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Načrt ukrepov za stabilizacijo in rast
Vlada pripravlja Nacionalni reformni 

program za obdobje od 2015 do 2016 ter 
Program stabilnosti. Gre za srednjeročni na-
črt ukrepov za doseganje ciljev na področju 
ekonomske politike in javnih financ, ki so 
delno že opredeljeni v Socialnem sporazu-
mu za obdobje 2015–2016.

Pri pripravi Nacionalnega reformnega 
programa vlada izhaja iz ocene, da bo go-
spodarska rast v letošnjem in naslednjem 
letu nekoliko nižja, kot je bila lani, ko je do-
segla 2,6 odstotka, zlasti zaradi povečanega 
izvoza in javnih investicij.

Slovenija mora spoštovati lastne 
zaveze

Pri pripravi reformnega programa vlado 
vodijo zaveze, ki jih je sprejela ena od njenih 
predhodnic ter novembra 2009 dala Evrop-
ski uniji. Takrat je slovenska vlada obljubila, 
da bo do leta 2015 zmanjšala proračunski 
primanjkljaj pod 3 odstotke bruto domače-
ga proizvoda, da bo dosegla letno izboljša-
nje strukturnega salda v višini 0,5 odstotka 
v letu 2015, da bo izvajala ukrepe za pove-
čanje prihodkov iz neposrednih davkov in 
zmanjšanje plačne mase v javnem sektorju 
ter mase za javne transferje ter da bo uvedla 
nove ukrepe za strukturno konsolidacijo. 

Prav tako bo vlada pri pripravi reformne-
ga programa upoštevala oceno, ki jo je za 
Slovenijo pred nedavnim pripravila Evrop-
ska komisija. Ta opozarja, da delež slabih 
kreditov še vedno obremenjuje naš bančni 
sistem, da visok dolg in pritiski na razdolže-
vanje slabo vplivajo na zasebne investicije in 
rast ter da je država še vedno vpeta v gospo-
darstvo. Na rast pa negativno vpliva tudi sla-

bo korporativno upravljanje. Po drugi strani 
pa se je po oceni Evropske komisije zunanja 
konkurenčnost slovenskega gospodarstva 
nekoliko izboljšala, reforma trga dela je po-
večala fleksibilnost, izboljšanje poslovnega 
okolja je privabilo tuje investicije, boj proti 
korupciji in zaveze za izboljšanje učinkovi-
tosti javne administracije pa že dajejo rezul-
tate.

Upoštevali bodo dogovore iz 
Socialnega sporazuma

Vlada bo seveda upoštevala tudi dogo-
vore s socialnimi partnerji iz Socialnega 
sporazuma, ki smo ga v Ovtarjevih novicah 
že predstavili. Sestavni del reformnega pro-
grama bodo tudi prioritetni projekti, ki so 
si jih zadale stranke vladajoče koalicije: ce-
lovita prenova stavb v državni, občinski in 
zasebni lasti; poenostavitev sistema javnih 
naročil; zelena proračunska davčna reforma; 
združitev upravljanja in vodenja informa-
cijsko komunikacijske tehnologije v celotni 
javni upravi; uvedba davčnih blagajn in do-
sledno plačevanje prispevkov; vse na enem 
mestu – VEM; sistem kriznega upravljanja 
in vodenja; sistemsko razdolževanje in koor-
dinacija prestrukturiranja; spodbujanje ra-
zvoja socialnega podjetništva, zadružništva 
in ekonomske demokracije in deregulacija 
poklicev.

Hitrejši umik države iz 
gospodarstva

Pri nacionalnem reformnem programu 
bo vlada upoštevala usmeritve Evropske ko-
misije za nadaljnje ukrepanje. Gre za zniža-

nje slabih kreditov v podjetjih, za nadaljnje 
razdolževanje podjetij, za hitrejši umik drža-
ve iz gospodarstva, za krepitev učinkovitosti 
javnih financ in za privabljanje tujih investi-
cij. Sicer pa je Evropska komisija na osmih 
področjih prizadevanja v Sloveniji ocenila 
dokaj dobro. Slovenija je dobila sledeče oce-
ne: javne finance (delni napredek), dolgo-
ročna vzdržnost javnih financ -pokojnine in 
zdravstveni sistem (omejen napredek), trg 
dela in plače (znaten napredek), banke in 
bančni sistem (znaten napredek), prestruk-
turiranje gospodarstva (znaten napredek), 
poslovno okolje (delni napredek), transpa-
rentnost, javna administracija, korupcija 
(delni napredek). Te ocene bodo podlaga za 
nadaljnje uresničevanje nalog in programov 
na posameznih področjih. Najnujnejši so 
torej ukrepi na področju dolgoročne vzdr-
žnosti javnih financ.

Enajst prednostnih usmeritev 
Evropske unije

Ob pripravi reformnega programa bo 
vlada upoštevala tudi, da lahko Slovenija v 
obdobju od 2014 do 2020 pridobi iz skladov 
Evropske unije okoli 4,1 milijarde evrov. De-
nar iz evropskih skladov pa lahko države na-
menijo samo za 11 tematskih ciljev: 1. krepi-
tev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; 
2. povečanje dostopnosti do informacij in 
komunikacijskih tehnologij; 3. povečanje 
konkurenčnosti malih in srednjih podjetij 
in kmetijstva; 4. prehod na nizkoogljično 
gospodarstvo; 5. prilagajanje podnebnim 
spremembam; 6. varstvo okolja in učinko-
vita raba virov; 7. spodbujanje trajnostnega 
prometa in odprava ozkih grl; 8. spodbuja-

nje zaposlovanja in mobilnosti delavcev; 9. 
spodbujanje socialnega vključevanja in boja 
proti revščini; 10. vlaganje v usposablja-
nje, izobraževanje in vseživljenjsko učenje;  
11. izboljšanje institucionalnih zmogljivo-
sti in učinkovita javna uprava. Poleg tega je 
mogoče sredstva evropske unije nameniti 
tudi za izvajanje operativnega programa 
evropske kohezijske politike ter za progra-
me razvoja podeželja. Glavni cilji, ki jih želi 
evropska unija doseči s sredstvi iz svojih 
skladov, so: 75-odstotna zaposlenost aktiv-
nega prebivalstva, starega od 20 do 64 let; 
za raziskave in razvoj nameniti najmanj 3 
odstotke bruto domačega proizvoda; izpust 
toplogrednih plinov zmanjšati za 20 odstot-
kov, energetsko učinkovitost in energijo iz 
obnovljivih virov pa povečati za 20 odstot-
kov; odstotek mladih, ki opustijo šolanje, 
zmanjšati pod 10 odstotkov, odstotek odra-
slih z visokošolsko izobrazbo med 30 in 34 
letom starosti pa povečati vsaj na 40 odstot-
kov; močno zmanjšati število revnih in soci-
alno izključenih.

Sociali partnerji kritični do 
osnutka

Vlada je osnutek Nacionalnega reformne-
ga programa že posredovala v obravnavo 
socialnim partnerjem in ekonomsko soci-
alnemu svetu. Delodajalske organizacije in 
sindikati so bili do osnutka zelo kritični, zato 
bo vlada morala pripraviti boljšega. Njegovi 
cilji bodo slej ko prej ostali enaki, ukrepe za 
njihovo doseganje pa bo treba bolj dodelati.

T. K.
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Povprečna neto plača presegla tisoč evrovPrevozi lesa brez prevoznic do konca 2016
V Sloveniji je lani povprečna mesečna 

neto plača, torej tista, ki jo zaposleni 
dobijo na transakcijski račun, po po-

datkih državnega statističnega urada znašala 
dobrih 1005 evrov. To je nominalno (izraže-
no v denarju) za 0,9 odstotka več, realno (ob 
upoštevanju porasta življenjskih stroškov) pa 
0,7 odstotka več kot leta 2013. Plače so se ne-
koliko bolj povečale v zasebnem kot v javnem 
sektorju. Sicer pa so bile lani plače v javnem 
sektorju tako kot običajno v povprečju ne-
koliko višje kot v zasebnem sektorju, ker je v 
javnem sektorju višja kvalifikacijska struktu-
ra zaposlenih.

Povprečne mesečne plače so se lani nekoli-
ko povečale v vseh slovenskih regijah, razen v 

zasavski. Sicer pa so bile lani povprečne neto 
plače najvišje v osrednjeslovenski regiji (torej 
v Ljubljani in okolici), kjer so znašale 1088 
evrov. Najnižje povprečne neto plače pa so 
imeli v notranjsko-kraški regiji, kjer so zna-
šale 907 evrov.

Povečanje plač je zelo pomembno, saj vpli-
va na povečanje domačega povpraševanja, to 
pa vpliva na povečevanje proizvodnje hrane 
in potrošnih dobrin ter posledično na gospo-
darsko rast. Gospodarska rast je lani, pa ne 
samo zaradi skromnega povečanja plač, po 
podatkih Statističnega urada Republike Slo-
venije znašala 2,6 odstotka.

T. K. 

Vlada je sprejela predlog sprememb 
zakona o gozdovih. Če bodo poslanci 
predlog sprejeli, pri prevozih gozdnih 

lesnih sortimentov v obdobju od uveljavitve 
zakona do 31. decembra 2016 ne bo treba 
imeti prevoznic kot dodatnega instrumenta 
za zagotavljanje sledljivosti gozdnih lesnih 
sortimentov.

Zakon o gozdovih so spremenili že lani, 
ker je lastnikom gozdov v Sloveniji lani konec 
januarja in februarja leta 2014 žled povzročil 
ogromno škodo. Žledolom je prizadel 51 od-
stotkov površin slovenskih gozdov. Na zavo-
du za gozdove so takrat ocenili, da bo treba 
posekati 9,3 milijona kubičnih metrov lesne 
mase. Približno tretjino te mase so predsta-
vljali iglavci. Da bi lastnikom omogočili čim 
bolj učinkovito in čim hitrejšo sanacijo po-
sledic naravne nesreče, so vlada in poslanci 
s spremembo zakona o gozdovih do konca 

aprila 2015 dovolili prevoz gozdnih lesnih 
sortimentov brez prevoznic. Lastniki oziro-
ma prevozniki lahko do tega datuma o upo-
rabi in prometu z gozdnimi sortimenti vodijo 
le listine. 

Ker sanacija gozdov po žledolomu še zda-
leč ni končana, saj so lani posekali in pospra-
vili le 3,5 milijona kubičnih metrov lesa, želi 
vlada rok, do katerega bodo lahko prevažali 
les brez uporabe prevoznice, podaljšati do 31. 
decembra 2016. Zato pri prevozih gozdnih 
lesnih sortimentov v obdobju od uveljavitve 
tega zakona do 31. decembra 2016 ne bo tre-
ba imeti prevoznic kot dodatnega instrumen-
ta za zagotavljanje sledljivosti gozdnih lesnih 
sortimentov, seveda pod pogojem, da bodo 
poslanci predlog zakona podprli oziroma 
sprejeli.

T. K.

Komentar
Različni, v vojnem času enotni

Druga svetovna vojna. Najbolj kruta vojna 
v zgodovini, v kateri je umrlo več milijonov 
vojakov in civilistov.

Trojičan Ernest Golob – Peter je zgodaj za-
slutil, kaj se pripravlja. Bratrancu Branku Go-
lobu je že 8. maja 1939 v spominsko knjigo 
med drugim zapisal, da pohlepni sovražnik 
odreka Slovanom pravico do življenja. Izra-
zil je pričakovanje, da bo tudi Branko nosilec 
vere vase in v svoj narod.

V obrtniški družini so ga vzgajali v duhu 
naprednih idej. Bil je vedre narave. Deloval je 
na različnih področjih, tudi v Sokolu. Takoj po 
okupaciji se je vključil v narodnoosvobodilno 
gibanje. Zaradi izdajstva je 11. avgusta 1944 v 
spopadu z Nemci v Jakobskem Dolu izgubil 
življenje. Čeprav je bil prvoborec, v Trojici 
nima svoje ulice, ima pa spominsko ploščo. 
Po njem je poimenovano kulturno društvo.

Domačini se še vedno spominjajo duhov-
nika frančiškana p. Ildefonza Langerholza 
(1909–1987), ki je za kraj mnogo postoril. Bil 
je pobudnik in organizator gradnje kulturne-
ga doma. Zaradi slovenske narodne zavesti so 
ga Nemci skupaj z drugimi frančiškani izgna-
li. Znašel se je na Hrvaškem. Bil je izjemen 
človek in odličen organizator. Za vedno so 
ostale v zgodovinskem spominu njegove be-
sede: '' Najprej moramo biti ljudje, potem kri-
stjani! Še suknjo, ki mi jo je dala moja mama, 
sem slekel in jo dal nekemu fantu, ki je v moji 
suknji padel pri partizanih.''

Tudi p. Ildefonz nima svoje ulice, ima pa 
spominsko ploščo. V središu Trojice so mu 
posadili trto, ki je že rodila, vendar jo je nek-
do uničil. Zato so jo morali obnoviti.

In še nekaj besed o avstijskem duhovniku 
Franzu Narnhoferju, ki je med vojno (1942–
1945) deloval v Trojici. Ljudje so ga sprejeli 
za svojega in so še dolgo po vojni imeli z njim 
stike. Učil se je slovenskega jezika. Še posebej 

se je izkazal na kvarternico leta 1944, ko je bil 
zelo vesel, ko je slišal vernike peti slovensko. 
Uprl se je zahtevi krajevnega vodje, naj pre-
pove slovensko petje. Od tedaj so verniki do 
konca vojne peli v slovenskem jeziku.

V njegov spomin v Trojici ni nobenega 
obeležja.

Na kratko sem predstavil tri ljudi, ki so bili 
različnega političnega prepričanja. Med nji-
mi je bil celo duhovnik, ki so ga sem poslali 
Nemci. Kljub temu se je skupaj z Golobom in 
Langerholzom zavedal, kje mu je mesto, kako 
naj ravna v času, ko je bil ogrožen slovenski 
narod.

Medtem ko se predvojni slovenski politiki 
različnih prepričanj niso uspeli dogovoriti za 
enoten nastop proti okupatorju in so nekateri 
z njim celo sodelovali, se je v nekem majh-
nem kraju, kot je Trojica, našlo več ljudi, ki 
so si upali, med njimi tudi trije, ki jih pred-
stavljam. Niso filozofirali in se prepirali, pač 
pa so vsak na svoj način in iz lastnega prepri-
čanja ravnali tako, kot so.

Če bi bilo več takih med drugo svetovno 
vojno, bi ne bilo državljanske vojne in bi bili 
danes Slovenci bolj enotni. Smo pa še vedno 
nespravljeni, čeprav to velja veliko manj za 
preproste ljudi, kot za njihove voditelje.

Nekateri politiki še danes ne morejo ra-
zumeti, da se je bilo med vojno treba upreti 
okupatorju, včasih tudi za ceno veliko žrtev, 
kjer je to od vseh Slovencev terjala njihova 
ogroženost in kjer je šlo za čast in ponos. Er-
nest Golob – Peter, p. Ildefonz Langerholz, 
duhovnik Franz Narnohofer in mnogi drugi 
slovenski domoljubi so se tega zelo zavedali.

Ohranimo lep spomin na te tri može in vse 
druge, ki jim je bilo med vojno srce na pravi 
strani.

Tone Štefanec

Poročila o skladnosti pitne vode 
v šestih občinah

Skladnost pitne vode je Mariborski vo-
dovod, d. d., tudi v letu 2014, tako kot 
do sedaj, zagotavljal z izvajanjem no-

tranjega nadzora po izdelanem HACCP 
načrtu oziroma z obvladovanjem procesov 
od črpanja podzemne vode, njene obdelave, 
prečrpavanja in distribucije do uporabnikov. 
Skladnost pitne vode se je spremljala na čr-
pališčih, na omrežju v vodooskrbnih objek-
tih in pri uporabnikih (večinoma v osnov-
nih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih 
objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je 
vršilo v skladu z določili Pravilnika o pitni 
vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 
92/2006 in 25/2009).

Skupno je bilo v sklopu izvajanja notra-
njega nadzora v letu 2014 odvzetih 2.213 
vzorcev, od tega 2.112 za mikrobiološka pre-
skušanja in 101 za kemijska preskušanja. Na 

celotnem sistemu Mari-
borskega vodovoda, d. d., 
je bilo v letu 2014 mikrobiološko neskladnih 
1,9% vzorcev. Večinoma gre mikrobiološka 
odstopanja pripisati neustreznemu stanju 
internih hišnih vodovodnih instalacij. Ke-
mijsko neskladnih vzorcev vode nismo za-
beležili. Podrobnejše poročilo ter več podat-
kov o kakovosti pitne vode je dosegljivo na 
spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/

Pitno vodo, ki jo je v letu 2014 dobavljal 
Mariborski vodovod za občine Benedikt, 
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Tro-
jica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah Na-
cionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano ocenjuje kot skladno z zahtevami 
Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg 
opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno 
vodo kot varno.

Prvi pogovori o Strategiji razvoja lokalne 
samouprave

Minister za javno upravo Boris Ko-
privnikar se je 13. marca sestal s 
predstavniki vseh treh združenj 

občin. Na srečanju so spregovorili o podla-
gah za pripravo Strategije razvoja lokalne 
samouprave.

Minister Koprivnikar je poudaril, da je 
želja usmerjena v pripravo strateškega doku-
menta, ki bi ga že od samega začetka pripra-
vljali skupaj s ključnimi deležniki.

 Ocenil je, da lokalna samouprava deluje 
dobro in gre za stabilen sistem. Vendar pa 
je potreben dolgoročen strateški pogled na 
to področje, zato je minister predstavnikom 
občinskih združenj ponudil v razpravo nabor 
odprtih vprašanj, ki so obenem izzivi za pri-
pravo Strategije, in jih povabil, da pri pripravi 
rešitev sodelujejo od vsega začetka. 

Na srečanju so med drugim izpostavili tudi 
vprašanje ustanovitve pokrajin, pri čemer je 
Koprivnikar povedal, da želijo pri tem vpra-
šanju v ospredje postaviti razmislek o učin-
kovitem opravljanju nalog in ne politične 
razdelitve države. Kot je izpostavil, je pokra-
jinam treba dati vsebino in ugotoviti, katere 
naloge bodo najbolj učinkovito izvedene na 
pokrajinski ravni, sicer ne ostane drugega 
kot "politični prestiž za posamezna območja 
Slovenije, ki pač želijo imeti svoje pokrajine". 
In ravno v tem je bil po njegovem mnenju 
razlog, da so dosedanji poskusi ustanavljanja 
pokrajin propadli. 

