorana v Vo-
ličini je namreč premajhna in ne ustreza 
kriterijem za 1. ligo,  se je napeta tekma 
po številnih neizkoriščenih priložnostih 
končala z rezultatom 3:3. Dramatično 
streljanje kazenskih strelov je epilog do-
bilo šele po 7. seriji strelov, ko so domači 
prvič zgrešili, medtem ko so gostje zadeli 
vseh 7 strelov ter se tako veselili obstanka 
v 1. slovenski državni ligi. Slovenske gori-
ce bodo drugo možnost za uvrstitev v 1. 
ligo iskale proti KIX-om iz Ajdovščine, ki 
so bili v dveh srečanjih slabši od ljubljan-
skega Vuka. Kvalifikacije, ki se igrajo na 3 
dobljene zmage, se bodo začele prihodnji 
konec tedna (4. maja) v Ajdovščini. Prvo 
domačo tekmo bodo Slovenske gorice go-
stile v petek ,11. maja, v ŠD Benedikt. 

Naslov prvaka 3. SFL pripadel 
KMN Gostišče pri Antonu

Za 15 malonogometnih klubov v 3. SFL 
Maribor, pod okriljem MNZ Maribor, je 
konec dolge sezone. Po 30-tih krogih je 
z lepo prednostjo na vrhu lestvice ekipa 
KMN Gostišče pri Antonu iz Cerkvenja-
ka (74 točk), ki je na prestolu zamenjalo 

lanske prvake ŠD Zavrh. Drugo mesto je 
osvojila ekipa Slemna, 3. pa Futsal club 
Kenguru Mitmau iz Trnovske vasi. V 3. 
SFL je nastopalo še 6 drugih klubov iz 
osrednjih Slovenskih goric: ŠD Zavrh (4. 
mesto), ŠD Cerkvenjak Lotos (5.), 
KMN Petelin Benedikt (6.), Selce (10.), 
KMN Sveta Ana – Zg. Ščavnica (13.) 
in KMN Sveta Ana (14.). S 47-timi za-
detki je David Ploj postal najučinkovi-
tejši strelec lige, njegov klubski kolega 
(KMN Gostišče pri Antonu) David 
Košnik pa je bil proglašen za najbolj-
šega vratarja 3. SFL. Pokal za fair-paly 
je prejela drugouvrščena ekipa KMN 
Slemen. 

Pokalni zmagovalci MNZ Ma-
ribor: KMN Slemen

Najboljše ekipe 3. SFL so prejele 

pokale na zaključnem turnirju pokalne-
ga tekmovanja MNZ Maribor, ki je po-
tekalo v ŠD Benedikt. Nanj so se uvrstili 
KMN Slovenske gorice, ŠD Brezje, KMN 
Slemen in ŠD Zavrh. Vloga favoritov je 
pripadala obema 2. ligaškima kluboma 
(KMN Slovenske gorice in ŠD Brezje), ki 
pa sta se opekla. KMN Slovenske gorice 
so tako zabeležile poraz proti KMN Sle-

men (0:3), ŠD Brezje pa proti ŠD 
Zavrh (3:5). V finalnem obračunu 
je ekipa KMN Slemen prepričljivo 
ugnala še ŠD Zavrh (6:0), ki je tako 
končal na 2. mestu kot najbolje 
uvrščena ekipa iz Slovenskih goric 
v pokalnem tekmovanju. V boju za 
3. mesto je bila ekipa Brezja bolj-
ša od Slovenskih goric, ki so tako 
na tem tekmovanju doživele še en 
hladen tuš (6:3). 

Pokale najboljšim klubom so 
podeljevali Milan Gumzar, župan 
občine Benedikt, dr. Rudi Turk, 
predsednik MNZ Maribor, in Bog-
dan Šuput, predsednik Komisije za 

mali nogomet pri MNZ Maribor.
Več o koncu 3. SFL in pokalnem tekmo-

vanju na www.mnzveza-mb.si. 
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FUTSAL 2. SFL

ŠPORT

FUTSAL – 3. SFL

KMN gostišče pri Antonu - prvak 3. SFL v sezoni 
2011/2012

ŠD Zavrh 2. mesto v pokalnem tekmovanju MNZ 
Maribor

Smo učenke 9. b razreda OŠ Voličina, ki 
pod mentorstvom Irene Fišer že tretje leto 
zapored sodelujemo v natečaju Vodni de-
tektiv. Zaradi dobrih uvrstitev v prejšnjih 
letih sodelovanja smo se tudi letos odločile, 
da bomo sodelovale na tem natečaju, čigar  
tema je Voda in hrana. V ta namen želimo 
predvsem raziskati, kako ljudje razumejo 
povezanost med vodo in hrano, kar bomo 
ugotovile predvsem na podlagi anket, ki 
smo jih sestavile in razdelile v razredih naše 
šole; opravile smo tudi intervjuje, in sicer 
na treh različnih kmetijah, ki se razlikujejo 
tako po nazivu, ki ga imajo, kot tudi po na-
logah, ki jih opravljajo, in dobrinah, ki jih 
pridelujejo. 

Predstavljamo intervju na kmetiji Damja-
na Rojka v Zg. Voličini.
V katero skupino kmetij se uvršča vaša kme-
tija?