 Na srečanju so sogovorniki med drugimi 
odprli še nekaj vprašanj, denimo glede sta-
tusa mestnih občin in s tem povezano širše 
vprašanje, ali imajo lahko vse občine, glede 
na njihovo raznolikost, popolnoma enake 
naloge in popolnoma enake pristojnosti. Mi-
nister pa je omenil tudi vprašanje razmejitev 
pristojnosti med državno in lokalno samou-
pravo. 

Finančne vzpodbude financiranja skupnih 
aktivnosti, kot so skupne občinske uprave, 
dajejo dober rezultat in jih bodo še stopnje-
vali, je napovedal Koprivnikar. Kar pa zadeva 
število občin, minister meni, da je poseganje 
v politično organiziranost lokalne samoupra-
ve, se pravi v število občin, z vidika izvršne 
veje oblasti nedopustno, ker je to ustavna ka-
tegorija. 

Nosilec priprave Strategije razvoja lokal-
ne samouprave je Služba za lokalno samo-
upravo. V marcu se je začela javna razprava 
o Izhodiščih za pripravo strategije razvoja 
lokalne samouprave, ki bo trajala do konca 
aprila. Izhodišča so oblikovana v obliki od-
prtih vprašanj z namenom pridobitve čim 
večjega števila stališč, mnenj in predlogov, 
na podlagi njihove obravnave pa bo omo-
gočeno doseganje čim širšega političnega in 
strokovnega konsenza o želeni smeri razvoja. 
V javno razpravo so zaradi zagotavljanja čim 
večje vključenosti javnosti v oblikovanje tega 
strateškega predpisa povabljene občine, nji-
hova združenja, politične stranke, zbornice, 
nevladne organizacije, poslanci Državnega 
zbora in državni svetniki, pa tudi visokošol-
ski zavodi in inštituti ter druga zainteresirana 
javnost. Vsebinski okvir za Strategijo bodo 
štiri zaokrožena vsebinska področja, in sicer 
pristojnosti samoupravnih lokalnih skupno-
sti, financiranja, organov in njihovih medse-
bojnih razmerij in teritorialne organizacije, 
pri tem pa upoštevana njihovo soodvisnost 
in povezanost. 20. marca je bil regijski posvet 
v Ljubljani, 15. aprila bo v Sežani in 17. aprila 
v Sv. Juriju ob Ščavnici. Svoja stališča, predlo-
ge, pobude in pripombe pa lahko vsa zainte-
resirana javnost posreduje tudi preko spletne 
strani 'e-demokracija'.

MJU, E. P.

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

mu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino 
Lenart:

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

Dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-
dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali 
jih ne uporabi. 
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispe-
vek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne 
skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New 
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane 
v posebni datoteki. 
Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in 
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 24. aprila 2015! 
 Uredništvo
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Občina Benedikt
Podpisali so kodeks izvoljenih predstavnikov

Članice in člani občinskega sveta občine 
Benedikt ter drugi izvoljeni predstav-
niki na lokalni ravni iz občine Bene-

dikt so slovesno podpisali »Kodeks ravnanja 
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni«. S 

tem so se zavezali, da bodo javne funkcije, ki 
so jim jih z izvolitvijo zaupali volivci, opra-
vljali v skladu z visokimi moralnimi in etič-
nimi načeli, ki so zapisana v kodeksu.

Standardi obnašanja
Kodeks določa standarde obnašanja, ki se 

pričakujejo od izvoljenih predstavnikov ljud-
stva pri opravljanju njihovih dolžnosti. Hkra-
ti pa je namen kodeksa tudi seznaniti volivke 
in volivce, kakšno obnašanje imajo pravico 
pričakovati od tistih, ki so jih izvolili za svoje 
predstavnike.

Podpisniki kode-
ksa so se zavezali, da 
bodo pri opravljanju 
javnih funkcij ravnali 
v skladu z zakonom 
ter da jih bodo vodili 
javni interesi. Hkrati 
pa so se obvezali, da 
svojih funkcij ne bodo 
izrabljali za osebne 
koristi oziroma koristi 
posameznih skupin. 
»Izvoljeni predstavni-
ki ne smejo opravljati 
svojih funkcij ali izra-
bljati posebnih pravic 
svojega položaja za 
doseganje neposredne 
ali posredne zaseb-
ne ali osebne koristi,« piše v kodeksu. Če se 
znajdejo v konfliktu interesov, morajo takšne 
interese naznaniti pred glasovanjem o dolo-
čeni zadevi. Pri odločanju o vprašanjih, pri 
katerih imajo izvoljeni predstavniki osebni 
interes, se morajo glasovanja vzdržati.

Izvoljeni predstavniki se morajo vzdržati 
tudi obnašanja, ki po naši in mednarodni za-
konodaji velja za aktivno ali pasivno korupci-
jo. Pri svojem delu pa morajo spoštovati pro-

računsko in finančno disciplino, ki zagotavlja 
pravilno uporabo javnega denarja v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Pri opravljanju svojih funkcij izvoljeni 
predstavniki ne smejo ukrepati tako, da bi 
si zagotovili bodoče osebne profesionalne 
koristi, po tem, ko bodo nehali opravljati 

funkcijo. To pomeni, da si v času, ko opra-
vljajo funkcijo, ne smejo zagotoviti službe v 
organih, ki jih med opravljanjem funkcije 
nadzirajo, ki so jih med opravljanjem funkci-
je ustanovili ali s katerimi so pri opravljanju 
funkcije sklepali pogodbe. 

S podpisom kodeksa so se izvoljeni pred-
stavniki zavezali, da ne bodo ovirali notranjih 
in zunanjih nadzornih organov, ki jih bodo 
nadzirali.

Funkcionarji odgovarjajo za celotno skupnost, ne samo za svoje volilno 
okrožje

Kodeks določa, da so izvoljeni predstav-
niki v času svojega mandata odgovorni za 
celotno lokalno prebivalstvo in ne samo za 
volivke in volivce v svojem volilnem okrožju 
ali v svojem naselju. Zato se morajo odzivati 
na zahteve javnosti ter pospeševati odprtost 
organov, v katerih delujejo, do javnosti.

Kar se tiče zaposlovanja, morajo izvoljeni 
predstavniki upoštevati strokovno usposo-
bljenost kandidatov. Pri delu pa morajo spo-
štovati podrejene uslužbence. Javnih usluž-
bencev, ki so jim podrejeni, ne smejo prositi 
ali od njih zahtevati, da sprejmejo kakršneko-
li ukrepe, da bi dosegli neposredno ali posre-
dno korist zase ali za druge posameznike ali 
skupine posameznikov.

Izvoljeni predstavniki se morajo po dolo-

čilih kodeksa celovito odzivati na vse prošnje 
medijev za informacije glede opravljanja 
svojih funkcij, pri tem pa ne smejo razkriti 
zaupnih informacij in informacij iz svojega 
zasebnega življenja ali življenja tretjih oseb.

Eden od zadnjih členov kodeksa govori o 
njegovem razširjanju v javnosti: »Izvoljeni 
predstavniki spodbujajo in predstavljajo v 
javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo razširja-
nje podpisanega kodeksa med podrejenim 
osebjem, v javnosti in medijih, in s katerimi 
te osebe poučujejo o načelih, ki so vsebovana 
v tem dokumentu.« Na ta način postajajo na-
čela, ki so zapisana v kodeksu, splošno znana 
ter merilo za presojanje etičnosti in moralno-
sti funkcionarjev in drugih nosilcev javnih 
funkcij in pooblastil v javnosti nasploh.

Častno razsodišče
Občinski svet po določilih kodeksa imenu-

je za presojo etičnosti ravnanja funkcionarjev 
častno razsodišče, ki ga sestavljajo uveljavlje-
ni občani, ki uživajo zaupanje javnosti. Ob-
činski svet člane častnega razsodišča imenuje 
na podlagi javnega poziva. Častno razsodišče 
mora enkrat letno poročati občinskemu sve-
tu o izvajanju kodeksa ter člane sveta sezna-
niti s stanjem na tem področju.

Kodekse z enako ali skoraj enako vsebino 
so sprejeli tudi občinski sveti v številnih dru-
gih občinah v Sloveniji.

Sicer pa se v občini Benedikt doslej niso 
srečevali s primeri, da bi izvoljeni predstavni-

ki občank in občanov kršili moralna in etična 
načela, saj so, kot rad reče župan občine Be-
nedikt Milan Gumzar, tako blizu ljudem, da 
jih le-ti kontrolirajo praktično vsakodnevno 
in na vsakem koraku. Več možnosti za nee-
tična ravnanja imajo funkcionarji na višjih 
ravneh, ki se bolj oddaljijo od ljudi. Kljub 
temo pa je dobro in koristno, da občinski 
sveti sprejemajo kodekse ravnanja izvoljenih 
predstavnikov, saj se s tem utrjujejo moralna 
in etična načela javnega življenja v bazi druž-
be nasploh.

T. K. 

Občina Cerkvenjak
Probleme so reševali s pogovori, ne z globami

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata 
iz Maribora so v lanskem letu prišli na 
območje občine Cerkvenjak najmanj dva-

krat tedensko. V sklopu rednih, kontrolnih 
in izrednih pregledov, ki so jih lani opravili 
skupaj 269, so inšpektorji pregledali celotno 
območje občine. Poročilo o delu inšpektorjev 

z medobčinskega inšpektorata v občini Cer-
kvenjak v letu 2014 in njihove ugotovitve so 
pred kratkim obravnavali člani občinskega 
sveta občine Cerkvenjak.

Tako kot vsako leto so inšpektorji tudi lani 
redno nadzirali stanje splošne čistoče v kra-
ju, ustrezno urejenost občinskih cest in jav-

Okrogla miza o podjetništvu
»Uspešen produkt – ključ do poslovnega uspeha«

Občina Cerkvenjak je v sodelovanju s 
Slovenskogoriškim forumom konec 
februarja v dvorani Kulturnega doma 

v Cerkvenjaku organizirala okroglo mizo na 
temo »Uspešen produkt – ključ do poslov-
nega uspeha«. Na okroglo mizo, s katero so 
želeli pomagati vsem v osrednjih Slovenskih 
goricah, ki razmišljajo o samostojni podje-
tniški poti, so povabili tri ugledne podjetni-
ke: ustanovitelja in dolgoletnega direktorja 
podjetja Roto Štefana Pavlinjeka, ki je bil dol-
ga leta tudi predsednik Obrtno podjetniške 
zbornice Slovenije; dolgoletnega direktorja 
Tovarne bovdenov in plastike ter Preven-

ta Haloga Bogdana Šavlija ter gradbinca in 
podjetnika Stanka Bernjaka iz Benedikta, ki 
je tudi predsednik območne obrtno-podje-
tniške zbornice v Lenartu. 

Župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc 
je povedal, da si občina, ki ima tudi svojo 
poslovno-obrtno cono v Brengovi, prizadeva 
ustvariti čim boljše pogoje za razvoj obrti in 
podjetništva, posebej pa skrbi za promocijo 
podjetništva, zlasti med mladimi. Zato vsako 
leto organizira okroglo mizo o problematiki 
podjetništva. Na okrogli mizi, ki jo je vodil 
novinar Tomaž Kšela, so gostje zbranim naj-
prej predstavili svojo podjetniško pot.

4000 lastnih proizvodov
Štefan Pavlinjek je povedal, da mu je pod-

jetnost kot način življenja in razmišljanja 
privzgojil že oče. Po študiju je stopil na sa-
mostojno podjetniško pot in v skromnih raz-
merah odprl obrtniško 
delavnico Kovinopla-
stika Pavlinjek, v ka-
teri je sprva izdeloval 
reklamne in svetlob-
ne napise. Kasneje je 
proizvodnjo razširil 
na druge tehnologije 
in ustanovil podjetje 
Roto ter zanj našel 
novo lokacijo v Černe-
lavcih. Podjetje Roto, 
ki je proizvajalo po-
sode za kmetijstvo in 
kmetijsko mehanizaci-
jo, se je hitro širilo, na 
začetku 21. stoletja pa 
se je preoblikovalo v 
holding s hčerinskimi 
proizvodnimi podjetji 
v več državah. Danes ta 

za naše razmere dokaj velika multinacionalna 
družba z več sto zaposlenimi proizvaja preko 
4000 lastnih izdelkov, s katerimi je zelo pre-
poznavna tako v Sloveniji kot v svetu. 

Delovna mesta v osrčju Slovenskih goric
Bogdan Šavli se je po študiju zaposlil kot 

tehnični vodja v tedanjem Klemosu v Le-
nartu. Že takrat je bil eden od motorjev so-
delovanja z nemškim partnerjem Küster. 
Šlo je za enega najbolj uspešnih primerov 
tujih vlaganj v tedanji Jugoslaviji. V začetku 
devetdesetih let se je podjetje, ki je proizva-
jalo bovden potege in plastične folije, zlasti 
po njegovi zaslugi preoblikovalo v sodobno 

delniško družbo in preimenovalo v Tovarno 
bovdenov in plastike, ki jo je več kot uspešno 
vodil do upokojitve. Kot socialno čuteč pod-
jetnik je s pomočjo tujih partnerjev v Lenart 
pripeljal tudi konfekcijsko industrijo za šiva-
nje avtomobilskih prevlek Prevent Halog, ki 
je dve desetletji dajala delo in kruh okoli 1200 
domačinom iz osrednjih Slovenskih goric. 

Zahtevna gradnja stanovanj
Stanko Bernjak je začel sam z enim po-

močnikom, s prizadevnim delom in umnim 
poslovanjem pa se je razvil v enega največjih 
gradbincev v osrednjih Slovenskih goricah. 
Med drugim gradi tudi stanovanja v Lenartu 
in Benediktu, poleg tega pa je v Lenart pri-

peljal še perspektiven program za reciklažo 
in predelavo gume. Iz reciklirane gume, ki ji 
dodaja naravna barvila, proizvaja gumijaste 
plošče za terase, balkone, okolico otroških 
igral in podobno. 

Na okrogli mizi o podjetništvu v Cerkvenjaku so sodelovali (od leve) 
Štefan Pavlinjek, Bogdan Šavli, Stanko Bernjak in Marjan Žmavc.

nih poti, odlaganje odpadkov, odvajanje ter 
čiščenje odpadnih in padavinskih voda ter 
druge morebitne nepravilnosti. Poleg tega 
pa so se odzivali na prijave občanov, ki so jih  
le-ti naslavljali bodisi na medobčinski in-
špektorat bodisi na občinsko upravo. 

Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so lani 
poslali inšpektorjem več prijav. Med dru-
gim so jih obvestili tudi, da na posameznih 
odsekih sili na občinske ceste vegetacija. In-
špektorji so vse tovrstne probleme rešili s po-
govori z lastniki zemljišč, ki so po opozorilu 
vegetacijo odstranili.

Decembra pa so na inšpektorat dobili pri-
javo, da se v Čagoni ob cesti sama od sebe 
podira hiša, kar ogroža prometno varnost. 
Občinska uprava je nemudoma postavila 
ustrezno prometno signalizacijo za varnost v 
prometu, lastnik stare hiše pa je po pogovo-
ru z inšpektorjem preprečil njeno nadaljnje 
razpadanje.

Na inšpektorat je prišla tudi prijava o ne-
dovoljenem odlaganju odpadkov v naravno 
okolje na območju občine Cerkvenjak. Ker je 
v tem primeru šlo za odlaganje nevarnih od-
padkov, je inšpektorat zadevo odstopil držav-
ni inšpekciji. Na manjše količine odpadkov 
v naravi so naleteli tudi inšpektorji sami. Na 
osnovi njihove odredbe jih je pooblaščeno 
javno podjetje nemudoma odstranilo.

Pri nadzoru ravnanja s komunalnimi od-

padki so inšpektorji naleteli na občana, ki je 
neustrezno ravnal z njimi, ker ni uporabljal 
storitev javne službe. Proti njemu so sprožili 
inšpekcijski postopek in mu izdali odločbo o 
vključitvi v sistem ravnanja z odpadki, ki pa 
je sprva ni upošteval. Zares jo je vzel šele, ko 
je proti njemu začel teči postopek izvršbe in 
ko je moral malce globlje seči v žep.

Nasploh pa so Cerkvenjačanke in Cerkve-
njačani lani spoštovali predpise, saj so in-
špektorji medobčinskega inšpektorata izdali 
samo dva sklepa, eno ureditveno odločbo in 
izvedli štiri druge postopke. 

Tudi nadzor nad ustavljanjem in parki-
ranjem vozil in kršitvami cestno prometnih 
predpisov je pokazal, da je velika večina Cer-
kvenjačanov spoštovala predpise. Redarji z 
medobčinskega redarstva so lani kršiteljem 
na območju občine Cerkvenjak izrekli štiri 
globe in štiri opozorila.

Medobčinski redarji so nadzirali tudi javni 
red in mir v Cerkvenjaku. Nezakonitih dejanj 
na tem področju niso zaznali, zagotovo pa so 
jih že s svojo prisotnostjo kar nekaj preprečili.

Posebno pa so se redarji prikupili najmlaj-
šim, saj so jih, tako kot vsako leto, tudi lani na 
začetku šolskega leta varovali na poti v šolo, 
pri tem pa so sodelovali z drugimi člani Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Cerkvenjak.

T. K.
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Dr. Ožbolt Ilaunig je bil doma z Rebrce 
na avstrijskem Koroškem. Vasica na 
vzpetini blizu Železne Kaple, zavedna 

slovenska, čeprav malce odmaknjena. Ima pa 
za svoje prebivalce vse, kar potrebuje; tudi 
zanimiv mladinski center, kjer se zberejo va-

ščani tudi ob kakšni večji slovesnosti. Stoji na 
vzpetini ob cerkvi in pokopališču.

Po strmih stopnicah smo se tudi mi pov-
zpeli v lepo podstrešno dvoranico, v kateri 
smo prisostvovali predstavitvi knjige Ožbol-
ta Ilauniga Zgodovinski spomini na Rebr-
co, ki jo je izdala Krščanska kulturna zveza 
skupaj z Mohorjevo družbo Celovec v okvi-
ru evropskega programa Slovenija–Avstrija 
2007–2013.

Knjiga je, tako kot večina Ilaunigovega pi-
sanja, zanimiv zapis izjemnega poznavalca 
zgodovine, ki pa svojo bogato pripoved po-

pestri z mestoma hudomušnimi in šaljivimi 
zgodbami iz življenja ljudi. Rokopis, ki je bil 
v lasti Mohorjeve družbe, je star skoraj 100 
let. Njegov jezik spominja na kronista, hkrati 
pa predstavlja avtorjev pripovedni stil in pi-
sateljsko žilico. Z izdajo tega dela v tiskani 

obliki je avtorjeva roj-
stna Koroška dodala 
pomemben kamenček 
v mozaik Ilaunigove 
osebnosti, razpete med 
takratno Avstrijo in 
Slovenijo, med Rebrco 
in Lenartom.

Prijazen prostor se 
je kmalu napolnil z lju-
dmi: glasbeno skupino 
domačih pevk, ure-
dniki in pripravljalci 
knjige, županom Že-
lezne Kaple Jožefom 
Smrtnikom, domačim 
župnikom, ki upravlja 
z mladinskim domom, 
številnimi gosti iz Lju-
bljane in seveda tudi 
delegacijo iz Lenarta, 

ki jo je vodil župan Janez Kramberger, ob 
njem pa sta bila ob moji malenkosti še Darja 
Ornik in Alojz Peserl. V zanimivi predsta-
vitvi so spregovorili ustvarjalci knjige, oba 
župana in seveda so vsi poudarili posebnost 
Ilaunigove osebnosti, spretnega zapisovalca 
in zanimivega človeka; o njegovem pomenu 
in bivanju v Lenartu je spregovoril tudi naš 
župan Kramberger.

Večer je bil prisrčen, lep in uspešen. Še te-
sneje je povezal že povezano z novimi spo-
znanji, ljudmi, društvi, idejami, dogovori.

Marija Šauperl

Zadnje čase se veliko govori o težavah 
v slovenskem zdravstvu. Najpogostej-
še težave so pomanjkanje ustreznega 

kadra, težave s financiranjem, z organizacijo 
urgentne službe itd. 

Tudi v Lenartu in okolici se veliko govori o 
težavah v Zdravstvenem domu Lenart. Hoteli 
smo preveriti govorice, zato smo obiskali di-
rektorja Zdravstvenega doma Lenart Jožefa 
Krambergerja, dr. med., spec. 

Najprej finance, čez nekaj dni bo treba oddati 
finančno poročilo, kako ste v lanskem letu za-
ključili poslovanje ZD Lenart?

Poslovanje v lanskem letu smo zaključili s 
presežkom prihodkov nad odhodki v višini 
47.555 evrov. 
Kako je z organizacijo urgentne službe v Le-
nartu, ostaja ali bo ukinjena?

Trenutno ni nobenih sprememb v organi-
zaciji urgentne službe. Usmeritev države je 

podobna ameriškemu modelu zagotavljanja 
urgentne službe, kar pomeni, da bi na klic 
112 iz dispečerskega centra v Ljubljani poslali 
na mesto dogodka najbližje nujno reševalno 
vozilo z visoko usposobljenim kadrom. Ta 
vozila z ekipo naj bi bila stacionirana na do-
sedanjih mestih. 
Kako je s pediatrom, po govoricah naj bi bil v 
Lenartu ukinjen?

Pediatrinja, ki dela v našem zavodu, bo le-
tos izpolnila pogoje za upokojitev. Zato smo 
razpisali mesto pediatra, na ta razpis se ni 
prijavil nihče. Ker ni bilo prijavljenih, so se 
župani na kolegiju županov odločili, da ob-
čina Lenart razpiše koncesijo. Razpis je že bil 
objavljen. To ne pomeni, da se otroški dis-
panzer v Lenartu ukinja. S podelitvijo konce-
sije se bo dejavnost z zasebnikom opravljala 
naprej. Razlika bo samo ta, da otroška ambu-
lanta ne bo več delovala pod okriljem našega 
zavoda. 
To pomeni enako, kot sedaj svojo dejavnost 
opravljajo pediatrinja zasebnica Bernarda 
Vogrin, zdravnika zasebnika Ksenija Ljubo-
jevič Džaferović in Aleksander Šosterič ter 
zobozdravnici Sabina Markoli in Katja Šestan 
Puklavec? 

Točno tako. Tudi v te ambulante pacienti 
prihajajo v prostore Zdravstvenega doma Le-
nart, razen ambulante Sabine Markoli. Res je, 
da velikokrat prihaja do težav, pacienti na-
mreč ne ločijo med javnimi in zasebnimi am-
bulantami. Kot direktor ZD Lenart nimam 
nobenih pristojnosti do koncesionarjev, zato 
tudi ne morem odgovarjati na pripombe pa-

ščale, bomo investicijo končali po termin-
skem planu na vseh 19-tih odsekih, predvido-
ma do sredine avgusta letošnjega leta. V tem 
času krajane prosimo za strpno sodelovanje 
in razumevanje na terenu v času izvedbe del.

Operacijo delno financira Evropska unija, 
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativ-

nega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Razvoj regij« prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi«

mag. Lidija Šipek,
OU Lenart

Občina Lenart
Izgradnja vodovodnega omrežja v KS Voličina

Zgodovinski spomini na Rebrco

Pogovor z direktorjem ZD Lenart Jožefom Krambergerjem, dr. med., spec.

Pozitivo poslovanje, zdravniki k zasebnikom

Župan občine Lenart je spregovoril zbranim v dvorani Mladinskega 
centra na Rebrci.

Občina Lenart je v mesecu decembru 
2013 izvedla postopek izbire izvajalca 
gradbeno-obrtniških del za izgradnjo 

vodovodnega omrežja na območju KS Voli-
čina.

Z izbranim izvajalcem, podjetjem Knuplež, 
d. o. o., ki nastopa kot vodilni partner, in Ko-
munalo Slovenske gorice smo podpisali po-
godbo šele v drugi polovici meseca novembra 

2014, ker smo tako pozno prejeli pogodbo o 
sofinanciranju investicije z Ministrstva. 

Zaradi ugodnih vremenskih razmer se je v 
mesecu februarju pričela izgradnja novih od-
sekov vodovodnega omrežja, ki bo priključe-
no na omrežje Mariborskega vodovoda, kar 
bo omogočilo konstantni pretok zdrave pitne 
vode, zadosten tlak ter nemoteno oskrbo z 
vodo. Istočasno poteka izgradnja ustrezne 
hidrantne mreže z nadzemnimi hidranti za 
stalno zagotavljanje požarne vode. Celotno 

območje bo oskrbova-
no iz istega vodnega vira. 
Predvidena skupna dol-
žina vseh vodov je 13.06 
km. Z izvedbo investicije 
bo urejena vodooskrba za 
398 prebivalcev v 135 ob-
stoječih gospodinjstvih, ki 
živijo v naseljih Selce, Čr-
mljenšak, Straže in Rogo-
znica. Skupna vrednost in-
vesticije, po tekočih cenah, 
znaša 1,025.842,45 EUR 
(vključno z DDV). Celotna 
investicija bo financirana 
iz naslednjih virov: 

S sredstvi EU, iz Evrop-
skega sklada za regionalni 
razvoj, v okviru prednostne 
usmeritve Regionalni ra-
zvojni programi, v znesku 
673.332,53 EUR. Ministr-
stvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo bo zagotovi-
lo 41.782,00 EUR, na pod-
lagi 21. in 23. člena in Za-
kona o financiranju občin. 
Lastni delež Občine Lenart 
bo znašal 310.792,92 EUR.

Občina Lenart se je s 
podjetjem Telekom, d. d., 
dogovorila, da na celotnem 
območju gradnje vodovo-
da sočasno polagajo zašči-
tne cevi za kasnejšo širitev 

optičnega telekomunikacijskega omrežja.
V kolikor bodo vremenske razmere dopu-

Kako mlade navdušiti za podjetniško pot?
Udeleženci okrogle mize so ugotovili, da 

je zgodbam treh uspešnih podjetnikov sku-
pno, da so bili prizadevni, vztrajni, inovativni 
in ambiciozni ter ob težavah niso obupali, 
temveč so iskali nove rešitve. Več udeležen-
cev okrogle mize je opozorilo, da bi morali 
mlade za podjetniške vrednote vzgajati že 
v osnovnih in srednjih šolah, kjer bi morali 
pridobiti tudi več znanj za podjetništvo. Ta 
čas so namreč podjetniki za narodni obstoj 
in razvoj vsaj tako pomembni, kot so bili v 
18. in na začetku 19. stoletja pomembni pe-
sniki in pisatelji, ki so prispevali h kulturni, 
jezikovni in narodni samobitnosti Slovencev. 
Danes pa potrebujemo v Sloveniji ustvar-
jalne in socialno čuteče podjetnike, ki bodo 

slovenskemu gospodarstvu priborili ustre-
zen prostor na enotnem trgu Evropske unije. 
»Tudi dobri podjetniki so ustvarjalci,« je bilo 
mogoče slišati na okrogli mizi. Poleg pridno-
sti in smelosti potrebujejo tudi ustvarjalno 
žilico. Zato bi morali ljudi, ki so talentirani 
za podjetništvo, spodbujati že od malega ter 
jim, kot vrhunskim športnikom in umetni-
škim ustvarjalcem, stati ob strani. Ob tem 
so se udeležencem okrogle mize postavljala 
številna vprašanja: Ali se tega kot družba do-
volj zavedamo? Ali mladi v šolah dovolj zve-
do o podjetništvu? Ali dobijo dovolj znanja 
o njem? Kaj bi morale šole na vseh ravneh 
mlade naučiti o podjetništvu in gospodarstvu 
nasploh?

Brez tveganja ni uspeha
Na okrogli mizi je tekla beseda tudi o neu-

spehih, ki so v podjetništvu tako običajni kot 
uspehi. Podjetništvo je vedno rizično. Pod-
jetnik lahko z novim programom oziroma 
izdelkom na trgu uspe ali ne. Pretiran strah 
pred neuspehom ljudi odvrača od podjetni-
štva. Zato na vsak neuspeh ne smemo gledati 
kot na kriminal. Izkušnje iz razvitega sveta 
kažejo, da povprečni podjetnik uspe šele v 
drugem ali tretjem poskusu. Največ pa je od-
visno od proizvoda in od tega, ali je dovolj 
inovativen. Dober izdelek oziroma dobra sto-
ritev sta ključ do uspeha podjetnika.

Na okrogli mizi so ugotavljali tudi, da je 

za razvoj podjetništva izjemno pomembno 
poslovno okolje, še zlasti pa delovanje pravne 
države. Na tem področju imamo pri nas zelo 
velike probleme (plačilna nedisciplina, ne-
lojalna konkurenca šušmarjev, korupcija pri 
dodeljevanju poslov, dolgotrajni postopki na 
sodiščih, nejasna zakonodaja, neživljenjski 
predpisi itd.). Marsikateri mladi podjetnik 
je zaradi tega že vrgel puško v koruzo, češ da 
ne more uspešno poslovati, če mu ne plaču-
jejo redno in ga pravosodje ne more zaščititi 
pred goljufi. Vendar pa je razprava pokazala, 
da tudi pri nas ni vse tako črno, kot se včasih 
zdi, zato ne velja vreči puške v koruzo.

Za bolj spodbudno podjetniško okolje
Pavlinjek, Šavli in Bernjak so spregovori-

li tudi o ukrepih, ki bi jih morali v Sloveniji 
sprejeti in uveljaviti v praksi, da bi spodbudili 
razvoj podjetništva. Veliko dobrih ukrepov je 

že zapisanih v dokumentih obrtno podjetni-
ške zbornice.

T. K.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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Po varčevalnih ukrepih na državni rav-
ni in po nejasnostih, kako bo s sred-
stvi za občine, so le-te zdaj soočene z 

občutno manj sredstvi, kot so predvideva-
le. V občini Sveta Ana, kjer je bilo zadnje 
obdobje izrazito investicijsko, je denarja v 
proračunu zdaj manj, naložbena dejavnost 
pa bo zmanjšana. O proračunu in naložbah 
smo se za Ovtarjeve novice pogovarjali z 
županom Silvom Slačkom.
Najprej pogled na lanski proračun. Zanimiva 
bo tudi primerjava s predlanskim.

»Proračun za leto 214 je bil realiziran v 
višini 2,803.892 EUR, v primerjavi s prora-
čunom za 2013 je bila realizacija višja za cca 
50.000 EUR, vendar ugotavljamo, da se je v 
investicijskem delu proračun v primerjavi s 
prejšnjim letom znižal za cca 70.000 EUR-a. 

Povečali so se nam nekateri tekoči transferji 
kot npr. prispevek za zdravstveno zavarova-
nje oseb, ki ga plačujejo občine.«
V leto 2015 so občine, tudi Sveta Ana, stopi-
le s prej nejasnimi in hitro spreminjajočimi 
se predvidevanji. Številke o povprečnimi so 
postale bolj jasne, ko so bili proračunski doku-
menti tako rekoč že pod streho.

»Za leto 2015 je sprejet proračun v višini 
2,494.564 EUR. Glede na to, da smo sprejeli 
proračun v decembru 2014 po takratnih (viš-
jih) izhodiščih, bo sredi leta 2015 potrebno 
izvesti rebalans proračuna. Znano je namreč, 
da se je za pogajanja z Vlado RS oblikovala 
pogajalska skupina s strani občin, ki se je v 
imenu občin pogajala glede znižanja pov-
prečnine. Uskladitev je bila dosežena 29. 1. 
2015, tako da je nova višina povprečnine od 
1. 6. 2015 dalje 500,83 EUR na glavo prebi-
valca. Znižujejo se nam tudi sredstva za in-
vesticije, ki nam jih država namenja v skladu 
z 21. členom Zakona o financiranju občin 
od prvotno predvidenih cca 145.000 EUR-a 
na cca 35.000 EUR-a. Poleg velikega izpada 
prihodkov s strani države pa se v primerja-
vi s prejšnjimi leti čuti tudi izpad kapitalskih 

prihodkov občine, katerih vzrok 
je verjetno velika brezposelnost 
in vsesplošna gospodarska kriza. 
Na podlagi vsega navedenega in 
ob dejstvu, da smo lastna sred-
stva maksimalno usmerjali v in-
vesticije, kjer smo lahko pridobili 
določena evropska sredstva, oce-
njujem, da bo v končni fazi prora-
čun v letu 2015 nižji od lanskega 
najmanj za cca 600.000 EUR. To 
pa je za občino Sv. Ana zelo velik 
denar, ki se bo čutil predvsem v 
investicijskem delu.«
Dejstva so takšna, kot so. Morali 
ste se prilagoditi, nekaj prostora in 
sredstev za investicije pa  vendarle 
ostaja.

»Kljub vsemu imamo predvi-
dene določene investicije, predvsem v po-
sodobitev cestne infrasrukture, komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč, ureditev oz. 
izgradnjo pločnikov in krožišča na Regional-
ni cesti R3 skozi Sv. Ano na odcepu k novo 
predvidenemu večstanovanjskemu objektu v 
k.o. Zg. Ročica (bivše skladišče KZ Lenart). 
Omenjeni večstanovanjski objekt, v katerem 
se načrtuje 12 stanovanj, nameravamo graditi 

Občina Sveta Ana
Državni udarec proračunu in naložbam

Občina Sveta Ana je na pobudo Mi-
nistrstva za finance pristopila k 
spremembi obračuna nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča. Za tiste za-
vezance, ki so postavili nove objekte in niso 
spremembe uredili na občinski upravi, so se 
uradni podatki povzeli iz uradne evidence 
registra nepremičnin. Povzete podatke, ki 
so navedeni v obvestilu, ki so ga posamezni 
občani prejeli, so že bili posredovani obča-
nom v letu 2014 za informativni izračun za 

odmero davka na nepremičnine. V kolikor se 
s navedenimi podatki kdo ne strinja in misli, 
da podatki niso pravi, je moral (bo moral) 
na Geodetsko upravo sporočiti spremembo 
in dejansko stanje. Občina nima možnosti 
spremeniti podatkov brez spremembe oz. 
uskladitve podatkov pri Geodetski upravi. 
Podatki se namreč vsako leto osvežijo iz re-
gistra nepremičnin in tako bi naslednje leto 
spet prišlo do različnih podatkov.

Viktor Kapl

Sprememba pri obračunu NUSZ

cientov, ki jih kdaj pa kdaj kot nezadovoljni s 
storitvami naslavljajo name. 
Kako je s koncesijami v ostalih dejavnostih, še 
posebej so sedaj koncesije aktualne v patrona-
žni službi?

Res je, pet patronažnih sester je podalo 
vlogo na občino Lenart za podelitev konce-
sije za opravljaje polivalentne patronažne 
dejavnosti. 
Ali to pomeni, da tudi patronažna služba ne 
bo več del ZD Lenart?

Tako je, to je enako kot v občini Sveta Tro-
jica v Slovenskih goricah, kjer je podžupanja 
Zdenka Polanec nosilka polivalentne patro-
nažne dejavnosti kot koncesionarka. 
Kako je z zobozdravniki?

Tudi v zobozdravstveni dejavnosti je ten-
denca po pridobitvi koncesije. Dva zoboz-
dravnika sta ponovno podala vlogo za prido-
bitev koncesije. 
Kaj pa področje splošne ali družinske medici-
ne?

Za družinsko medicino imamo odprta dva 
razpisa za dva zdravnika splošne oziroma 
družinske medicine z veljavno licenco Zdrav-
niške zbornice Slovenije. 
Zdravniki splošne medicine odhajajo, med 
drugim tudi zaradi slabih odnosov med zapo-
slenimi in vodstvom zavoda, ali to drži?

Mnogi bi želeli slišati, da je to res, saj naj 
bi bil za vsak odhod kriv direktor ZD Lenart. 
Nisem še slišal, da bi bil kriv tudi za prihod 
zdravnikov, to bi lahko bila z drugimi be-
sedami pohvala. V zadnjem času so iz ZD 
Lenart odšli štirje zdravniki, trije so odšli k 
zasebnem delodajalcu, kjer lahko dobijo do 
800 evrov višjo neto plačo za manj dela, ker 
ne rabijo istočasno delati v urgentni službi. 
Zdravnica, ki odhaja, naj bi pacientom govo-
rila, da so vzrok njenega odhoda slabi odnosi v 

zavodu. Kako to komentirate?
Tudi jaz sem to slišal in me to žalosti, ker 

smo zdravnici, ki je bila zaradi zdravstvenih 
težav odsotna skoraj 60 odstotkov delovnega 
časa, odkar je pri nas zaposlena, nudili vso 
podporo in ji zagotavljali kolikor se je le dalo 
čim manj stresno delo v ambulanti. Res pa je, 
da je imela z enim od zdravnikov, ki je že od-
šel pred dvema letoma, večji spor, saj je ta kot 
njeni predpostavljeni imel pomisleke glede 
njene odgovornosti do dela.  
Za enega od zdravnikov se je govorilo, da bo 
dobil koncesijo v občini Benedikt, vendar se 
dogovori niso uresničili; ali je bil to vzrok nje-
govega odhoda?