Ni ravninska kmetija, pa tudi ne hribovska, 
temveč je kmetija z omejenimi dejavniki, ker 
je prisotnih nekaj gričev.
Kakšne kriterije morate izpolnjevati, da ima-
te takšen naziv?

Imam kontrolo zemljišč, kjer se ugotovi, da 
niso povsem ravninske njive in pašniki, tako 
da smo kmetija z omejenimi dejavniki.
Katere kmetijske izdelke tržite?

Trenutno imamo pogodbo z Ljubljansko 
mlekarno za odkup mleka. V tem letu pa 
smo vključeni v evropski projekt, v katerem  
imamo predelavo mleka na domu - to bo 
kmečka sirarna, tako  da bomo  imeli skuto, 
sir, jogurt, torej vse mlečne izdelke.
Koliko vode porabite na mesec za zalivanje 
oz. namakanje, za pitje živine in tehnološke 
postopke?

Za zalivanje ne uporabljamo 
vode iz vodovoda, ampak meteor-
ne vode, ki pritečejo s strehe. To je 
nekje 500 l v mesecih, ko ni dežja, 
v namene zalivanja  vrta, rož … Za 
pitje živine pa je tako, da ena krava 
spije od 50 do 100 l vode na dan, 
krav pa imamo 30, tj. v povprečju 
najmanj 1500 l vode na dan. Pri 
tehnoloških postopkih pa imamo 
pralni aparat, kjer gre 100 l vode 
za pranje zjutraj in 100 l zvečer.
Katera gnojila uporabljate?

80 % naših gnojil predstavlja 
gnoj, 20 % pa uporabljamo mine-
ralna gnojila, kot so fosfor, dušik  
in kalij.
Koliko glav živine imate?

Trenutno imamo  30 krav, štiri ovčke, štiri 
osle, zajca, krave, kokoši, za razvedrilo pa 
dve kozi.
Krmo, koruzo, oz. vse, kar potrebujete, pride-
late sami?

Ja, torej krmo in vse ostalo pridelamo sami. 
Živino hranimo tako, da je glavna krma; po-
leti je živina na paši, dodajamo suho seno 
pa tudi nekaj travne silaže;  srednje vlažna 
silaža je tudi toliko boljša zaradi manjše po-
rabe vode, mora pa imeti tudi prijeten vonj. 
Koruza pa je ravno prav vlažna.
Kako rešujete probleme z vodo ob suši in ob 
poplavi?

Za sušo je zanimivo, da smo priključeni na 
Mariborski vodovod, od katerega uporablja-
mo vodo za pitje živine in je imamo zaen-
krat še dovolj, če pa zaradi suše slabo raste  
trava in koruza ter prične primanjkovati 
poljščin, pa moramo krmo žal jeseni tudi 
dokupiti. Zaenkrat se s  kmetijo, ki se ukvar-
ja z govedorejo, zelo težko rešuje te proble-
me. Ena izmed rešitev bi bila, da bi polivali s 
cisternami, ki jih imajo za gnojevko, ampak 
skorajda ni izvedljivo.  
Živali imate zunaj ali zaprte v hlevih?

Živali imajo hlev odprt, kjer je tudi prosto-
ra za 27 ležišč, ampak živali so pri nas zelo 
rade zunaj. Kravin vamp ima nekje 150 l 
kapacitete in to deluje nanjo kot peč, dokaz 
za to je tudi to, da če bi same izbirale, bi za-
gotovo raje imele zimo, torej hladnejše tem-
perature, čeprav velikokrat mislimo, da bo 
živina dobila pljučnico zaradi mraza, ampak 
je ne bo, saj ima, kot sem že prej povedal, 
svoj vamp, ki jo zelo greje tudi v zimskih ča-
sih. Zato tudi poleti krava tako sopiha, tako 
vidimo, da ji zima vsekakor bolj ugaja. Poleti 
porabijo tudi toliko več vode, krave pa mno-
žično hitijo tudi v senco, da se čim bolj ohla-
dijo. Ko je bilo v tej zimi eno noč zelo mrzlo, 
do -19 °C,  smo opazili, da se pri kravjem 
mleku to sploh ni poznalo, ljudje pa bi pri tej 
temperaturi zagotovo zmrznili.
Za konec pa nam je gospod Damjan povedal 
še …

Zagotovo pa drži tudi dejstvo, da se ne 
zavedamo dovolj pomena vode; sploh ne 
vemo, kako zelo je voda pomembna za nas, 
saj brez nje ne moremo živeti. V bistvu je 
samo še zrak tisti, brez katerega ne bi zdržali 
najmanj časa, torej le nekaj sekund. Za njim 

pa se takoj pojavlja voda. Menim tudi, da bi 
morala hrana s hribovskih kmetij biti draž-
ja, saj je tam zagotovo čistejši zrak, pa tudi 
voda. Problem se pojavlja tudi pri tem, da 
pri pridelavi mleka ne sme biti prisoten klor, 
saj je klor zaviralec, mleko pa se posledično 
tudi ne pasterizira, mikroorganizmi pa dela-
jo povsem po naravni poti.  Zagotovo je še 
dokaj premalo ozaveščenosti mladih o po-
menu vode, pomembnosti hrane pa se zač-
neš zavedati takrat, ko je več nimaš, z njo pa 
spoznaš tudi, kako zelo pomembna je voda.