V občini Benedikt je bila podeljena konce-
sija Primožu Kuharju, dr. med., spec. Po nje-
govih informacijah je v ta namen že ustanovil 
zasebni zdravstveni zavod in nakupil opremo 
za ordinacijo.    Ni pa mogel podpisati pogod-
be za opravljanje zasebne zdravstvene dejav-
nosti, zato se je zaposlil v zasebnem zavodu. 
Zakaj do podpisa ni prišlo, pa morate vprašati 
koncidenta, torej na občini Benedikt. Podob-
no se je zgodilo zobozdravnici Saški Turk.
Ali je pomanjkanje zdravnikov tudi vzrok za 
začasno zapiranje ambulante pri Sveti Ani?

Ja, vsekakor je. Res je tudi, da je v ambulan-
ti Sveta Ana, ki je obratovala trikrat tedensko, 
prijavljenih le 165 pacientov. Za normalno 
delovanje bi jih moralo biti vsaj 700 do 800. 
Zdravniki odhajajo, podeljujejo se koncesije, 
ali to pomeni konec Zdravstvenega doma Le-
nart?

Jaz mislim in upam, da ne. Več o tem pa 
morate vprašati odgovorne za zagotavljanje 
zdravstvene službe na območju Upravne 
enote Lenart, torej župane. Veliko je tudi od-
visno od države, kako bo v prihodnosti orga-
nizirala zdravstveno službo. 

Zmago Šalamun, foto: Nina Zorman

V centru naselja Lokavec v bližini trav-
natega nogometnega igrišča in le 500 
m od šole, vrtca in trgovine Občina 

Sveta Ana prodaja šest gradbenih parcel za 
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Na 

tem območju je predvidenih 26 parcel iz-
ključno za stanovanjsko gradnjo. V prvi fazi 
je predvidena prodaja prvih sedmih parcel, 
od katerih je ena že prodana. Lega parcel je 
sončna s prekrasnim razgledom daleč nao-
krog, tudi na sosednjo Avstrijo. Komunalna 
oprema parcel zajema vodo, elektriko, kana-
lizacijo, cesto in pločnik.

Parcele so v velikosti od 672 m2 do 1208 
m2. Cena znaša 8,00 €/m2 + DDV oz. 9,6 €/
m2 z DDV.

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

Navedene nepremičnine se prodajajo po 
načelu »videno-kupljeno«. Nakup parcele 
kupca obvezuje, da mora v treh letih od dne-
va podpisa pogodbe za nakup zemljišča pri-
četi z gradnjo.

Zainteresirani kupci dobijo vse podrobnej-
še informacije na občini, tel. št. 729 58 84.

Silvo Slaček, dipl. ekon, ing. gr.,
 župan

Prodaja parcel za gradnjo stanovanjskih hiš

Ceste in bankine so zaradi zmrzali izgu-
bile trdnost in bo potrebno kar nekaj 
sonca, da se ponovno utrdijo. Občina 

bo v naslednjih dnevih asfaltne ceste pometla 
in pobrala posipni pesek. Na nas, občanih, pa 
je, da te ceste še vedno vzamemo za »naše« 
in jih varujemo, kot smo jih nekoč, ko smo 
še izvajali »rabote«, saj smo jih večino sofi-
nancirali z nabiralnimi akcijami. Kar nekaj 
občanov je pokazalo pozitiven odnos do na-
ših cest s tem, da so odseke cest pred svojimi 
dvorišči pometli in odstranili posipni materi-
al od zimske službe. Opozoril pa bi, da bodo 
inšpekcijske službe, ki so pristojne za občin-
ske ceste, kaznovale vse kršitelje, ki bodo ob 
spomladanskem delu na njivah nanosili blato 
na ceste ali obdelovali (sejali, orali) na banki-

nah in ne bodo upoštevali varovalnega pasu 
ob občinskih cestah. 

Viktor Kapl

Občinske ceste

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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OKOLJU PRIJAZNE CENE

v sovlagateljstvu z javno izbranim izvajalcem, 
ki bo pripravljen vložiti določena manjkajoča 
sredstva za dokončanje objekta.

Določene od naštetih investicij predsta-
vljajo velik zalogaj za občinski proračun in so 
takšne, ki so odvisne tudi od drugih partner-

jev izven občine ali pogojene z zahtevnejšimi 
soglasji, zato njihovo realizacijo načrtujemo v 
dveh letih, ob kakšnih nepredvidenih zaple-
tih pa morda še v daljšem obdobju.«

Edvard Pukšič
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Tudi letošnja pomlad bo v občini Sv. Ju-
rij v Slov. gor. v znamenju vsakoletnega 
občinskega praznika ob godovanju sv. 

Jurija. Letošnji občinski praznik je že 9. za-
povrstjo, od kar je ta mlada občina stopila na 
samostojno pot razvoja. Z županom Petrom 
Škrlecem, ki uspešno vodi občino že tretji 
mandat, smo se ob tej priložnosti pogovorili 
o razvoju, ki ga je občina dosegla v tem času. 

Naš sogovornik ocenjuje, da so z doseže-
nim v tem obdobju lahko zadovoljni, saj so 
izkoristili to, kar je bilo občini »ponujeno« 
in omogočeno s strani države in evropskih 
sredstev. A v isti sapi dodaja, da bi se lahko 
naredilo še precej več, če bi bila zanimanje in 
posluh države za manjše podeželske občine 
večja. Škrlec tako z obžalovanjem ocenjuje, 
da bi na področju komunalne infrastruktu-
re bila občina nedvomno bolje urejena, če bi 
stopila na svojo pot že leta 1998, ko je prišlo v 
Sloveniji do prve delitve občin. Župan občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. si je v tem času, odkar so 
nastopili kot samostojna občina, precej več 
obetal od novogradenj in tudi podjetniškega 
vlaganja v občini. Na občini so tudi pričako-
vali, da bo lažje šlo v prodajo občinsko pre-
moženje (stanovanja, stari vrtec), s čimer bi 
dobil nov, svež kapital za investicije v občini. 
Žal je svoje naredila gospodarska kriza, brez 
katere bi bil razvoj občine zagotovo še uspe-
šnejši. 

Manj optimistično kot na preteklo obdobje 
pa župan Peter Škrlec gleda na razvoj občine 
v prihodnje. »Glede na trenutno gospodarsko 

stanje v Sloveniji in svetu nas vsekakor lah-
ko skrbi za nadaljnji razvoj tako naše občine 
kot na splošno slovenskih občin na podeže-
lju. Varčevalni ukrepi, ki jih naše vlade ni-
zajo zapovrstjo in jim na eni strani ni videti 
konca, na drugi strani pa še naprej govorijo 
o megalomanski prezadolžitvi Slovenije, torej 
se upravičeno sprašujemo, v kolikšni meri 
nam ti varčevalni ukrepi sploh prinašajo kaj 
dobrega. Vse skupaj pa nas vodi v ponovno 
centralizacijo države.« zaskrbljujoče ugota-
vlja Škrlec. 

Župan Sv. Jurija pa ob tem še poudari, da bi 
bilo potrebno izboljšati in predvsem povečati 
možnosti sofinanciranj projektov iz črpanja 
evropskih sredstev. Tako je zaskrbljujoče, da 
v naslednji razvojni finančni perspektivi čr-
panja evropskega denarja ne bo več sredstev 
za investicije v komunalno infrastrukturo. 
Prav slednja je namreč najbolj pereč problem, 
ne le v tej občini, temveč v večini slovenskih 
podeželskih občin. Na ta način so nam na-
mreč onemogočena prepotrebna vlaganja v 
cestno infrastrukturo, urejevanje čistilnih 
naprav in kanalizacijskih omrežij itd. Po 
mnenju našega sogovornika bi bilo potrebno 
in precej bolj učinkovito, da bi namene črpa-
nja evropskih sredstev spremenili glede na 
potrebe vsake posamezne občine in potrebe 
okolja, v katerega je locirana ta občina. Na ta 
način bi povečali investicije, pospešili razvoj 
občin in ne nazadnje – oživljati bi se začelo 
tudi gospodarstvo, ustvarjala pa bi se tudi 
nova delovna mesta. 

Društva, zavodi, občina in druge organizacije tudi letos poskrbeli za 
bogat in pester program občinskega praznika

V okviru 9. praznika občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. bomo tudi letos priča bogatemu progra-
mu prireditev, za katerega bodo, kot je to v 
Juriju že v navadi, poleg Občine poskrbela 
lokalna društva, zavodi in organizacije. V 

približno mescu dni se bodo tako zvrstile 
številne kulturne, športne, humanitarne, izo-
braževalne, zabavne in druge prireditve. Vr-
hunec bo občinski praznik dosegel z osrednjo 
občinsko proslavo, na kateri bodo podeljena 
tudi občinska priznanja. Osrednja slovesnost 

bo tako potekala v petek, 24. aprila 2015. Tra-
dicionalna Jurjeva nedelja z blagoslovom, ki 
vsako leto pritegne množico obiskovalcev iz 
Slovenskih goric in tudi od drugod, pa bo le-
tos 26. aprila 2015.

Župan Peter Škrlec 
ob tem z zadovolj-
stvom ugotavlja, da so 
loklana društva, orga-
nizacije in ljudje-po-
samezniki še vedno s 
srcem povezani s kra-
jem, o čemer pričajo 
številne prireditve, ki 
jih ob tej priložnosti 
pripravljajo. Na ta na-
čin ljudje sami veliko 
pripomorejo, da kljub 
krizi ostaja program ob 
občinskem prazniku 
bogato obarvan. »Tako 
tudi letos pozivam, da 
se občani in občanke 
udeležijo čim več pri-
reditev in na ta način 
v družbi sokrajanov 
preživijo lepe trenutke 

in pozabijo na morebitne vsakodneven skrbi. 
Vsem občanom in občankam občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. ob tej priložnosti želim veliko do-
brega počutja v domačem kraju in razumeva-
nja in lepih trenutkov s sokrajani.« 

Dejan Kramberger

Po tem ko je ustavno sodi-
šče lani razveljavilo zakon 
o obdavčitvi nepremičnin, 

je nastalo v praksi kar nekaj te-
žav, saj so morale občine s po-
močjo davčne uprave občanom 
poslati položnice za plačilo na-
domestila za uporabo stavbnih 
zemljišč, ki ga je novi in kasneje 
razveljavljeni zakon o davku na 
nepremičnine ukinil. Marsikate-
ri občan, ki podrobno ne spre-
mlja zakonodajnih sprememb, 
zaradi takšne politike »kufre gor, 
kufre dol«, sploh ni več vedel, kakšne davke 
oziroma nadomestila je dolžan plačati. Za-
radi številnih nepravilnosti, ki so spremljale 
popis nepremičnin, pa je marsikdo ugotovil, 
da pri vpisu njegovega premoženja v register 
nepremičnin kar mrgoli napak. Nekateri so 
napake že odpravili, številni lastniki nepre-
mičnin pa s tem še odlašajo, ker je ustavno 
sodišče zakon o davku na nepremičnine raz-
veljavilo.

Mnogi se sprašujejo, kaj in kako bodo la-
stniki nepremičnin zanje plačali letos. Če-
prav vlada napoveduje sprejem novega zako-
na o obdavčitvi nepremičnin, bodo lastniki 
nepremičnin letos zelo verjetno ponovno 
plačali nadomestilo za uporabo stavnih ze-
mljišč, saj novega zakona o obdavčitvi ne-
premičnin, če bo morebiti sprejet, vlada ne 
bo mogla začeti izvajati prej kot na začetku 
naslednjega leta. Letos bodo torej lastniki 
nepremičnin plačevali nadomestilo za upo-
rabo stavbnega zemljišča še po starem. To je 
po besedah župana občine Sveta Trojica, ki je 
zelo dejaven tudi v Skupnosti občin Slovenije, 
sedaj že čisto jasno.

Kaj pa bi morali upoštevati tisti, ki se bodo 
lotili pisanja novega zakona o obdavčitvi 
nepremičnin. Župan občine Sveta Trojica 
Darko Fras, ki je bil med najbolj glasnimi 
kritiki na ustavnem sodišču razveljavljenega 
zakona o davkih na nepremičnine, meni, da 
nova vlada ne bi smela ponoviti napak prej-
šnje vlade. 

»Pred sprejemom novega 
zakona o davku na nepremič-
nine je nujno poskrbeti za to, 
da bo evidenca nepremičnin 
oziroma lastništva nad nji-
mi v registru nepremičnin 
popolnoma točna in natanč-
na,« poudarja Fras. »Dokler 
ta evidenca ne bo pravilna in 
popolna, bi pri odmeri davka 
na nepremičnine prihajalo do 
napak, ki jih je kasneje težko 
popraviti, še težje pa je občan-
kam in občanom pojasniti, za-

kaj je do njih prišlo in zakaj so jim nepravilno 
odmerili davek.«

Fras je kritičen tudi do metodologije za 
posplošeno vrednotenje nepremičnin, ki so 
jo uporabili pri vrednotenju nepremičnin po 
prejšnjem in kasneje razveljavljenem zakonu.

»Metodologija za vrednotenje nepremič-
nin ni bila primerna in ni dala pričakovanih 
rezultatov, čeprav je država za vrednotenje 
nepremičnin namenila velika sredstva,« pravi 
Fras. »Očitno se danes tega nekateri ne upajo 
priznati, da jih ne bi kdo povprašal o odgo-
vornosti.«

Po Frasovih besedah bi se morali najprej 
dogovoriti, kaj bo osnova za obdavčenje – ali 
fizične lastnosti nepremičnin ali njihova vre-
dnost, ki jo je v naših razmerah z metodolo-
gijo posplošene tržne vrednosti težko natanč-
no določiti. Vsekakor bi bilo lažje obdavčiti 
fizične lastnosti nepremičnin ter njihovo na-
membnost. Tako odmerjen davek bi bil bolj 
razumljiv tudi tistim, ki se z davčno politiko 
pobliže ne ukvarjajo.

Sicer pa je Skupnost občin Slovenije že 
ustanovila svojo delovno skupino za usklaje-
vanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavči-
tve nepremičnin. V delovni skupini, v kateri 
deluje tudi Fras, je 15 članov, ki bodo s svoji-
mi predlogi in stališči aktivno posegali v raz-
prave o pripravi novega zakona o davku na 
nepremičnine. Kakšen bo in kdaj bo sprejet, 
pa je danes zelo težko reči.

T. K.

Občina Sveta Trojica
Vlada bo pripravila nov zakon o davku na nepremičnine

Letos še nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
9. praznik občine Sv. Jurij v Slov. gor. 

Na trgu pred cerkvijo sv. Jurija bo na Jurjevo nedeljo ponovno zelo 
živahno.

Občine že uporabljajo podatke iz registra nepremičnin
Za lastnike nepremičnin je dobro, da čim 

prej poskrbijo, da bodo podatki o njihovih 
nepremičninah v registru nepremičnin na-
tančni, če tega seveda še niso storili. »Kar 
nekaj občin, med njimi je tudi naša, je že pri 
odmeri nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč za lansko leto uporabilo kot osno-
vo podatke o površinah in namembnosti 
nepremičnin iz registra nepremičnin, ki je 
uradna baza podatkov, ki jo vodi Geodetska 
uprava Republike Slovenije (GUSR) in ki je 
bila tudi vzpostavljena za namene obdavči-
tve nepremičnin,« pravi Fras. »Ti podatki, 
torej o tlorisni površini in namenski rabi, so 
tudi v registru nepremičnin kolikor toliko 
točni in so uporabni, ker so v pretežni meri 
zajeti z objektivnimi tehničnimi metodami 
obdelave digitalnega katastra in letalskih 
posnetkov. Problematični v tem registru so 
zlasti podatki o površinah uporabnih prosto-
rov in o namembnosti objektov ali njihovih 
delov in o številu etaž, skratka podatki, ki so 
bili deloma zbirani s popisovanjem, oziroma 
z anketiranjem na terenu. Prav tako so, kot 
že omenjeno, problematične posledično tudi 
posplošene tržne vrednosti teh objektov, am-
pak te pri odmeri nadomestila za uporabo 

stavbnih zemljišč niso problematične.«
Kot pravi Fras, so se v občini Sveta Trojica 

pri odmeri nadomestila za uporabo stavb-
nih zemljišč odločili za uporabo podatkov 
iz registra nepremičnin že za leto 2014, ker 
je to sedaj uradna evidenca, ki seveda ni 
bila razveljavljena in velja, razen tega pa so 
zavezanci podatke v registru nepremičnin v 
veliki meri že urejali. »Seveda pa smo pred 
posredovanjem teh podatkov za odmero 
na Finančno upravo Republike Slovenije še 
enkrat preverili – predvsem podatke glede 
nepozidanih stavbnih zemljišč, ki jih imamo 
v svojih bazah, da ne bi prišlo do ponovnih 
nepotrebnih napačnih odmer. Obseg odme-
re je bil zaradi uporabe podatkov iz registra 
nepremičnin za okoli 10 odstotkov večji, ob 
enaki višini vrednosti točke kot v letu 2013.«

Kdor še ni uredil, da so podatki o njegovih 
nepremičninah v registru nepremičnin toč-
ni, naj to torej stori čim prej. Po tem ko bo 
novi zakon o davku na nepremičnine sprejet, 
bo v pisarnah GURS-a zopet nepopisna gne-
ča. Zakaj zadev ne bi uredili sedaj, ko gneče 
še ni?

T. K.

Obvestilo o javnih razpisih in pozivih
v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja, da bodo 1. aprila 2015 objavljeni 
naslednji javni razpisi in javni poziv za leto 2015:

1. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;
2. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični 

in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
3. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih raz-

pisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad dijakom, študentom in diploman-

tom.
Celotno besedilo javnih razpisov in javnega poziva z obrazci vlog bo možno dobiti 

osebno v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah: www.sv-trojica.si.

Župan
Občine Sveta Trojica Darko Fras, univ. dipl. prav., l.r.

Vabimo vas na 
»Razstavo pirhov Sveta Trojica 2015«,

ki bo v samostanski kleti odprta vsak dan 
od 4. 4. 2015 do 12. 4. 2015 med 10. in 20. uro.
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AKTUALNO IZ OBČIN

JURJEVI DNEVI 2015
Datum Ura Dogodek Kje Organizator
petek, 
10. 4.

16.00 Tradicionalno srečanje lovcev LD Sv. 
Jurij in gasilcev PGD Sv. Jurij 

lovski dom LD Sv. Jurij

sobota, 
11. 4.