Manja Balaj, Urška Fekonja, Nastja 
Krajnc, Vivien Meško, foto: M. B.

Voda in hrana, nekaj, brez česar ni življenja!

Moči, čudeži, znamenja
Prenova v Duhu pripravlja in vabi na en-
kratno srečanje z Donaldom Turbittom 
v petek, 27. 4. 2012, ob 16. uri v Centru 
Slovenskih goric v Lenartu.

Program:
 16.00 slavljenje
 17.00 nagovor
 18.00 molitev za bolne in trpeče
 19.00 sveta maša

Kaj je Jezus spremenil v njunem življenju, 
ko sta se odločila zares hoditi za njim in 
z njim? »Vse, kar učiva, izhaja iz najinih 
življenjskih izkušenj, molitve in zakramen-
talnega življenja,« pravita zakonca Pat in 
Don Turbitt. Karizmatika govorita iz svo-
jega prepričanja, pristnega krščanskega ži-
vljenja in razsvetljenja Svetega Duha: kako 
je mogoče v moči in ob navdihih Svetega 
Duha z Jezusom graditi vedno bolj oseben 
odnos, živeti drugače, polnejše, srečnejše, 
svobodneje, predvsem pa mirneje.

Konec marca so po zimskem odmoru 
s pomladanskim delom prvenstva začeli 
tudi nogometni klubi v 1. MNZ Maribor. 
Jesenski prvak NK Lenart si je v uvodnih 
treh krogih privoščil 2 poraza in z enim 
remijem vknjižil zgolj točko. To so izkori-
stile Radlje, ki s 40 točkami zasedajo tre-
nutno 1. mesto in Jurovski Dol (38 točk), 
ki po 18 krogih na 3. mestu zaostaja za 
Lenartom (39) zgolj točko. Kot kaže, se 

nogometaši Lenarta po zadnjih dveh zma-
gah vračajo v jesensko zmagovalno formo, 
tako da se nam v nadaljevanju prvenstva 
obeta sila zanimiv troboj ekip za 1. mesto, 
ki vodi v Štajersko ligo. Že prihodnji ko-
nec tedna (5. maja) pa vabljeni na ogled 
vedno zanimivega derbija med Lenartom 
in Jurovskim Dolom. Tekma, ki jo gosti 
NK Lenart, se bo na Poleni začela ob 17. 
uri. 

1. MNZ MARIBOR 



KK Nona Lenart prvo sezono 
med »prenovljeno« 3. ligo konča-
la na 9. mestu 

Po treh zaporednih zmagah, ki so jih le-
narški košarkarji zabeležili proti mladim 
ekipam slovenskih košarkarskih velika-
nov, proti Krki in Olimpiji ter po zmagi 
nad Vranami iz Vranskega, na zadnji do-
mači tekmi v sezoni 2011/2012 so v skle-
pni tekmi minulega prvenstva zabeležili 
poraz v gosteh proti košarkarjem Nazarja 
(66:84). Krstno sezono v 3. SKL (nekdanja 
2. liga), v kateri so košarkarji KK None 
Lenart unovčili 7 zmag in 13 porazov, so 
končali na 9. mestu. Oceno minule sezo-
ne je podal predsednik KK Nona Lenart 
Smiljan Fekonja: 

»Z iztekajočo se sezono sem zadovoljen, še 
posebej, če pomislim na splet okoliščin, ki so 
se nam dogajale tekom sezone. Liga je bila 
namreč zelo izenačena in močna, česar smo 
se zavedali že pred pričetkom sezone. Kot 
novinci smo se kljub vsemu dobro obnesli, 
kar nam priznavajo tudi nasprotne ekipe v 
ligi. Zavedam se, da v kolikor bi bili igral-
sko kompletni z Borutom Grušovnikom, ki 
je zaradi bolezni odigral zgolj 3 tekme, bi 
verjetno bila slika na lestvici precej drugač-
na. Ne nazadnje pa moramo biti z doseže-
nim tudi zadovoljni, saj nam kot novincem 
ni bilo najlažje, še posebej imam v mislih 
pritisk sodnikov na določenih tekmah, ki 
smo jih v končnicah za las izgubljali. Ob 
pogledu na lestvico lahko ugotovimo, da bi 
tistih nekaj zmag, ki smo jim bili dejansko 
zelo blizu, ekipo popeljale na 5. mesto.« 

Poleg prve članske ekipe KK Nona Le-
nart, ki je prvenstvo odigrala v 3. SKL, je 
klub imel še eno člansko ekipo, ki je klub-
ske barve zastopala v Pomurski košarski 
ligi, kjer je sezono končala na 8. mestu. 
Velike zasluge, da se je ta ekipa sploh zbra-
la, daje predsednik kluba Smiljan Fekonja 

Roku Koletniku, ki je skrbel za vodenje 
tega moštva tekom celotne sezone. 

Medtem ko sta članski ekipi že zaključi-
li s sezono, pa tekmovanje v mladinskih 
selekcijah še poteka. Pionirji (U-14) so 
se uvrstili v 1. slovensko državno ligo, v 
kateri so že zabeležili zmago proti Murski 
Soboti in poraz proti Dravogradu. Tudi 
mlajši pionirji (U-12) so na dveh tekmah 
zabeležili po eno zmago proti vrstnikom 
iz Maribora in poraz proti Murski Sobo-
ti. Najmlajša selekcija (U-10) pa zaenkrat 
nastopa zgolj na prijateljskih tekmah z 
okoliškimi klubi. 

3. SKL v novi sezoni še pod vpra-
šajem

Čeprav se je minula sezona šele konča-
la, so misli predsednika in hkrati glav-
nega sponzorja kluba že osredotočene 
proti novi sezoni. Hkrati pa že potekajo 
organizacijske priprave na dan košarke v 
Lenartu, ki bo v začetku junija. »Glede na 
finančne težave, ki pestijo klub, in težave, ki 
pestijo celotno slovensko gospodarstvu, se v 
klubu bojimo, da se 3. SKL po finančni pla-
ti čedalje bolj oddaljuje. V klubu bomo do 
jeseni skušali naredit prav vse, da bi zbrali 
dovolj sredstev za 3. ligo, kajti igranje na 
tem nivoju tekmovanja je veliko priznanje 
za lenarško košarko in šport v Slovenskih 
goricah na splošno. Igrati v družbi ekip, kot 
sta Union Olimpija in Krka, je namreč že 
dovolj zgovoren podatek o rangu tega tek-
movanja!« pove o težavah, ki pestijo le-
narški košarkarski klub, Smiljan Fekonja, 
brez katerega si v zadnjih letih uspešnega 
delovanja lenarškega košarkarskega kluba 
skorajda ne moremo predstavljati. 

Dejan Kramberger
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KOŠARKA 3 - SKL

ODBOJKA - 2. DOL
Za odbojkaricami Benedikta 
uspešna sezona, v 2. DOL tik za 
prvo trojko

Za odbojkaricami Benedikta uspešna se-
zona, v 2. DOL tik za prvo trojko.

Odbojkarice OK Benedikt so zadnjo tek-
mo v sezoni 2011/2012 odigrale v Anka-
ranu. Ker so gostiteljice za OK Benedikt 
na lestvici zaostajale zgolj za eno mesto, se 
je obetal napet obračun. V prvem nizu so 
Benedičanke povedle z 1:0. V 2. nizu so 
popustile, saj so jih domačinke pustile na 
zgolj 15-tih točkah. 3. in 4. niz sta bila bolj 
izenačena, a na žalost pripadla domačin-
kam, ki so tako benediški ekipi prizadejale 
prvi poraz v 2. delu prvenstva. S skupno 
15-timi zmagami in sedmimi porazi so 
odbojkarice Benedikta osvojile končno 4. 
mesto na lestvici. 1. je Nova KBM Branik 

II, 2. ATK Grosuplje in 3. Braslovče. Ker 
ima mariborski Branik v 1. ligi že eno eki-
po, se druga ekipa zaradi tega ni uvrstila 
v 1. DOL. Vanjo so se tako neposredno 
uvrstile odbojkarice Grosuplja. 3. uvršče-
ne Braslovčanke pa igrajo kvalifikacije s 
predzadnjimi iz prve lige (OK Jesenice-
Bled). 

Odbojkarice Benedikta so tako zgolj za 
eno mesto zgrešile kvalifikacije za prvo 
ligo, ki jih bodo naskakovale v prihodnji 
sezoni. Po do zdaj znanih podatkih naj 
ekipa ne bi doživela večjih kadrovskih 
sprememb, tako da se v Benediktu lahko v 
prihodnje leto nadejamo boja za sam vrh 
drugoligaške razpredelnice in vrnitve v 1. 
DOL za ženske. 

JU-JITSU
Tekmovalci ju-jitsu kluba Nippon Le-

nart so se ponovno izkazali na mednaro-
dnem turnirju in državnem prvenstvu z 
odličnimi rezultati. 4. marca je v Maribo-
ru potekal mednarodni ECC turnir Robi 
Rajh open v ju-jitsu borbah. Naš tekmo-
valec Alen Breznik je v kategoriji 
+94 kg osvojil odlično 2. mesto. 
V Ribnici pa je 1. aprila potekalo 
finalno državno prvenstvo v teh-
nikah, kjer so tekmovalci dosegli 
odlične rezultate. Med dečki 9-10 
let je Tilen Štuhec osvojil 4. mesto, 
med dečki 11-12 let je Jure Muršec 
osvojil 3. mesto, Peter Markoli 5. 
mesto, med dečki 13-14 let je Alen 
Gungl osvojil 5. mesto; med dekli-
cami 13-14 let pa je Anika Muršec 
osvojila 4. mesto. Še posebej je 
potrebno omeniti tekmovalca, ki 
sta dokazala, da sodita v sam vrh 

ju-jitsarjev - v skupnem seštevku za pokal 
Slovenije sta 1. mesto osvojila Tilen Štu-
hec (9-10 let) in Jure Muršec (11-12 let). 