9.00 Čistilna akcija »Očistimo svoj kraj« po posameznih 
naseljih

LD Sv. Jurij v 
sodelovanju z občino

petek, 
17. 4.

7.30 Krvodajalska akcija OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol

KO RK Sv. Jurij

petek, 
17. 4.

18.00 Letni koncert zborov in folklornih 
skupin OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

kulturni dom OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol

sobota, 
18. 4.

14.00 Izbor Jurjevega vina kulturni dom Društvo 
vinogradnikov Sv. Jurij

sobota, 
18. 4.

17.00 Gasilska vaja Žitence PGD Sv. Jurij

nedelja, 
19. 4.

16.30 Nogometna tekma člani: NK Jurovski 
Dol : NK Cerkvenjak

športni park Športno društvo Sv. 
Jurij

torek, 
21. 4.

9.00 Obisk starejših na domu po občini KO RK Sv. Jurij, DU 
Sv. Jurij in občina

sreda, 
22. 4.

9.00 Meddruštveni turnir Zveze 
upokojencev Slov. goric v kartanju

Okrepčevalnica pri 
Ančki, Zg. Partinje

Društvo upokojencev 
Sv. Jurij

četrtek, 
23. 4.

17.00 1.srečanje PONY EXPRESS (oldtimer) 
Jurovski Dol

športno igrišče 
pri OŠ

PGD Sv. Jurij

četrtek in 
petek, 
23. in 24. 4

9.00 – 
11.00

Dan odprtih vrat v vrtcu pri OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol

vrtec Vrtec pri OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol 
petek,

petek, 
24. 4.

19.00 Proslava ob 9. občinskem prazniku kulturni dom Občina, Kulturno 
društvo Ivan Cankar 
Jurovski Dol

nedelja, 
26. 4.

od 7.00 
naprej

Jurjeva nedelja - 1. in 2. maša (ob 7. in 
10. uri), godba na pihala, blagoslov konj 
in kmečki sejem

trg v Jurovskem 
Dolu

Župnija Sv. Jurij v Slov. 
goricah in Turistično 
društvo Dediščina

ponedeljek, 
27. 4.

9.00 Tradicionalni pohod »Spoznavajmo 
svoj kraj« - partinjska smer

zbirališče: trg v 
Jurovskem Dolu

Turistično društvo 
Dediščina

sreda, 
29. 4.

17.00 Postavitev majskega drevesa pri gasilskem domu 
v Jurovskem Dolu

PGD Sv. Jurij

četrtek, 
30. 4.

17.00 Postavitev majskega drevesa Bar pri Rokavcu, 
Sp. Gasteraj

Klub Gasterajčan

petek, 
1. 5.

9.00 Športno srečanje med zaselki športno igrišče 
pri OŠ

Športno društvo Sv. 
Jurij

sobota, 
2. 5.

10.00 – 
16.00

Dan odprtih vrat Učnega čebelnjaka pri OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol

Čebelarsko društvo 
Sv. Jurij

nedelja, 
3. 5.

8.00 Meritve holesterola in sladkorja v krvi Avla Fredija 
Neuvirta, kulturni 
dom 

KO RK Sv. Jurij

nedelja, 
3. 5.

16.00 Polka in majolka kulturni dom Humanitarno društvo 
Mana

petek, 
8. 5.

19.00 Zgodovinski večer »Drobci od Sv. Jurija 
v Slov. goricah« – od 1. svet. vojne, stare 
razglednice

Avla Fredija 
Neuvirta, kulturni 
dom

Aleksander Purgaj

sobota, 
9. 5.

19.00 6. Jurjevo srečanje folklornih skupin kulturni dom Kulturno društvo Ivan 
Cankar Jurovski Dol

nedelja, 
10. 5.

14.00 Šaljive kmečke igre športni park Društvo kmečkih 
gospodinj

sobota, 
16. 5.

9.00 Šport špas športni park OŠ J. Hudalesa 
Jurovski Dol

Vrtec pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
je objavil razpis za vpis predšolskih otrok v vrtec

za šolsko leto 2015/2016.

Vpis poteka od 10. 3. do 10. 4. 2015.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobite v vrtcu, tajništvu šole ali

na spletni strani šole: www.os-jd.si.

Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu šole ali v vrtcu.
Za vse informacije lahko pokličete telefonsko številko: 02 729 56 70.

JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
Stanislav Senekovič, ravnatelj

Čistilna akcija v občini Sv. Jurij v Slov. gor.
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. in 

LD Sv. Jurij–Jurovski Dol vabi-
ta občane in občanke na čistilno 
akcijo, ki bo v soboto, 11. aprila 
2015, od 9. ure dalje. Organizator-
ji še sporočajo, da naj imajo ljudje 
zraven zaščitne rokavice. Akcija 
bo potekala predvidoma do 13. 
ure. Po zaključku bo pri lovskem 
domu druženje vseh udeležencev 
s pogostitvijo.

ZBIRNA MESTA VODJA

ZG. PARTINJE
pri Mirku Najdeniku Mirko Najdenik 

pri Jožetu Babšku Boris Holer 

JUROVSKI DOL pri Kmetijski zadrugi Rudi Horvat 

VARDA pri Marjanu Vuzmu Anton Lenart 

MALNA pri Lovskem domu Milan Bauman 

ZG. IN SR. GASTERAJ pri Ivanu Šnajderju Ivo Bračič 

SP. GASTERAJ pri Baru Rokavec Jože Komperšak ml.

ŽITENCE
pri Goranu Breznerju Goran Brezner 

pri Trgovini Senekovič Franc Senekovič 
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 OGLASNO SPOROČILO

OVESTILO BODOČIM UPORABNIKOM MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Skrb za okolje je ena izmed prednostnih nalog EU, ki prio-

ritetno obravnava problematiko komunalnih odpadnih voda.

Osnovno vodilo je, da morajo vse članice EU urediti sistem 
kanalizacije in čiščenje odpadnih vod do konca leta 2017 z 
izgradnjo novih oz. obnovo obstoječih javnih sistemov ter za-
gotoviti ustrezno čiščenje na območjih, kjer odvajanje odpa-
dnih vod ne bo mogoče, s sistemom javne kanalizacije. Slednje 
predvideva izgradnjo individualnih malih ¨hišnih¨ komunal-
nih čistilnih naprav (MKČN) za posamezne objekte oz. manj-
še zaselke. MKČN so po slovenski zakonodaji čistilne naprave 
(odvisno od razvrstitve objekta) in sicer od zmogljivosti 50 po-
pulacijskih enot do vključno 200 populacijskih enot. 

Problematika malih komunalnih čistilnih naprav je vse bolj 
aktualna, saj rok za zamenjavo obstoječih greznic poteče naj-
kasneje do konca leta 2017. Na temo malih komunalnih či-
stilnih naprav je sprejeto kar nekaj uredb, od katerih je najbolj 
pomembna Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, 
št. 98/07 in 30/10) v 19. členu določa prehodne roke za lastnike 
obstoječih stavb na območju brez javne kanalizacije. 

Lastniki morajo sami na svoje stroške zagotoviti čiščenje v 
malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN) najkasneje do:
•	 31. 12. 2015 – obstoječi objekti na občutljivih, vplivnih 

območjih kopalnih voda, vodovarstvenih območjih
•	 31. 12. 2017 – obstoječi objekti na ostalih območjih
•	 Za izgradnjo novih objektov je zagotavljanje čiščenja od-

padnih vod obvezno.

Izgradnja MKČN je investicija, ki je brez podpore marsika-
tero gospodinjstvo ne bo zmoglo izpeljati v predpisanih rokih. 
Čeprav to ni njihova obveznost, mnoge občine podpirajo 
projekt izgradnje MKČN in se odločajo, da s subvencijami 
in drugimi ukrepi pomagajo pri izgradnji MKČN, kar pri-
speva k bolj enakomerni in pravični obremenitvi.

Nakup male komunalne čistilne naprave

Izbira primerne čistilne naprave je za kupca izredno težka 
odločitev. S takšnimi odločitvami se ne srečujemo pogosto, saj 
najpogosteje kupujemo čistilno napravo le enkrat ali največ 
dvakrat v življenju. Odločitev nam še otežujejo mnogi raz-
lični dejavniki, ključen dejavnik pri izbiri čistilne naprave je 
vsekakor tudi cena. Ne glede na finančno sposobnost kupca 
bo vedno privlačnejša cenejša ponudba; kar velja za vse izdel-
ke, dokler ne upoštevamo tudi kvalitete. Trenutno je na trgu 
veliko ponudnikov z različnimi proizvodi, različnimi sistemi, 
izvedbami in materiali ter podobno, zato je družba Nigrad, d. 
d., v sodelovanju z občinami pripravila za vas optimalne teh-
nične rešitve, ki bodo za vas tudi finančno zelo ugodne, hkrati 
pa ne prinašajo tveganj zaradi slabega delovanja, kasnejših 
večjih stroškov vzdrževanja ali neizpolnjevanja z Zakonom 
predpisanih zahtev.

Nigrad, d. d., je že desetletja vodilno podjetje na področju 
kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v regiji. Na podlagi 
dolgoletnih izkušenj ter upravnih in tehničnih zmožnosti in 
znanja družbe, predstavlja Nigrad, d. d., zanesljivega in dolgo-
ročnega sogovornika tudi pri obravnavi odpadnih vod na ob-
močjih razpršene gradnje in obvladovanju čiščenja odpadnih 
vod MKČN.

S svojo hčerinsko družbo Nigrad inženiring, d. o. o., in 
projektnima partnerjema podjetjem Roto, d. o. o., in Deželno 
banko Slovenije, podjetje zainteresiranim privatnim kupcem 
ponuja ugodno možnost nakupa, dobave, vgradnje in finan-
ciranja potrebne MKČN primerne kapacitete. Sodelovanje in 
skupna ponudba predstavljenih referenčnih partnerjev so naj-
večje možno jamstvo strankam, da bodo le-te čiščenje odpa-
dnih komunalnih vod iz svojih objektov zagotovile na MKČN, 
ki bodo dobavljene in vgrajene po konkurenčnih cenah, ki 
bodo na podlagi dokazane kvalitete vgrajenih materialov in 
izbrane tehnologije ustrezno delovale, za njihovo dolgoročno 
obratovanje pa bodo zagotovljeni ustrezna vzdrževalna pod-
pora, servis in svetovanje.    

Čistilna naprava je stroj z zelo težkim delom ter z zelo težki-
mi delovnimi pogoji čez celotno življenjsko dobo, ta doba pa 
gotovo mora znašati nekaj desetletji. Vse to zmorejo le ustre-
zne visokokvalitetne čistilne naprave, glede na to, da je v dana-
šnjem času postala kvaliteta že redkost, denarja pa nima nihče 
za razmetavanje in investiranje v napačne investicije.

Kar se tiče ekonomičnosti se vam investicija v malo čistilno 
napravo povrne v predvideno 5 letih.

Za nakup MKČN podjetje Nigrad Inženiring, d. o. o., v 
sodelovanju s projektnima partnerjema Roto, d. o. o., in 
Deželno banko Slovenije zainteresiranim kupcem MKČN 
projektno ponuja:

•	 Informiranje potencialnega kupca – predstavite optimalne 
rešitve zanj (izbira MKČN)

•	 Priprava projektne dokumentacije in izdelava ponudbe
•	 Hitra dobava in vgradnja MKČN z vsemi Zakonom pred-

pisanimi predpisi (izjave o lastnosti)
•	 Priklop in zagon male čistilne naprave
•	 Nizki stroški vzdrževanja (letna poraba električne energije 

maksimalno 15-20 EUR)
•	 Tiho in avtomatizirano delovanje male čistilne naprave ter 

dolga življenjska doba
•	 Enostavni in varčno vzdrževanje oziroma odličen servis 

male čistilne naprave, ki zajema preverjanje mehanskih 
delov naprav, kontrolo obratovalnega stanja, kot tudi pre-
izkušanje vseh funkcij posameznih delov naprav

•	 Nizki stroški praznitev male čistilne naprave 
•	 Pomoč pri pridobivanju subvencij ali drugih vrst pomoči
•	 Pomoč pri urejanju večletnega brezobrestnega obročnega 

odplačila za malo čistilno napravo
•	 Vse certifikate oziroma izjave o lastnostih z Zakonom 

predpisanih zahtev. 
Nadzor nad izvajanjem "Uredbe o emisiji snovi pri od-

vajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih na-
prav"opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.

V partnerskem sodelovanju med podjetjem Nigrad Inže-
niring, d. o. o., in ROTO, d. o. o., smo za vas pripravili zelo 
ugodno ponudbo vseh vrst in velikosti MKČN. 

Financiranje

Nigrad Inženiring, d. o. o., je skupaj s partnerjem Deželno 
banko Slovenije za vas pripravil zelo ugodno rešitev finan-
ciranja. V sodelovanju z Deželno banko Slovenije, ki podpira 
projekte s področja varovanja okolja in varčevanja z energijo, 
smo za vas pripravili izredno ugodne kredite za financiranje 
malih čistilnih naprav.

•	 Pri najetju EKO kredita vključno do 36 mesecev vam Ni-
grad Inženiring, d. o. o., v celoti subvencionira obrestno 
mero, torej plačate samo glavnico.

•	 Pri najetju EKO kredita od 48 do 72 meseca vam Nigrad 
Inženiring, d. o. o., subvencionira 50 odstotkov obrestne 
mere.

•	 Na osnovi izstavljenega predračuna lahko kredit uredite 
v vsaki poslovalnici Deželne banke pod enakimi pogoji.

•	 Potrebno dokumentacijo za ureditev kredita ter seznam 
poslovalnic najdete na spletni strani - www.dbs.si - logo-
tip Nigrad inženiringa.

Spoštovani občani za več informacije za nakup, vgradnjo 
MKČN in ceno vam je na voljo brošura na sedežu občine ali 
brezplačna telefonska številka 080 13 50.

 mag. Vladimir KRAJCER

31.12.2015
obstoječi objekti na občutljivih, 
vplivnih območjih kopalnih 
voda, vodovarstvenih območjih

31.12.2017
obstoječi objekti na 
ostalih območjih

Za izgradnjo novih objektov 
je zagotavljanje čiščenja 
odpadnih vod obvezno.

Lastniki stanovanjskih enot morajo zagotoviti čiščenje v malih čistilnih 
napravah najkasneje do: 

Nigrad Inženiring d.o.o.  .  Zagrebška cesta 30  .  2000 MARIBOR  .  Tel.: +386 2 45-00-300
Več informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki

Informativni izračun nabave in vgradnje male komunalne čistilne naprave

ECO 6 2-4 PE
(2-4 oseb)

ECOBOX 5-6 PE
(5-6 oseb)

Mala komunalna čistilna naprava Mala komunalna čistilna naprava 

080 13 50
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so na občnem zboru prejeli bronasto znač-
ko. Ob koncu srečanja so si mladi gasilci še 

ogledali kratke filme o gasilstvu. PGD Sveta 
Ana se lahko pohvali z ekipo pionirk in ekipo 
pionirjev, prav tako pa ima ekipo mladincev. 
Pred kratkim so pionirji že bili uspešni, saj so 

na kvizu v Jurovskem Dolu dosegli 2. mesto 
in se uvrstili na regijski kviz. Delo z mladimi 

je ena izmed prioritet v 
PDG Sveta Ana, saj le 
tako zagotavljamo pri-
hodnost gasilstva. 

14. februarja 2015 
je potekal 85. redni 
občni zbor PDG Sve-
ta Ana. Občni zbor je 
potekal po ustaljenem 
dnevnem redu. Po pre-
branih poročilih in be-
sedah gostov je sledila 
podelitev priznanj. Le-
tos je bilo podeljenih 
14 značk za dolgole-
tno delo, 19 priznanj 
za uspešno opravljene 
tečaje in 11 priznanj 

za napredovanje po stopnjah v činu. Podeli-
tvi sta sledila večerja in druženje ob glasbi do 
jutranjih ur.

Maja Župec, foto: Anton Moleh

V Voličini v Slovenskih goricah je bil 
programsko-volilni zbor Območ-
nega združenja veteranov vojne za 

Slovenijo Lenart. Poleg številnih veteranov 
iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 
Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah so se ga udeležili številni gostje iz so-
sednjih območnih združenj, benediški župan 
Miral Gumzar, župan občine Sveta Trojica 
Darko Fras in predsednik Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Li-
pič. 

O delu v preteklem letu in v celotnem 
mandatnem obodbju 2011–2015 je spre-
govoril predsednik Darko Škerget in med 
drugim poudaril, da je gospodarski položaj 
občutno poslabšal socialne razmere mnogih 
veteranov in da je tudi sofinanciranje njiho-
ve dejavnosti s strani občin čedalje manjše. 
Kljub temu so uspešno realizirali vse spreje-
te programske obveznosti in se uveljavili kot 
trdna veteranska in domoljubna organizacija. 
V lenarškem združenju je 338 članov, od tega 
jih je 256 aktivnih. Lani so pridobili 6 novih 
članov. Nasploh ocenjujejo, da je še kar nekaj 
udeležencev osamosvojitvene vojne, ki ni-
majo urejenega veteranskega statusa, kar bo 
treba v doglednem času urediti. Predsednik 
Škerget je tudi izpostavil dobro sodelovanje s 
sosednjimi združenji in drugimi veteranski-
mi ter domoljubnimi organizacijami, s šola-
mi, občinami in društvi na širšem območju 
osrednjih Slovenskih goric. Predsednik re-
gijskega odbora vzhodno štajerske pokrajine 
Venčeslav Ogrinc je lenarškim veteranom 
čestital za uspešno delo v preteklosti in izra-
zil željo, da bi bilo v bodoče sodelovanja med 
združenji še več. Veteranska organizacija se 
namreč ne sme zapirati, pač pa delovati od-
prto in povezovalno, saj s lahko takšnim na-
činom delovanja pritegnejo člane iz različnih 
okoljih. Med letošnjimi skupnimi nalogami 
in prireditvami je posebej izpostavil spomin 
na pekrske dogodke. Osrednja slovesnost bo 
23. maja v Pekrah. Predsednik Zveze vetera-
nov vojne za Slovenijo general Ladislav Lipič 
se je prav tako zahvalil Lenarčanom za izje-
mno razgibano delovanje in negovanje vete-
ranskih tradicij. Posebno zahvalo je izrekel 
županom za podporo aktivnosti v preteklosti 
in z upanjem, da bo kljub težkim ekonom-

skim razmeram te podpore dovolj tudi v pri-
hodnjem obdobju. Med drugim je ocenil, da 
je Zveza veteranov vojne za Slovenijo v minu-
lem letu z delom realizirala svoje poslanstvo, 
to pa je ohranjanje spomina na uporništvo 
slovenskega naroda skozi celotno zgodovino. 
Povedal je tudi, da so bile opravljene nekatere 
zakonske spremembe glede financiranja in je 
pristojnost prešla na Ministrstvo za obram-
bo, socialni del pa še naprej ostaja na Mini-
strstvu za delo in družino. V Zvezi veteranov 
vojne za Slovenijo so stekle aktivnosti za 
evidentiranje programske dejavnosti, kar bo 
dobra podlaga za pridobivanje sredstev. Časi 
žal niso prijazni in sredstev je iz leta v leto 
manj. A kljub temu za območna združenja 
v Zvezi niso zmanjševali finančne podpore. 
Izpostavil je tudi pojmovno zmedo, ki je nav-
zoča med mnogimi veterani zaradi enačenja 
veteranskih in domoljubnih organizacij. Vsa 
društva oz. organizacije niso veteranska dru-
štva, vsak ne more biti veteran, vsak veteran 
pa je lahko domoljub. Domoljubne organiza-
cije pokrivajo širši spekter, vojni veteran pa je 
lahko le tisti, ki je z orožjem ali kako drugače 
sodeloval v vojni. O teh vprašanjih bo treba 
celoviteje obveščati tudi javnost. Predsednik 
slovenskih veteranov vojne za Slovenijo Lipič 
je še povedal, da je sodelovanje z drugimi ve-
teranskimi in domoljubnimi organizacijami 
razvejano in da je nujno, da ostaja tudi v bo-
doče na visoki ravni. Ob koncu nagovora je 
izpostavil nekaj letošnjih zgodovinskih oble-
tnic, kot so 25-letnica MSNZ, 25-letnica iz-
vedbe plebiscita, dan suverenosti 25. oktobra 
in 70-letnica konca druge svetovne vojne. Po-
sebej pa je podčrtal pomen krepitve strpnosti 
in sodelovanja v družbi, česar je vse premalo. 
Zato pa je še vedno preveč politikanstva, de-
litev in izključevanj, kar ni dobro.