Aljoša Frešer

KOLESARSTVO
Lenarški kolesarji s smelimi načr-
ti v novo sezono

Pomladni meseci so že dodobra zvabi-
li kolesarje na ceste. Že v zimskem času so 
trdo trenirali tudi kolesarji lenarškega kole-
sarskega kluba TBP Lenart. Tako so lenarški 
kolesarji v zimskem času opravili tudi pripra-
ve v slovenski Istri, kjer so dnevno trenirali 
tudi v povprečju po 3,5 ure. Na prvi letošnji 
dirki na Madžarskem so bili med lenarškimi 
kolesarji najuspešnejši mlajši mladinci, tako 
je Primož Kmetič zasedel 6. mesto, Tomas 
Škerget pa 7. Da pa bodo lenarški kolesar-
ji letos še posebej močni v tej kategoriji, so 
pokazali tudi na dirki v Varaždinu, kjer so 
se kar trije uvrstili med 10, in sicer Domi-
nik Ribič (5.), Primož Kmetič (7.) in Tomas 
Škerget (10.).

Želja in cilj kluba v letošnji sezoni sta se-
veda čimvečkrat poseči po stopničkah. Po 
besedah Jožeta Senekoviča pa upajo v klubu 
na najboljšo formo na državnih prvenstvih, 

na katerih si bodo skušali zagotoviti tudi 
uvrstitev v državno reprezentanco, kjer bi na 
svetovnih pokalih zastopali ime TBP Lenart. 
S prvimi tekmami in dejstvom, da večina 
kolesarjev dirka letos prvič, je zadovoljen 
tudi trener Jože Senekovič.

Dejan Kramberger

21. april je bil Dan za spremembe

Lenarški maratonci so organizirali ko-
lesarjenje po poti Lenart, Zavrh, Trojica, 
Cerkvenjak, Benedikt, Sv. Ana, Hrastovec, 
Polena.

Kolesarjenje se je začelo s startom na Trgu 
osvoboditve, pred spomenikom, ob 9. uri, 
končalo pa okrog 13. ure na Poleni, kjer je 
potekalo zaključno druženje.

Štartnino, ki je znašala 10 evrov po udele-
žencu, so Lenarški maratonci podarili Dru-
štvu prijateljev mladine Slovenske gorice.

TENIS
Teniški klub Lenart - dve desetle-
tji športnega sodelovanja

Približno dve desetletji je od tega, ko je, 
takrat še v stari Jugoslaviji, skupina ljubite-
ljev športa in rekreacije v Lenartu staknila 
glave in skovala načrt za ustanovitev teni-
škega kluba. Idej je bilo veliko, denarja pa 
manj. A volja do dela in volonterska drža 
takratnih ustanoviteljev sta projekt kmalu 
obudili v življenje. Teniški klub Lenart, ki 
je v svojih začetkih spadal pod okrilje te-
kstilnega podjetja PIK, je v tedanjem času 
pomenil pravo revolucijo za lokalna do-
gajanja. In še pomembneje, spreminjal in 
razvijal je športno kulturo domačinov. 

Danes, dvajset let kasneje, se situacija ni 

bistveno spremenila. Takratna generacija 
otrok je nosilni steber kluba. Razširili smo 
bazo članov, se povezali z okoliškimi teni-
škimi klubi in uspešno približali ta šport 
mnogim domačinom, k čemur pripomo-
re tudi kakovostna teniška šola pod vod-
stvom domačih trenerjev.

Teniški klub Lenart ostaja eden osre-
dnjih športnih objektov v občini, ki mla-
dim in starejšim ponuja številne možnosti 
za druženje in rekreacijo. Volja do prosto-
voljnega udejstvovanja na srečo ni ugasni-
la. Ob članarinah in donatorskih sredstvih, 
edinih virih dohodka, je namreč velika 
pripravljenost prostovoljnega sodelovanja 
članov neobhodna za razvoj kluba.

V želji, da bi v Lenartu ohranili kako-
vosten športno-rekreativni 
objekt in še naprej nudili 
živahno družabno zatoči-
šče za vse generacije, vas 
vabimo, da se nam pridru-
žite in prispevate k razvo-
ju našega in vašega kluba. 
Družina članov pa naj bo 
dober zgled, da je le s sku-
pnimi močmi mogoče ure-
sničevati sanje.

Jože Ornik

Končan ligaški del v Pomurski 
košarkarski ligi

Z 18. krogom je bil končan ligaški del 
Pomurske košarkarske lige za sezono 
2011/12. 21. 4. je bil v Sladkem Vrhu še 
finalni turnir, na katerega so se uvrstile 
štiri najboljše ekipe (GMT Beltinci, Pa-
loma Alfa Sladki Vrh, KD Sobota in SBK 
Gornja Radgona). 

Rezultati, zadnjega, 18. kroga: SBK Gor-
nja Radgona - Picerija Nona Lenart 103:85 
(21:18, 38:18, 22:21, 22:28), PŠK Ljutomer 
II - GMT Beltinci 52:74 (16:27, 16:9, 12:19, 

8:19), Paloma Alfa Sladki Vrh - Lindau 
Lendava 76:63 (17:16, 12:16, 25:13, 22:18), 
KD Sobota - Sveta Ana 62:37 (10:12, 16:2, 
15:14, 21:9), PŠK Ljutomer I - PŠK Ljuto-
mer III 77:53 (23:12, 11:18, 19:12, 24:11).

Končni vrstni red: 1. GMT Beltinci 32, 
2. Paloma - Alfa Sladki Vrh 32, 3. KD So-
bota 31, 4. SBK Gornja Radgona 30, 5 PŠK 
Ljutomer II 29, 6. Lindau Lendava 28, 7. 
PŠK Ljutomer I 28, 8. Picerija Nona Le-
nart 21, 9. KK Sveta Ana 20,10. PŠK Lju-
tomer III 19.

O. B. 
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Natančen odgovor
»Ali ste bili rojeni v zakonski zvezi?«
»Delno!«
»Kako delno?«
»Oče je bil poročen, mama pa ne!«

Nesnažen hotel
»Fuj, kako nesnažen je vaš hotel. Koliko 
stane prenočišče v tem svinjaku?« je gost 
povprašal receptorja.
»Petdeset evrov na svinjo,« je odvrnil 
receptor.

Neenakost
»Ni res, da so vsi dedci enaki,« je starejša 
gospa dejala svoji znanki.
»Zakaj ne?«
»Eni so še slabši!«

Finančna politika
»Naša soseda se oblači na kredit.«
»Pametno: slači pa se za gotovino!«

Peki
»Rada bi spoznala kakšnega peka. Slišala 
sem, da so zanimivi ljudje.«
»Kako to misliš?«
»Prijateljica mi je povedala, da dajejo not 
mehkega in malega, ven pa vzamejo trdega 
in velikega.«

Ženske
»Ženske so kot alkohol.«
»Zakaj?«
»Najprej si od njih pijan, potem pa ti začnejo 
iti na jetra!«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Malo je manjkalo, da bi dobil enega od 
banksterjev, ki so me okradli,« je pred dnevi 
pri malici rezkar Peter dejal šivilji Marici.

»Peter, hočeš reči, da si skoraj ujel gang-
sterja,« je vljudno povprašala Marica.

»Ne gangsterja, temveč banksterja,« je 
vztrajal Peter.

»Kdo pa je to, bankster? Te besedice še ni-
sem slišala,« je postala radovedna Marica.

»Gangsterji ropajo banke od zunaj, bank-
sterji pa od znotraj,« je pojasnil Peter. »Ban-
ksterji so mnogo bolj nevarni od navadnih 
gangsterjev, ker te tako oropajo, da spočetka 
nič ne opaziš, na koncu pa nič več nimaš.«

»Hm, hm,« je zamomljal mizar Tone. 
»Peter, hočeš reči, da so banksterji doktorji 
gangsterstva?«

»To ravno ne. Banksterji so visoko kvalifi-
cirani gangsterji, ki ropajo banke od znotraj, 
kot črvi v jabolku. Doktorji gangsterstva pa 
so finanksterji,« je pojasnil Peter.

»Kdo pa so zopet to,« sta presenečeno 
povprašala Marica in Tone.

»Finanksterji pa so posebna vrsta stro-
kovnjakov in politikov v ministrstvu za fi-
nance in v vladi, ki ropajo državni proračun 
– od znotraj, kot črvi v jabolku,« je pojasnil 
Peter. »Ti so šele spretni. Tako znajo ropati, 
da na prvi pogled nikomur nič ne manjka, 
dejansko pa nihče nič več nima.«

»Kako to misliš,« je povprašal Tone.
»No, s temi banksterji in finaksterji je 

tako kot s črvi v jabolku. Od zunaj je jabol-
ko videti lepo, znotraj pa ga nič več ni,« je 
pojasnil Peter. »Banksterji in finaksterji niso 
oropali samo mene, temveč vse v tej državi, 
tudi vaju. Zato pa bomo sedaj morali var-
čevati.«

»Presneti banksterji in finanksterji,« je 
zarobantil Tone. »Peter, zakaj nisi tistega, 
ki si ga srečal, takoj zgrabil, da bi ga midva 
naučila kozjih molitvic.«

»Saj bi ga, pa mi je pobegnil,« je nejevolj-
no odvrnil Peter.

»Kam,« je povprašal Tone.
»V banko,« je vzdihnil Peter.
»Zakaj pa nisi šel za njim in mu iz žepov 

stresel vse, kar nam je pokradel,« je prese-
nečeno povprašal Tone.

»Tone, ti nič ne razumeš,« je dejala Ma-
rica. »Če bi Peter naredil, kar praviš, bi ga 
banksterji razglasili za gangsterja ter ga za-
prli.«

»Res nič več ne razumem,« je zamahnil z 
roko Tone. »Včasih so se gangsterji bali po-
štenih ljudi. Sedaj pa očitno živimo v časih, 
ko se moramo pošteni ljudje še bati bank-
sterjev, finanksterjev in vseh drugih gang-
sterjev, ki nas ropajo.«

HUMORESKA

Banksterji
Piše: Tomaž Kšela
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Moto klub Ruperški voli je na špor-
tnem igrišču v Voličini za voznike 
motornih koles pripravil dan var-

ne vožnje. Pri izvedbi tega projekta, katerega 
namen je skrb za večjo var-
nost na cestah tako za moto-
riste kot za ostale udeležence 
v prometu, je društvo sode-
lovalo tudi s predstavniki 
Policijske postaje Maribor. 
Policisti z motornimi kolesi 
so predstavili varno vožnjo, 
motorist iz reševalne službe 
pa je prisotne seznanil z na-
čini reševanja pri nesrečah 
z motorji. Kljub slabemu 
vremenu se je prireditve 14.  

aprila udeležilo blizu 50 motoristov, ki so se 
lahko preizkusili tako na poligonu kot v si-
mulatorju varne vožnje.