Na programsko-volilnem zboru so lenarški 
veterani vojne za Slovenijo izvolili novo vod-
stvo za prihodnje štiriletno mandatno obdo-
bje 2015–2019. Za predsednika je bil vnovič 
soglasno izvoljen Darko Škerget, za pod-
predsednika Srečko Poštrak, za sekretarja 
Iztok Rozin in za blagajnika Marjan Ručigaj. 
Izvolili so tudi predsedstvo območnega zdru-
ženja, nadzorni odbor in častno razsodišče. 

dr. Marjan Toš

Člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Sv. Trojica, ki je eno od najstarejših v 
Sloveniji, smo se 28. februarja zbrali 

na 140. občnem zboru. Iz poročil je bilo raz-
vidno, da je v preteklem letu bilo opravljene-
ga veliko dela. Udeležili smo se raznih gasil-

skih tekmovanj in vaj, posredovali pa smo 
tudi na devetih intervencijah. Precej časa je 
bilo potrebno nameniti tudi za izobraževanje, 
saj smo z Upravo RS za Zaščito in reševanje 
sklenili dogovor o sodelovanju pri gašenju in 
reševanju v predoru Cenkova, kjer bomo ob 

raznih nesrečah posredovali skupaj z gasilci 
iz Gornje Radgone in Muske Sobote. Na obč-
nem zboru smo z gasilci iz Ormoža podpi-
sali listino prijateljskem sodelovanju. Beseda 
je tekla tudi o tem, kako naprej, predvsem o 
planu dela za leto 2015 in o pripravah na pra-

znovanje ob 140-letni-
ci delovanja društva 
ter o gasilski veselici, 
ki bo potekala 30. maja 
v sklopu občinskega 
praznika. Ta dan bo 
dopoldan v Sv. Trojici 
potekalo tudi regijsko 
tekmovanje enot CZ 
za prvo pomoč. Če 
nam bo vreme naklo-
njeno, bomo po raz-
ličnih točkah po trgu 
in bližnji okolici lahko 
spoznavali delo različ-
nih reševalnih služb, ki 
delujejo v okviru sis-
tema zaščite reševanja 

in pomoči v Republiki Sloveniji. V začetku 
marca smo na regijski proslavi ob dnevu CZ, 
ki je letos potekala v Sv. Trojici, ob 140-letnici 
delovanja prejeli plaketo Civilne zaščite.

Jože Fras

Šestega februarja 2015 je potekal 2. občni 
zbor mladih gasilcev PGD Sveta Ana. 
Zbora so se udeležili 17 mladih gasilcev, 

starši, mentorji in povabljeni gostje. Zbor je 

vodil Gregor Lasecky, ki je na kratko pred-
stavil delo v preteklem letu. Nekateri pionirji 
so se udeležili predavanja za bronasto znač-
ko in preizkus znanja odlično opravili, zato 

Darko Škerget ostaja na čelu OZ VVS Lenart
Za več strpnosti in sodelovanja ter proti delitvam in izključevanju

140 let trojiških gasilcev

Občni zbor mladih gasilcev in PGD Sv. Ana

V soboto, 14. 3. 2014, se nas je okrog 
60 članov Društva vinogradnikov v 
Sveti Trojici zbralo na 13. občnem 

zboru. Udeležil so se ga tudi gostje: župan 
Darko Fras, pater Bernard Goličnik, predse-
dnik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin 
Cerkvenjak Franci Zorko in 4. vinska kraljica 
Cerkvenjaka Martina Breznik. Iz Turistično 
vinogradniškega društva je bil prisoten pred-
sednik Marjan Farazin. Od domačinov pa 
nas je pozdravil Marjan Klobasa, predsednik 
Turističnega društva, in glasbena družina 
Franca Donka, ki nas je z izvirnim kulturnim 
programom prijetno presenetila.

Na področju usposabljanja smo izvedli po-
kušnjo in nego mladega vina. Slednja je bila 
zelo pomembna zaradi lanskih izredno slabih 
vremenskih razmer. Že dolgo ni bilo toliko 
dela s kletarjenjem kot z letnikom 2014. Se-
dem naših članov je opravilo tečaj z naslovom 
»Smernice dobre higienske prakse za prede-
lavo grozdja v vino«. 

Na področju turističnih prireditev naj 
omenim društveno ocenjevanje vin. Lani 
je bila povprečna ocena vzorcev nekoliko 
nižja kot v letu 2013 in je znašala 17,04 od 
20,00 možnih. Društveno ocenjevanje vin 
je pomembno za izbor protokolarnih vin in 
za ocenjevanje na višjih nivojih. Sodelovali 
smo na ocenjevanju vin KOS Lenart in na 
Grajskem ocenjevanju vin na Ptuju. V obeh 
primerih smo dosegli nadpovprečne ocene. 
Naša vina smo predstavili tudi na Radgon-
skem sejmu AGRA. Za predstavitev turizma 
v naši občini je pomembno, da vina naših 
pridelovalcev degustiramo v Razstavno pro-
tokolarnem centru svetega Martina.

Med pomembne prireditve štejemo Dan 
odprte kleti v času občinskega praznika, po-
stavitev klopotca in mar-
tinovanje. Vse so postale 
tradicionalne in se jih 
praviloma udeleži vedno 
večje število ljudi. Dan 
odprte kleti povežemo s 
podelitvijo diplom za oce-
njena vina. V letu 2014 
smo podelili 13 zlatih in 
10 srebrnih medalj. 

Martinovanje in blago-
slov mladega vina tradici-
onalno organiziramo pri 
stari preši in samostanski 
kleti. Obisk je iz leta v leto 
večji, saj krst mošta po za-
slugi dramske sekcije Turi-
stičnega društva izvajamo 
malo drugače kot drugod. Obsodbo mošta je 
dramska sekcija opravila tudi v sosednji ob-
čini Benedikt.

V letu 2014 smo vzpostavili spletno stran 
društva in se tako povezali s svetom.

Tako smelo zastavljenega programa ne bi 
mogli izvesti, če se ne bi redno prijavljali na 
razpise, ki jih razpisuje Občina Sveta Trojica. 

V društvih se srečujemo s težavami, ki nam 
povzročajo togi in za društva komplicirani 

predpisi, saj smo prepričani, da le-ti delo dru-
štva ovirajo, ne pa vzpodbujajo. V lanskem 
letu smo registrirali delovanje našega dru-
štva za občasno prodajo prehrane in pijače 
na stojnicah ter posredovanje prodaje. Ure-
diti smo morali dostop do spletne aplikacije 
portala UJPeRačun Davčne uprave Slovenije, 
pri čemer smo potrebovali kvalificirano digi-
talno potrdilo. Nabavili smo Vezano knjigo 
računov za gotovinsko poslovanje ter jo re-
gistrirali na pristojnem davčnem uradu. Vse 
to je dodatni strošek društva in predstavlja 
veliko odgovornost vodilnih. Vezana knjiga 
računov je zelo nepraktična za izdajo računa 
posamezni fizični osebi. Poseben problem 
predstavlja prijava društvene prireditve poli-
ciji. Po prijavi prireditve policija po službeni 
dolžnosti opravi nadzor prireditve. Na osnovi 
prijave prireditve SAZAS in podobne inštitu-
cije zahtevajo plačilo za izvedbo žive glasbe 
ali predvajane iz računalnika ali drugega me-
dija. V društvu opravimo vsa dela brezplač-
no, tem organom pa moraš plačati, čeravno 
gre za občasne društvene aktivnosti. 

Potomka najstarejše trte z Lenta, ki jo je 
neznanec skoraj uničil, je v slabšem stanju, 
kot smo pričakovali, saj smo ob rezi ugoto-
vili, da je precejšen del tre suh. Zato smo jo 
morali nižje odrezati. 

Na občnem zboru je tudi primeren čas, 
da se zahvalimo članom in organizacijam za 
njihov prispevek pri prepoznavnosti društva.  
Bronasto priznanje je prejela Betka Vein-
gerl za pomemben prispevek pri krepitvi in 
prepoznavnosti društva vinogradnikov. Pre-
jemnica je s svojim osebnim angažiranjem 
pripomogla k prepoznavnosti društva. 

Zahvalo Društva vinogradnikov Sveta Tro-
jica so prejeli: družina Franca Rojka iz Ose-

ka za dvakratno zelo uspešno organizacijo 
postavitve klopotca. Zahvalo sta prejela tudi 
pater Bernard Goličnik gvardijan in pater 
Jure Dolenc, kaplan pri Sveti Trojici. Brez 
prisotnosti patra Bernarda in patra Jureta si 
ne moremo zamisliti martinovanja in blago-
slova naših mladih vin. Vzorno je tudi sode-
lovanje pri ostalih prireditvah v samostanski 
kleti.

Predsednik Peter Leopold

Trojiški vinogradniki so ocenili svoje delo
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daljeval je z naštevanjem aktivnosti: čistilni 
akciji, velikonočna razstava, kulturna sekcija 
je v letu 2014 postavila na oder novo uspešno 
komedijo Vaja zbora s sedmimi ponovitva-
mi, podelili so najvišje društveno priznanje 
Dragu Šenekarju, izvedli prireditev »Oj, lepo 
je res na deželi« ter bili organizator osrednje 
trojiške veselice, sv. maše v Poličevi kapeli, 
izleta, prireditev Pozdrav sosedu, ponovno 
jaslic v Europarku ter šaljivega dela na marti-
novanjih v Sveti Trojici in v Benediktu.

Na volilnem občnem zboru so bili izvo-

ljeni novi organi društva. Predsednik ostaja 
Marjan Klobasa, podpredsednica Darja Šuta, 
tajnik Zdravko Vračko, blagajnik Drago Še-
nekar, gospodar doma Viktor Emeršič, re-
ferent za kulturo Jože Ploj, referent za šport 
Ivan Letnik. Med številnimi gosti je bila pod-
županja Občine Sveta Trojica Zdenka Pola-
nec, predstavnica Štajerske turistične zveze 
Nevenka Kaučič in drugi. Uradnem delu je 
sledilo prijetno druženje.

Slavko Štefanec, foto: Matej Emeršič

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak je v petek, 6. marca, 
pripravilo redni letni občni zbor, na 

katerem so izvolili novo vodstvo društva in 
predsednika. Za predsednika je bil izvoljen 
Franci Zorko iz Brengove, ki je zamenjal Iva-
na Janeza Pučka iz Stanetincev, ki je društvo 
vodil vse od ustanovitve pred trinajstimi leti. 

Zbor, ki se je odvijal na Turistični kmetiji 

Breznik v Komarnici, je bil dobro obiskan, saj 
ga je ob številnih članih obiskalo veliko dele-
gacij sosednjih sorodnih društev. Med njimi 
predsedniki Društva vinogradnikov Radgon-
sko-Kapelskih goric Milan Kolarič, Društva 
vinogradnikov Kapela Danilo Rihtarič, Tu-
ristično vinogradniškega društva Benedikt 
Marjan Farazin, Društva vinogradnikov Sv. 
Trojica v Slovenskih Goricah Peter Leopold, 
predsednik Kulturnega društva Cerkvenjak 

Primož Čuček in drugi. Med gosti so bili 
tudi poslanec v Državnem zboru Franci Bre-
znik, župan in podžupan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc in Andrej Kocbek ter vinski 
kraljici Društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak Martina Breznik in Društva 
vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric 
Anja Trstenjak. 

O delu društva v preteklem letu je obširno 
poročal predsednik Ivan 
Janez Pučko, o načrtih za 
prihodnje pa novi predse-
dnik Franci Zorko. Delo 
društva in dosedanjega 
predsednika so pohvalili 
številni govorniki. Dose-
danjemu predsedniku, ki 
se je poslovil z ganljivim 
nagovorom, pa so se za-
hvalili s priložnostnimi 
darili, Upravni odbor dru-
štva pa mu je ob darilu 
izročil tudi posebno za-
hvalo za uspešno vodenje 
društva, saj so ga razglasili 
za častnega člana društva. 

Kot je ob prejemu zahval, čestitk in daril de-
jal, bo s sovjim delom in znanjem kot pod-
predsednik društva pomagal novemu predse-
dniku in društvu nasploh.

Pred pričetkom občnega zbora je društvo 
pripravilo predavanje o zaščiti vinske trte, ki 
ga je izvedla predstavnica podjetja Bayer Ana 
Romšak, univ. dipl. ing. agr. iz Maribora.

Ludvik Kramberger

Slovenski red vitezov vina – Omizje za 
Pomurje, ki šteje 15 članov, njegov kon-
zul je Štefan Pavlinjek, tajnik pa Zlatko 

Borak, in Združenje evropskega reda vitezov 
vina–Konzulat za Slovenijo–Pomursko omiz-
je z nekaj več kot 30 člani in vodjem omiz-
ja Ignacom Rajhom ter vikarjem Andrejem 
Šajnovičem, ima v teh dneh polne roke dela. 
Vitezi so botri na desetine različnim vinskim 

trtam, zato je njihova dolžnost, da tudi skrbi-
jo zanje in jih negujejo med letom.

Med njimi lepo uspeva trta tudi na tako 

imenovanem bregu sv. Sebeščana v Pečarov-
cih v občini Puconci. Pred znano gostilo Zel-
ko oziroma „Pri Šöjtiju“ so pomurski vitezi 
vina že leta 2003 zasadili kar troje za regijo 
najbolj poznanih sort trsov – radgonsko ra-
nino, traminec in laški rizling, potem pa še 
znamenito modro kavčino, cepič najstarejše 
trte na svetu z mariborskega Lenta. Letos so 
vitezi, bilo jih je okoli 30 skupaj z drugimi go-

sti, s skupnimi močmi trte 
obrezali že dvanajstič po 
vrsti, v bližnji gostilni pa je 
sledilo druženje ob kulina-
riki in vinu. 

Kot vedno je bila tudi 
letošnja rez svečana in 
vesela, udeležilo se je je 
tudi nekaj domačinov in 
drugih gostov, med kate-
rimi tudi predstavnik vasi 
Pečarovci in predsednik 
domačega TKŠD Peča-
rovci Jože Rituper, župnik 
rimsko-katoliške cerkev v 
Pečarovcih Jožef Hozjan in 
evangeličanski škof Geza 

Erniša, ki sta trte tudi blagoslovila. 
O. B.

Nov predsednik cerkvenjaških vinogradnikov

Vinski vitezi različnih redov so se znova srečali v Pečarovcih 

Dvanajstič so skupaj obrezali »viteško trto«

Čez vse zimske mesece so se v glavnem 
odvijale aktivnosti, kot so: rekreativno 
plavanje, telovadba, igranje šaha in 

kart. V mesecu februarju se je zaključil II. del 
tekmovanja v šahovski »ligi«. V prvem delu 
je tekmovalo pet ekip iz petih DU. Tekmo-
vanje so zaključile štiri ekipe; na srečanju v 
mesecu aprilu prve tri ekipe prejmejo pokale, 
zmagovalna ekipa prehodni pokal, ostali pa 
zahvale.

Ekipe meddruštvenega tekmovanja v šahu 
so se razvrstile: I. mesto DU Lenart, II. mesto 
DU Sveta Ana, III. mesto DU Cerkvenjak, IV. 
mesto DU Voličina in V. mesto DU Benedikt.

Že od začetka leta je vsem DU glavna skrb 
pridobivanje aktivnega članstva iz vrst novih 
upokojencev, pobiranje letne članarine in 
nudenje pomoči preko prostovoljcev svojim 
članom, ki so pomoči potrebni in za druge 
naloge.

Na 11. seji upravnega odbora ZDU Slo-
venskih goric so tudi bili podani predlogi 
okvirnega programa – koledarja športnih, 
rekreativnih in drugih prireditev po DU in v 
zvezi, poročilo finančnega poslovanja za pre-
teklo leto in predlog prihodkov in odhodkov 
za leto 2015. Vse navedeno sprejemajo in po-
trjujejo delegati DU na letni skupščini ZDU 
Slov. goric, ki jo pripravlja DU Voličina v me-
secu maju v Voličini.

V okviru zveze se že vršijo priprave na po-
mladanske aktivnosti, ki se bodo po sprejetih 
programih DU in zveze začele izvajati. Kot 
prva je v mesecu marcu koncert z ljudskimi 
pevci in godci v organizaciji DU Lenart. V 
mesecu maju se pričnejo meddruštvena tek-
movanja v streljanju z zračno puško, meddru-
štveno kolesarjenje in ostalo po programu.