D. K.

Ruperški voli za varnost na cesti

Prvomajski pohod na Zavrh

V torek, 1. maja 2012, vabljeni na prvomajski pohod na Zavrh. Štart bo med 9. in 10. 
uro na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu. Kot je običajno, pot vodi mimo jezera 
Radehova, mimo Oljarne Fras v Sp. Voličini čez Gradenšak na Zavrh. Na ploščadi 
pri stolpu bo ponudba domačih dobrot, vin in brezalkoholnih pijač domačih pride-
lovalcev. Za veselo razpoloženje bo poskrbel ansambel Štajerski fakini. Organizatorji 
pohoda so občina Lenart, Vinogradniško društvo Lenart, Turistično društvo Rudolf 
Maister Vojanov Zavrh in Planinsko društvo Lenart.

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% 
DDV

Program SIP TV se v sistemu KKS 
LENART nahaja na kanalu S 30 - 
frekvenca 375,25 MHz, v program-
ski 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

Vabilo na sprehod               foto: Zmago Kokol

MOTOCIKLIZEM
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel. št.: 00 386 59 128 773, GSM: 00 386 51 660 865
info@lasovtar.si
www.lasovtar.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel. št.: 00 386 59 128 773, GSM: 00 386 51 660 865
info@lasovtar.si
www.lasovtar.si

 Izdelava elaborata za blagovno znamko  -
„Benediški klecnprot“ (Glasbeno-turi-
stično društvo Klapovüh Benedikt),
 Elaborat o pripravi muzejske zbirke sta- -
rih traktorjev in druge kmetijske tehni-
ške dediščine (Klub starodobnik Sloven-
ske gorice),
 Jurovska učna pot (OŠ J. Hudalesa Juro- -
vski Dol),
 Pridobitev dokumentacije za rekon- -
strukcijo poslopja na domačiji Grafonž 
(Urbanič Janez, Sveta Ana),
 Izdelava projektne dokumentacije za  -
ureditev evangeličanskega pokopališča 
(Občina Sveta Ana),
 Vzpostavitev in ureditev turistične pi- -
sarne Cerkvenjak (Občina Cerkvenjak),
 Turistično-informacijska celostna podo- -
ba občine (Občina Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah),
 Pozdravne table občine Lenart (Občina  -
Lenart),
Revitalizacija turistične infrastrukture  -
Komarnika (Občina Lenart),
 Čebelarstvo in apiterapija Vogrinčič  -
(Karl Vogrinčič).

Pomembna dejavnost dru-
štva je tudi organizacija in 
sodelovanje na sejmih, ki so 
vedno bolj obiskani: veliko-
nočni sejem, kmetijsko obr-
tniški sejem in božično-no-
voletni sejem. V preteklem 
letu je društvo pomagalo 
pri sajenju dreves pri Vrtcu 
Lenart – skrb za naše naj-
mlajše, da uživajo zdravo in 
lokalno pridelano hrano, je 
zelo pomembna. Vlaganje v 
izobraževanje je dolgoročna 
naložba, zato se člani in stro-
kovni sodelavci udeležujejo 
različnih predavanj, seminarjev in delavnic.

V letu 2012 bo društvo nadaljevalo s pro-
jekti Ovtarjeva ponudba, Po Goricah, Signa-

lizacija po območju LAS, Učeče se kmetije 
in Agatine skrivnosti. Sodelovali bomo tudi 
na sejmu KOS na Poleni in na sejmu AGRA 
v Gornji Radgoni. Nova projekta sta VTC 
13, ki predstavlja širitev in promocijo Vin-
sko-turistične ceste Srednjih Slovenskih go-
ric ter EKO LAS, ki je namenjen vzpodbu-
janju kmetij, da se preusmerijo v ekološko 
pridelavo.

V razpravi so prisotni poudarili, da je 
bila odločitev o ustanovitvi lokalne akcijske 
skupine (LAS) oz. društva pred petimi leti, 
prava poteza, saj so pozitivni rezultati na 

terenu že vidni, zaznavajo se obrisi mreže 
– povezovanja ponudbe. Pohvalili so dobro 
delovanje vodstva in upravljavca ter uspešno 
medsebojno sodelovanje z občinami, dru-
štvi, inštitucijami in posamezniki.

Sledila je predstavitev Zadruge Dobrina, 
ki jo je predstavila strokovna svetovalka dr. 
Milojka Fekonja. Zadrugo je bila ustanovlje-
na v Jurovskem Dolu, njen osnovni namen 
je razvoj trajnostne lokalne preskrbe. Usta-
novili so jo pridelovalci in ponudniki lokal-
nih pridelkov in izdelkov na območju LAS. 
Zadruga Dobrina deluje na več področjih: 
preskrba obratov javne prehrane (vrtci, šole, 
domovi za starejše), ponudba tedenskih za-
bojčkov (pričetek v maju), catering kmečkih 
dobrot (pogostitev udeležencev na različnih  
dogodkih v okviru EPK) in spletna trgovi-
na.

Ob koncu občnega zbora se je kot primer 
dobre prakse predstavila Domačija Firbas 
iz Cogetincev. V okviru akcije Moja dežela, 
lepa in gostoljubna so prejeli 1. nagrado za 
turistično kmetijo v kategoriji štirih jabolk. 

S turizmom na kmetiji se ukvarjajo skoraj 
20 let. Urejena imajo prenočišča v sobah in 
apartmajih (skupaj 25 ležišč), ponosni so na 
odlično domačo kulinariko. Specializirani 

so kot kolesarjem prijazna 
kmetija ter družinam z otro-
ki prijazna kmetija. Njihova 
posebnost je spanje na se-
niku in lesena kad z vodo. 
Najbolj so ponosni na to, da 
lahko gostu ponudijo tisto, 
kar sami pridelajo. Na kme-
tiji tako pridelajo kar 90 % 
surovin, ostalo dobijo iz lo-
kalnega okolja.

Po uradnem delu je sle-
dilo družabno srečanje ob 
pokušanju odličnih domačih 
dobrot, ki so jih pripravili 
Firbasovi.

Renata Vajngerl, Milena Grabušnik
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NE NAZADNJEOVTARJEVE NOVICE

Društvo za razvoj po-
deželja »LAS Ovtar 
Slovenskih goric« in 

Razvojna agencija Slovenske 
gorice – TIC Osrednjih Slo-
venskih goric sta letos že tre-
tjič organizirala velikonočni 
sejem. To je posebna prilo-
žnost za ponudnike z ob-
močja Slovenskih goric, da 
se obiskovalcem predstavijo 
z okusnimi kulinaričnimi 
dobrotami, velikonočnimi 
okraski, ročnimi deli, voščil-
nicami ipd. Obiskovalci so si lahko priskr-
beli vse potrebno za praznično vzdušje. 

Na sejmu sta bili prvič uporabljeni tudi 

novi stojnici za predstavitev Ovtarjeve po-
nudbe, ponudbe živilskih in neživilskih iz-
delkov iz Slovenskih goric. Stojnice so del 

celostne podobe za predstavitve 
na vseh večjih sejmih in lokalnih 
prireditvah. Odzivi na novi stoj-
nici so bili tako pri obiskovalcih 
kot pri ponudnikih zelo pozitiv-
ni. S tako enotno podobo bodo 
lokalni ponudniki na prireditvah 
še bolj prepoznavni.

Milena Grabušnik, 
foto: Zmago Kokol

Tudi letos pestra lokalna ponudba 
na velikonočnem sejmu

V sredo, 18. aprila 
2012, so se  v prosto-
rih Centra Sloven-

skih goric v Lenartu zbrali 
članice in člani društva na 5. 
občnem zboru. V kulturnem 
programu je nastopila vokal-
na skupina Slovenskogoriški 
glasovi pod vodstvom Loj-
zeta Peserla. Po uvodnem 
pozdravu predsednice Vide 
Šavli so se člani društva po-
klonili spominu na pokojno 
Kristino Peserl Vračič, ki je 
bila ustanovna članica dru-
štva in članica Razvojnega 
sveta. Ohranili jo bomo v lepem in trajnem 
spominu.

V poročilu o delu društva je predsednica 
društva predstavila primerjalne statistične 
podatke za območje »LAS Ovtar Slovenskih 
goric«, znotraj zadnjih 5 let za vidik gospo-
darstva in 10 let primerjaje popisa za kme-
tijstvo iz let 2000 in 2010. Rast gospodar-
stva ali rahel vzpon beležimo pri povprečni 
bruto plači, številom gospodarskih družb, 
registriranih dopolnilnih dejavnosti; sto-
pnja brezposelnosti je nižja od republiškega 
povprečja, a na območju se zmanjšuje tako 
število kmetij, obdelanih kmetijskih površin 
kot tudi število glav živine, kar je za razvoj 
podeželja skrb vzbujajoče. 

Osnovno poslanstvo društva je izvajanje 
projektov v okviru ukrepa Leader; v obdo-

bju 2008-2012 je bilo 64 projektov končanih 
oz. so nekateri še v izvajanju. V državnem 
merilu ima »LAS Ovtar Slovenskih goric«  
tako največje število projektov, nekateri med 
njimi so bili nekateri že predstavljeni kot 
primer dobre prakse. 

V letu 2011 je bilo zaključenih 14 projek-
tov:

Izzivi podeželja (Izobraževalni center  -
Slovenske gorice),
Stalna razstava: Slovenske gorice v revo- -
lucionarnih letih 1848/49, 1. faza (Zgo-
dovinsko društvo Slovenske gorice),
Zelena centrala - oživimo vas, 1. in 2.  -
faza (Marija Šauperl, s. p., Jurovski Dol),
Z delom in znanjem kmečkih žensk do  -
sonaravno pridelanega in v turizmu 
uporabnega, 2. faza (Društvo kmečkih 
gospodinj Sv. Jurij),

5. občni zbor Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«

Nastop vokalne skupine Slovenskogoriški glasovi

Udeleženci občnega zbora

Dobrote Domačije Firbas

OVTAR - 
varuh vinogradov,  

varuh Slovenskih goric

Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) 
v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni 

»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.