Stanko Cartl

Dan pred mednarodnim dnevom žena 
je bila krajanom Lenarta in bližnje 
okolice dana priložnost, da se možje 

ali partnerji izkažejo in svoje žene ali partne-
rice povabijo v Dom kulture Lenart na kon-
cert z naslovom »S pesmijo in glasbo ob dne-
vu žena« Že drugo leto zapovrstjo je koncert 
pripravilo DU Lenart s skupino Pevk ljudskih 
pesmi tega društva ter k sodelovanju od blizu 
in daleč povabilo 11 različnih skupin ljudskih 
pevcev in godcev. V dveurnem programu so 
nastopili: Pevke ljudskih pesmi DU Lenart, 
Katoliško KD Kidričevo, Ljudski pevci »Trta« 
KUD Maksa Furjana Zavrč, Nada Svetina iz 
Jakobskega Dola, Mešana pevska skupina DU 
Sveta Trojica, Pevke društva gospodinj Vito-
marci, Pevci DU Cerkvenjak, Ljudske pevke 
KUD Maksa Furjana Zavrč, Anovski fantje, 

Predice DU Jakobski Dol in Ljudski pevci 
KD Vrelec iz Benedikta. Na precej šaljivi na-
čin je program napovedovalo in povezovalo 

pet članov Odrasle gledališke skupine KUD 
Vitomarci.

Že v avli pred vhodom v dvorano so za pre-
senečenje poskrbeli otroci Tajda, Mario, Tino 
in Lana, ki so vsem udeleženkam koncerta 
podarili šopek pomladnega cvetja.

Koncertu so prisostvovali predsednik DU 
Lenart Štefan Vereš, ki je vsem prisotnim 
ženam v dvorani namenil nekaj besed, pred-
sednik ZDU Slovenskih goric Stanko Kran-
vogel, častni član ZDU Slovenskih goric Ivan 
Černčec in občinski svetnik Leopold Hamer-
šak. Župan Janez Kramberger se je opravičil.

Presenečenje je bilo darilo - donacija zla-
tarne Sukič iz Lenarta, ki ga je dobila starejša 
gospa za rojstni dan.

Da je koncert uspel, gre zasluga in zahva-
la organizatorju, izvajalcem programa, Ra-

diu Slovenske gorice 
za medijsko obvešča-
nje in donatorjem, ki 
so bili imenovani in 
so s svojim denarnim 
prispevkom pomagali 
pripraviti kvalitetnejšo 
prireditev. 

Vsi organizatorji 
prireditev želijo in si 
zaslužijo udeležbo, kot 
se za mesto Lenart spo-
dobi. Vse prevečkrat je 
opaziti, da so podobne 
prireditve same sebi 
namen, da izvajalci 
zgolj nastopajo za izva-

jalce in za skromno število domače ali širše 
publike. Bila je priložnost za vsakogar. 

S. C.

Člani Turističnega društva Sv. Trojica v 
Slovenskih goricah, ki deluje od leta 
1967, so se v soboto, 14. 2. 2015, zbrali 

v prostorih Gostilne pri Sv. Trojici – Dejan 
Fras.

Prizadevni predsednik Marjan Klobasa, 
ki je začel trinajsto leto vodenja društva, je 
uvodoma poročal o delu društva v letu 2014. 
»Kot vsako je tudi leto 2014 zaznamovano z 
mnogimi aktivnostmi, tako da je lahko prav 

vsak član našel možnosti v 
mozaiku raznih dejavno-
sti, ki vse po vrsti krepijo 
kraj, mu dajejo svoj pečat 
prepoznavnosti in zanimi-
vosti, to pa posledično pri-
vablja v obiskovalce – turi-
ste, kar je tudi ena ključnih 
dejavnosti društva. Ni pa 
dejavnost samo to, ampak 
se naš kraj trudimo olepše-
vati in tkati dobre odnose 
med občani, kajti to nam 
in našim gostom zagotavlja 
dobro počutje pri nas.« Na-

Dejavnosti upokojence ZDU Slov. goric 

Koncert ob dnevu žena v Lenartu

TD Sveta Trojica opravilo volilni občni zbor

Starost je lahko tudi lepa
Starost in starostniki sta pojma, ki se v zadnjem času na novo opredeljujeta. Življenjska 

doba ljudi se podaljšuje, vendar tudi doba aktivnega poklicnega udejstvovanja. Kriza, ki kar 
traja, mnoge sili k delu za golo preživetje tudi v najbolj poznih letih. Nekateri pa postanejo 
delovno neaktivni prej, kot bi si želeli. Odtujenost generacij, utemeljena na reku, da »mladi 
in stari ne gredo skupaj«, je dosegla te razsežnosti, da male otroke vodimo v domove staro-
stnikov za to, da se generaciji srečata, saj mnogi, eni in drugi, skoraj nimajo pristnih stikov s 
svojimi vnuki ali starimi starši. In še bi lahko naštevali. 

Tako starost mnoge razočara, spravlja v stisko in navdaja z obupom. Je pa lahko starost 
tudi lepa, lep zaključek življenja ali za koga celo najlepše življenjsko obdobje. Za to pa je 
potrebno kaj narediti, spremeniti kako svoje prepričanje, kako svojo navado, predvsem pa 
ostati ali postati aktiven. 

No, o tem in številnih možnostih, kako narediti starost (tudi) lepo, bo govora v četrtek, 16. 
aprila 2015, ob 17. uri v Kulturnem domu Selce, predaval bo psiholog Heliodor Cvetko.

Predavanje organizirajo vodstvo DeSUS-a Lenart, Društva upokojencev Voličina in 
Društva upokojencev Lenart. 

Za popestritev predavanja bodo poskrbeli člani Kulturno turističnega društva Selce.
Organizatorji prireditve
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Društvo kmečkih žena in deklet Sv. 
Ana uspešno izvaja zastavljeni pro-
gram dela za leto 2015.

V letošnjem letu smo imele že tri kuhar-
ske tečaje za svoje članice. Kuharske teča-
je izvajamo v svojih 
društvenih prostorih 
na občini Sveta Ana. 
Tečaji so vedno vode-
ni s strani priznanih 
mentorjev. Skozi na-
vedene kuharske teča-
je si pridobimo veliko 
novih izkušenj in tako 
dodajamo k naši ku-
linariki veliko novih 
jedi. V prihodnosti 
načrtujemo prikaz in 
pokušino jedi iz naše 
preteklosti. Vsi, ki 
imate kakšen recept 
ali poznate kako staro jed iz preteklosti in je 
iz okolja Sv. Ane, vas prosimo, da nam recept 
zaupate.

Ob dnevu žena smo si privoščile dvodnev-

ni oddih v Izoli, kjer smo se malo sprostile 
in vse skrbi pustile doma. Potovale smo z 
vlakom, kjer je bilo veselo vzdušje, saj je naš 
vlak potoval s hitrostjo, kot je bila hitrost ob 
otvoritvi proge Dunaj–Trst.  

Obljubile smo si, da drugo leto dopust po-
daljšamo na več dni in še vzpodbudimo dru-
ge članice, da se nam pridružijo. 

Predsednica društva Darinka Kapl

V petek, 27. 2. 2015, je bil v dvorani 
Doma kulture Selce redni občni zbor 
KTD Selce. V društvu delujeta sek-

cija Ljudskih pevcev, ki jo vodi Olga Ornik, 
in Dramska sekcija, ki jo vodi Julijana Bra-
čič. KTD Selce je v minulem letu izvedlo 9 
samostojnih prireditev v Domu kulture Selce 
ter 40 nastopov izven domačega kraja. Člani 

sekcije Ljudskih pevcev in Dramske sekcije 
so se povezovali s šolo in društvi v domačem 
kraju, pa tudi z različnimi društvi raznih kra-
jev v Sloveniji. 

Po sprejetih poročilih se je razvila živah-
na razprava udeležencev. Predvsem so želeli 
pojasnila Občine, zakaj društvom, ki delajo 
dobro, že dve leti ni nakazala nobene finanč-

ne pomoči, oziroma kam je bil vložen denar, 
ki ga država namenja občinam za kulturo. 
Žal odgovora niso dobili, saj se kljub pova-
bilu občnega zbora ni udeležil noben pred-
stavnik Občine. Z veseljem pa so prisluhnili 
besedam, ko so jim jih namenili povabljeni 
prisotni gostje: ravnatelj OŠ Voličina Anton 
Goznik, predsednik Krajevne skupnosti Vo-

ličina Peter Golob, pred-
sednik Zveze kulturnih 
društev Slovenskih goric 
Drago Lipič in predse-
dnik PGD Selce Robert 
Mesarec. 

Predsednik Janez Bel-
na se je vsem članom 
zahvalil za dobro aktivno 
sodelovanje. Podeljena 
so bila tudi priznanja za 
dolgoletno in zelo ak-
tivno delo v KTD Sel-
ce. Prejeli so jih Ivanka 
Potrč, Anica Lešnik, 
Mirko Ornik in Rojko 
Alojz.

Občnega zbora se je udeležila tudi njihova 
najstarejša članica Terezija Novak, ki šteje že 
90 let. Kljub častnim letom pa ni pozabila na 
kulturo, saj jim je po uradnem delu ponosno 
recitirala pesmi Franceta Prešerna in Simona 
Gregorčiča.

Julijana Bračič

DKŽD Sveta Ana

Leto 2014 za KTD Selce zelo uspešno

Ob koncu prejšnjega in v začetku leto-
šnjega leta so potekala obnovitvena 
dela na znamenitem vodnjaku ob cer-

kvi sv. Ane. Obnova je potekala pod okriljem 
Župnije Sveta Ana, ki jo vodi župnik Anton 
Fras. Del finančnih sredstev je bil zbran s sa-
moprispevkom in donacijami posameznikov. 
Obnova vodnjaka pomeni prispevek k ohra-
njeni naravni in kulturni dediščini pri Sv. Ani 
v Slov. goricah, služil pa bo tudi kot zanimiva 
turistična in učna točka v kraju.

Besedilo in foto: Petra Golob

Obnovljen vodnjak 
ob cerkvi sv. Ane

Povabilo na Jurjevo 2015
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah praznuje svoj občinski praznik 27. aprila. Med 

aktivnosti Jurjevih dnevov spada tudi Jurjevo – tradicionalna prireditev Turističnega dru-
štva »Dediščina« Jurovski Dol že od leta 1992. Tudi letos vabi lastnike konj, da se na Jurjevo 
nedeljo, 26. 4. udeležite blagoslova konj, ki bo potekal ob 11. uri. 

Prijave z vsemi ustreznimi podatki lahko posredujete na marija.sauperl@gmail.com
27. 4. 2015 pa bo potekal tradicionalni pohod »Spoznavajmo svoj kraj«. Pohodniki se zbe-

rejo ob 9. uri na trgu v Jurovskem Dolu. Prijeten dan po Slovenskih goricah, spoznavanje 
prijaznih ljudi, naravnih in drugih znamenitosti, predvsem pa zadovoljstvo ob druženju in 
spoznavanju novih obrazov bo zagotovo zadosten razlog za udeležbo!

Vabljeni!
Marija Šauperl

V sklopu načrtovane dejavno-
sti v vrtcu smo spoznavali 
poklice, med njimi tudi po-

klic vojak. Starša deklice iz skupine 
Zvezdice, ki sta zaposlena v Slovenski 
vojski, sta se z veseljem odzvala naše-
mu povabilu. Najprej je predstavitev 
potekala v igralnici, kjer smo skupaj 
z otroki z zanimanjem poslušali pred-
stavitev poklica vojak ter si ogledali in 
preizkusili različno vojaško opremo. 
Nato smo odšli pred vrtec, kjer smo 
si z navdušenjem ogledali še vojaški 
avtomobil. Dan smo zaključili polni 
lepih vtisov. 

Doroteja Šlebinger, vzgojiteljica

Ker nas tudi letošnja zima v naših kra-
jih ni obdarila z obilico snega, smo si 
snežno deželo pričarali kar sami. V 

našem vrtcu smo se skupaj s starši dogovorili, 

da bomo izdelali snežake. 
Otroci so se tako pridno s svojimi starši lo-

tili dela in nastala je prava dežela snežakov. 
Vsak snežak je dobil tudi ime, zgodbo svoje-

ga nastanka, pa tudi kakšna domi-
selna pesmica se je prikradla v našo 
deželo.

In tako so otroci svoje snežake 
predstavili prijateljem ter jih razsta-
vili tudi v našem vrtcu in OŠ Bene-
dikt.

Hvala vsem staršem, predvsem pa 
Anissinemu očetu Alešu Belna za 
večji delež ustvarjalnosti.

Otroci iz oddelka Mehurčki vrtca 
Benedikt ter vzgojiteljici Zdenka in 

Cvetka. 

VABLJENI
NA OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
kdaj: SOBOTA, 28. MAREC 2015, OB 10. URI

kje: LOVSKI DOM BENEDIKT
Dan za spremembe je vseslovenska akcija, ki jo pripravlja Slovenska filantropija, ki bo 

potekala 28. marca 2015 v obliki prostovoljskih akcij. Prostovoljke smo pripravile delavnice, 
kjer bodo otroci v spremstvu spremljevalcev ustvarjali. Popestrimo dan otrokom in vsem, 
ki so pripravljeni ustvarjati. Pridružile se nam bodo tudi članice ročnodelskega krožka Pla-
menke, ki bodo z nami delile ustvarjalnost. 

Organizatorke: Klementina Harl, Sabina Ketiš, Damjana Vajs, Martina Marušič
Sodelujoči: Občina Benedikt, KD Benedikt – Ročnodelski krožek Plamenke, Lovska dru-

žina Benedikt
   VLJUDNO VABLJENI!

Vojaki v vrtcu Benedikt

Zima je čas snežakov

"Pod Poncami"v lenarški občinski avli
Ob 80-letnici prve mednarodne skakalne prireditve v Planici je Muzej novejše zgodovine 

Slovenije predstavil fotografske utrinke zgodovinskega utripa Planice iz obdobja med 1934 
in 1991. V tednu, ko je Planica gostila tekme za svetovni pokal, so v Avli Jožeta Hudalesa v 
prostorih Občine Lenart postavili fotografsko razstavo »Pod Poncami«.

Med avtorji fotografij so znani slovenski fotoreporterji Svetozar Busić, Edi Šelhaus, Nace 
Bizilj, Miloš Švabić, Marjan Ciglič, Vlastja Simončič, Marjan Pfeifer, Bogo Primožič, Leon 
Jere, Dragan Arrigler, Rudi Paškulin, Milan Pogačar, Miha Dariš, Lado Čuk, Joco Čermak 
in drugi.

Razstavi so pridih humorja dodale še karikature na temo planiških skokov umetnika Bi-
neta Roglja, tudi nekdanjega uspešnega skakalca.

Razstavo je Občini Lenart posodil Muzej novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane, ustvar-
jalca razstave sta Jožica Šparovec in Ivo Vraničar.

Razstava je na ogled v Avli Jožeta Hudalesa, v prostorih Občine Lenart do 13. aprila 2015.
Vabljeni!

Društvo za razvoj kabelsko-satelitsko-televizijskega sistema Lenart 
vljudno vabi 

vse naročnike, ki sprejemajo TV signal od družbe Telemach, d. d., 
in so priklopljeni na kabelski sistem v mestu Lenart, na redni letni občni zbor, 

ki bo v četrtek, 9. 4. 2015, ob 18. uri v prostorih Gasilskega doma Lenart.
Dnevni red bo podan na občnem zboru.

Predsednik društva: Edi Golob
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Komunalni odpadki so odpadki, ki na-
stajajo v gospodinjstvih, in njim podobni 
odpadki, ki nastajajo pri opravljanju stori-
tvenih in proizvodnih dejavnosti. Ravnanje 
s komunalnimi odpadki je predpisano z re-
publiškimi in občinskimi predpisi. Krovni 
republiški predpis je Uredba o odpadkih 
(Ur. list RS, št. 103/2011), običajni občin-
ski predpis pa je Odlok o načinu in pogojih 
izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi od-
padki.

Skupno izhodišče vseh predpisov je strate-
gija ravnanja z odpadki, ki določa prednostni 
red aktivnosti, in sicer:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje odpadkov,
4. druga predelava odpadkov (npr. ener-

getska predelava),
5. odstranjevanje odpadkov. 
Cilj strategije je zmanjševanje količin od-

padkov za odlaganje in povečevanje deleža 
odpadkov za ponovno uporabo in/ali prede-
lavo. Pogoj za uspešno ponovno uporabo in/
ali predelavo so ločeno zbrani in čisti odpadki.

Pri prevzemanju komunalnih odpadkov na 
prevzemnih mestih pri gospodinjstvih in/ali 
pravnih osebah pogosto opažamo nepravilno-
sti oz. napake, ki se odražajo kot nepravilno 
sortirani oz. nesortirani komunalni odpadki, 

nepravilna uporaba zabojnikov in vreč za zbi-
ranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, 
odloženi komunalni odpadki izven zabojni-
kov. Da bi bilo napak pri zbiranju komu-
nalnih odpadkov čim manj, smo pripravili 
nalepke, s katerimi želimo uporabnike na-
ših storitev zbiranja določenih vrst komu-
nalnih odpadkov opozoriti na njihove napa-
ke. V primeru ugotovljene napake odpadkov 
ne bomo prevzeli, na zabojnik ali vrečko pa 
bomo nalepili nalepko z ustrezno vsebino.

Nalepke uporabljamo za naslednje ugoto-
vljene napake:

1. Neustrezna embalaža za zbiranje 
odpadkov / nesortirani odpadki

Najpogostejši pojav so nesortirani odpadki 
v namenskih zabojnikih ali vrečkah za zbira-
nje posameznih vrst komunalnih odpadkov, 
kar pomeni, da za njihovo zbiranje ni bila 
uporabljena pravilna embalaža. Vse, ki bomo 
na svojih zabojnikih ali vrečkah opazili nalep-
ko z gornjo vsebino, naprošamo, da odpadke 
ponovno presortirajo in jih odložijo v pravo/
pravilno embalažo za zbiranje posameznih 
vrst odpadkov.
2. Količina vaših odpadkov presega 
volumen vašega zabojnika.
3. Dodatne vreče za zbiranje 
odpadkov

Zelo pogost pojav so odloženi mešani ko-
munalni odpadki ob zabojnikih v vrečkah, 
ki niso namenske tipske vrečke za zbiranje 
teh odpadkov. Tako odloženih odpadkov ne 
bomo prevzeli, uporabnikom pa svetujemo, 
da si zagotovijo dodatne vrečke za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov. Te lahko do-
bijo pri voznikih ob pobiranju odpadkov, v 
našem Centru v Sp. Porčiču ali naročijo do-
stavo po pošti.
4. Poškodovan zabojnik

Dogaja se tudi, da uporabniki uporabljajo 
poškodovan zabojnik za zbiranje odpadkov, 
kar nam zelo otežuje njihovo praznjenje. 

Uporabnike naših storitev naprošamo, da 
poškodovani zabojnik čim prej zamenjajo z 
drugim ustreznim zabojnikov.

Za več informacij lahko pokličete na 
02/620 23 00 ali pišete na odpadki@sauber-
macher.si.

Središče občine Sveta Trojica, 
ki je sestavljena iz osmih nase-
lij, se bohoti na manjšem griču. 
V središču občine stoji baročna 
cerkev s tremi zvoniki, ki so 
simbolično povezani z imenom 
občine. Akumulacijsko jezero 
daje občini poseben čar in tudi 
možnost za ribolov in rekreaci-
jo. Zanimivost občine je, da se 
je leta 1950 tja za pol leta pre-
selil Ivan Cankar in tam napisal Lepo Vido.

Letno okoli 2000 prebivalcev porabi do-
brih 72.000 kubičnih metrov pitne vode, z 
leti ta poraba nekoliko narašča, predvsem 
pri fizičnih osebah. Spodbudni sta dejstvi, da 
se podaljšuje dolžina vodovodnega omrežja, 
ki trenutno presega 27.000 metrov, in da je 

interventnih posegov izredno 
malo. Letno se v občini Sveta 
Trojica odvzame okoli 30 vzor-
cev za mikrobiološke analize 
in v lanskem letu nobeden od 
teh ni bil neustrezen. Omeni-
ti velja tudi, da se kot v večini 
ostalih občin v občini Sveta 
Trojica veča število hidrantov, 
trenutno jih že več kot 120. 

Hidranti na javnem vodo-
vodnem omrežju so namenjeni  izključno 
požarni  varnosti  in morajo biti ves čas 
dostopni ter v brezhibnem stanju. Pravilno 
delovanje hidrantnega omrežja omogoča 
gasilcem in uporabnikom hitro in učinko-
vito gašenje požara. Koristni so predvsem 
nadzemni hidranti, saj so vidni na daleč in 

dobavljajo več vode. Praviloma so 
postavljeni v bližini industrijskih 
obratov, v bližini večjih stavb in 
kjer je izredno pomembno, da so 
vidni na daleč. Podzemni hidranti 
se nahajajo na tistih mestih, kjer bi 
bili nadzemni moteči, predvsem z 
vidika oviranja prometa. Za gasilce 
to predstavlja slabost, da jih ni eno-
stavno najti, kljub temu da morajo 
biti označeni s tablico. Zamudna je 
tudi priprava za uporabo, ker je po-
trebno najprej namestiti nastavek, 
kar je posebej težavno, če so tam 
parkirana vozila.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Sveta 
Trojica (veljaven od 1. 4. 2014)

Vodarina Cena za m3 z 
DDV (EUR)

Normirana poraba pitne vode 0,8551
Prekomerna poraba pitne vode 1,2826

Postavka omrežnina se obračunava odjemnim 
mestom, priključenim na javno omrežje.
Omrežnina za kombinirane vodomere se ob-
računava po dimenziji večjega vodomera.

Dimenzija števca Cena z DDV 
(EUR)

DN 13, 20 2,16
DN 25 2,80
DN 30 2,88
DN 40 6,14
DN 50 12,75
DN 80 16,69
DN 100 18,35
DN 150 28,59
DN 13K, 20K 3,24
DN 25K 4,20
DN 40K 9,22
DN 50K 19,12
DN 80K 25,03
DN 100K 27,53
DN 150K 42,89

Omrežnina za velikost
Dimenzija 

števca
Cena z DDV 

(EUR)
DN 13 7,49
DN 20 7,49
DN 25 22,46
DN 30 22,46
DN 40 74,88
DN 50 112,32
DN 80 374,40
DN 100 748,80
DN 150 1497,61

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Porast porabe pitne vode v občini Sveta Trojica Nalepke - obveščanje uporabnikov za pravilno 
zbiranje komunalnih odpadkov

Nadzemni hidrantPodzemni hidrant (manjka pokrov)

KOLIČINA VAŠIH 
ODPADKOV PRESEGA 
VOLUMEN VAŠEGA
ZABOJNIKA

Spoštovani,
 
ker je količina vaših odpadkov večja od volumna vašega 
zabojnika, vam teh dodatnih količin v okviru rednega odvoza 
odpadkov ne moremo prevzeti.

Predlagamo vam, da zamenjate zabojnik z zabojnikom 
večjega volumna ali pa si zagotovite dodatne namenske 
vrečke zbiralca odpadkov (Saubermacher Slovenija) za 
oddajo dodatnih količin odpadkov.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska Sobota

&

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00 
ali nam pišite na elektronski naslov 
odpadki@saubermacher.si.

Slovenija

Slovenija

DODATNE 
VREČE
ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV

Spoštovani,
 
če potrebujete dodatne vreče za zbiranje odpadkov, jih 
lahko proti plačilu dobite pri vozniku ob pobiranju odpadkov, 
v naši PE, Sp. Porčič 4/a, Lenart, v zbirnih centrih ločenih 
frakcij v Radencih, Gornji Radgoni, Slivnici in Zrečah ali 
naročite dostavo po pošti. Poštnina se obračuna po ceniku 
Pošte Slovenije.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00 
ali nam pišite na elektronski naslov 
odpadki@saubermacher.si.

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

POŠKODOVAN
ZABOJNIK

Spoštovani,
 
vaš zabojnik za zbiranje odpadkov je poškodovan, kar nam 
otežuje njegovo praznjenje.

Prosimo vas, da zabojnik čim prej zamenjate z drugim, 
ustreznim zabojnikom, ki bo omogočal nemoteno praznjenje. 

V kolikor je zabojnik naša last, ga lahko zamenjate v naši PE, 
Sp. Porčič 4/a, Lenart, v zbirnih centrih ločenih frakcij v 
Radencih, Gornji Radgoni, Slivnici in Zrečah ali pa proti plačilu 
dostavnih stroškov njegovo zamenjavo opravimo mi.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00 
ali nam pišite na elektronski naslov 
odpadki@saubermacher.si.

PAPIR
Slovenija

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

NEUSTREZNA 
EMBALAŽA ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV / 
NESORTIRANI ODPADKI

Spoštovani,
 
ob prevzemu odpadkov smo ugotovili, da le-ti niso 
pravilno sortirani oz. odloženi v pravo embalažo za 
zbiranje odpadkov, zato jih nismo prevzeli.

Naprošamo vas, da odpadke ponovno presortirate in jih 
odložite v pravo embalažo, skladno z našimi navodili o 
pravilnem ločevanju odpadkov.

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

Za dodatne informacije
pokličite na telefonsko številko 02 620 23 00 
ali nam pišite na elektronski naslov 
odpadki@saubermacher.si.

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

NESORTIRANI
ODPADKI

Slovenija

Več informacij najdete na naši spletni strani,
www.saubermacher.si.

Umna uporaba lesa – vabilo na posvet
Vsakega kosa lesa, ki ga porabimo manj kakovostno kot bi ga lahko, je škoda. Veliko je 

govora o tem, kako bi morali ravnati z lesom in kako je v naši državi to slabo organizirano. 
Čas je, da ukrepamo sami.

Na posvetu bomo govorili o celostni uporabi drevesa, torej kot celote. Z nami bo prof. dr. 
Franc Pohleven z Biotehniške fakultete.

Kako se bomo organizirali, da bomo iz najboljšega dela drevesa naredili vrhunske proi-
zvode, iz stranskih pa substrate za gojenje gob ali drugih živil? Skrajna možnost uporabe je 
za kurjavo, ki je pri nas, žal, pogosto prvi razlog poseka.

Poleg tega se bomo začeli povezovati zaradi boljšega skupnega nastopa na trgu in zaradi 
izmenjave znanja in uslug. S tem bomo zniževali stroške in izboljšali kakovost in konku-
renčnost.

Na posvet ste vabljeni vsi, ki iščete svojo priho-
dnost v lesno-predelovalni obrti (mizarji, tesarji, 
gozdarji) in v novih oblikah proizvodnje v kmetij-
stvu (kmetje in podjetniki) ter vsi, ki vas zanimajo 
razvoj in novosti.

Posvet bo v ponedeljek, 13. aprila 2015, ob 19. 
uri v Lenartu (Center Slovenskih goric – Trg osvo-
boditve 9).

Izak Matej Ciraj,  
predsednik Društva Mi za vse nas

www.ZaVseNas.si, 040 492 562
Woodpad, slovenski izdelek za pametne 
telefone in tablice, avtor: mag. Jože Jurša
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Člani Govedorejskega društva Sloven-
ske gorice Lenart so se pred kratkim 
zbrali na 20. občnem zboru na turi-

stični kmetiji Breznik v Komarnici pri Cer-
kvenjaku. Društvo so v letu 1995 ustanovili 
rejci s strokovno pomočjo kmetijske sveto-
valne službe pri KGZ Ptuj, s katero dobro so-
delujejo še danes. V jubilejnem letu so si čla-
ni zadali pester program dela, najzahtevnejša 
bo organizacija govedorejske razstave, ki bo 
29. maja v okviru kmetijsko obrtniškega sej-
ma KOS Lenart na hipodromu Polena. Priza-
devno vodstvo društva, na čelu s predsedni-
kom Albertom Kocbekom in blagajničarko 

Leo Bela, bo to zanimivo prireditev organi-
ziralo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Ptuj. Pomoč pri izvedbi razstave so 
obljubili tudi gostje, ki so se udeležili občne-
ga zbora, med njimi podžupan 
občine Cerkvenjak Andrej 
Kocbek, podžupan občine Sv. 
Trojica v Slov. goricah Bran-
ko Novak, podžupan občine 
Lenart, strokovni tajnik Zveze 
rejcev lisaste pasme Slovenije 
Jože Smolinger, predsednik 
in direktor Kmetijske zadruge 
Lenart Janez Rajšp in Janko 
Hajdinjak. Ob 20-letnici de-
lovanja društva so podelili tudi 
priznanja, najvišji sta prejela 
prvi predsednik društva Feliks 
Kocbek iz Zg. Voličine ter nek-
danji predsednik Viktor Škof 
iz Lormanja. Priznanja za pri-
spevek k ustanovitvi društva 
so prejeli še živeči ustanovni 
člani. Za dobro sodelovanje, 
strokovno in finančno pomoč 
so podelili zahvale vsem slo-
venskogoriškim občinam, Kmetijski zadrugi 
Lenart, Kmetijski svetovalni službi ter selek-
cijski službi pri Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Ptuj, ki opravlja pomembno strokovno 
delo, ki je pogoj za napredek v živinoreji.

Kot vsako leto so tudi tokrat najboljši rejci 
oziroma pridelovalci mleka v letu 2014 preje-

li  priznanja za rezultate mlečnosti. Lenarški 
rejci dosegajo vidne rezultate tudi v sloven-
skem merilu, čreda krav lisaste pasme rejca 
Alberta Kocbeka iz Zg. Voličine je z doseže-
no povprečno mlečnostjo v letu 2014 deni-
mo uvrščena na 6. mesto, čreda krav Jožefa 
Kranerja iz Zg. Partinja pa na 12. mesto med 
rejami z najvišjo povprečno življenjsko prire-
jo v Sloveniji. Priznanja so prejeli: 

Alberto Kocbek iz Zg. Voličine, zlato 
priznanje za doseženo najvišjo povprečno 
mlečnost v čredi krav lisaste pasme (8.240 
kg mleka po kravi), zlato priznanje za do-
seženo najvišjo povprečno mlečnost v čredi 

krav črno bele pasme 
(10.167 kg mleka po 
kravi), 

Konrad Divjak iz 
Zg. Žerjavcev, srebrno 
priznanje za doseženo 
povprečno mlečnost 
v čredi krav lisaste 
pasme (7.192 kg mle-
ka po kravi), srebrno 
priznanje za doseženo 
povprečno mlečnost 
v čredi krav črno bele 
pasme (8.966 kg mleka 
po kravi),

Milan Krajnc iz 
Straž, bronasto pri-
znanje za doseženo 
povprečno mlečnost v 
čredi pri kravah lisaste 
pasme (7.022 kg mleka 
po kravi),

Vladimir Kegl iz 
Žic, bronasto priznanje 

za doseženo povprečno mlečnost v čredi krav 
črno bele pasme (9.494 kg mleka po kravi), 
srebrno priznanje za doseženo povprečno ži-
vljenjsko prirejo v čredi 31.071 kg mleka,

Jožef Kraner iz Zg. Partinja, zlato prizna-
nje za doseženo povprečno življenjsko prire-
jo v čredi 31.375 kg mleka.

Katica Vohl iz Selc, bronasto priznanje za 
doseženo povprečno življenjsko prirejo v čre-
di 29.384 kg mleka.

F. O., foto: Petra Hanžel

Prejemniki priznanj ob 20-letnici društva: Jože Smolinger (KGZ Ptuj), 
Janko Hajdinjak (KZ Lenart), Andrej Kocbek (Občina Cerkvenjak), 
Branko Novak (Občina Sv. Trojica), ustanovni člani Venčeslav Polič, 
Franc Kovačec, Vladimir Kegl, Franc Bezjak, prvi predsednik Feliks 
Kocbek, nekdanji predsednik Viktor Škof, 

Najboljši rejci krav molznic na območju Govedorejskega društva 
Slovenske gorice: Milan Krajnc, Alberto Kocbek, Daniel Divjak, 
Vladimir Kegl, podeljevalec priznanj Jože Smolinger, Jožef Kraner

20 let Govedorejskega društva Slovenske 
gorice Lenart

Center je odprl svoja vrata 7. mar-
ca. Prisluhnili smo predstavitvi 
trgovine družinskega podjetja 

Suzi, d. o. o., in govoru predsednika Če-
belarskega društva Sv. Trojica–Lenart 
Leopolda Hameršaka, nato pa v družbi 
čebelarjev in občanov pokramljali ob 
prigrizku in zvokih harmonike. 

Da pa niso samo čebelarji tisti, ki 
so prišli na svoj račun, je bilo v veselje 
vsem sladokuscem, ki so odkrili koti-
ček Medene razvade z medom, me-
denimi izdelki in vrhunsko slovensko 
čokolado.

S. G.

Z otvoritve Čebelarskega centra Lenart

Na 61. rednem programsko-volilnem 
občnem zboru LD Dobrava iz Svete 
Trojice v Slovenskih goricah so med 

drugim govorili o nujnosti izboljševanja na-
ravnega okolja in pogojev za ohranitev male 
divjadi. V zadnjih štirih letih so sicer nekaj 
malega že postorili, a veliko premalo, saj jim 
ni uspelo kupiti niti enega zemljišča za novo 
remizo. Žal so lovci večkrat povsem nemoč-

ni, ko zlasti v pomladanskem času kljub za-
konski prepovedi na veliko gorijo grmišča in 
redke žive meje. Veliko je tudi nepotrebnega 
sekanja, katerega pa lastnikom ni mogoče 
preprečiti. Zato so se na občnem zboru za-
vzeli za učinkovitejše delovanje v smeri per-
manentnega izboljševanja naravnih pogojev 
za ohranitev male divjadi. Na nujnost ohra-
njanja naravnega okolja in vseh vrst divjih 
živali sta med drugim opozorila tudi župana 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Svete 
Trojice Darko Fras. Slednji je tudi sam član 
zelene bratovščine in je kot delovni pred-
sednik vodil občni zbor. Oba sta se lovcem 
zahvalila za opravljeno delo v preteklosti, ki 
je bilo uspešno in naravnano tudi na vklju-
čevanje v mnoge aktivnosti lokalnih skupno-
sti. Ne samo za sodelovanje pri vsakoletnih 
čistilnih akcijah, pač pa tudi za vključevanje 
v celovito turistično ponudbo in v izvedbo 
različnih prireditev. LD Dobrava je vpeta 
tudi v sodelovanje s šolami in vrtci in bo na 
tem področju delo še okrepila. Kot je povedal 

tajnik LD Danilo Muršec, naj bi že prihodnje 
leto v Dobravi organizirali tabor za mlade v 
sodelovanju z Lovsko zvezo Maribor. Njen 
predstavnik Rudi Majer je na občnem zbo-
ru LD Dobrava podelil priznanje »bronasta 
vidra« za urejen in skrbno vzdrževan lovski 
dom z okolico in se dotaknil mnogih aktu-
alnih vprašanj. Tudi neugodnega starostnega 
povprečja, ki tare večino LD. V LD Dobrava 

na primer je povpreč-
na starst 57,6 let in v 
zadnjih letih za vstop 
mladih članov ni zani-
manja. A niso osamlje-
ni, je še povedal Rudi 
Majer, saj je v nekaterih 
LD povprečna starost 
že 62 in celo več let. 
Spregovoril je tudi o 
kadrovanju na odgo-
vorna mesta v lovstvu 
in opozoril, da zaradi 
velike odgovornosti v 
LD vse težje dobivajo 
usposobljene kadre za 
najvišja in najodgovor-
nejša mesta. Tudi zato, 
ker starešine mimajo 
večjih pristojnosti za 
odločanje, odgovarjajo 

pa za vse. Lovcem je predstavil tudi nekatera 
programska izhodišča LZ Maribor za letos. 
Občni zbor je pozdravil tudi predstavnik 
pobratene LD Vurmat s Sv. Duha na Ostrem 
vrhu Jože Maček. Zahvalil se je za dobro so-
delovanje in predlagal, da bi bilo tega sodelo-
vanje v bodoče še več. Imajo namreč več kot 
dovolj skupnih točk in predvsem nalog.

Na 61. občnem zboru LD Dobrava so raz-
rešili dosedanje vodstvo in izvolili novega 
starešino - mandatarja. To funkcijo bo priho-
dnja štiri leta opravljal Franc Slekovec iz Cer-
kvenjaka. Izvolili so tudi nov nadzorni odbor 
in disciplinsko komisijo LD Dobrava, sprejeli 
LNL in FN za leto 2015. Za častnega člana so 
razglasili Antona Ornika, ki je bil leta 1954 
med ustanovitelji LD Dobrava. V svoje vrste 
so sprejeli enega pripravnika in sicer Milana 
Kukovca iz Oseka, občni zbor pa sklenili s 
prijetnim, rahlo pustno obarvanim družab-
nim srečanjem z gosti.

M. T.

Štefan in Irena iz Can-
karjeve ulice v Sv. 
Trojici v Slov. goricah 

gotovo dobro čutita, kako 
jima želi biti blizu pes 
Piki. Od leta 1999, polnih 
16 let, so močno navezani 
drug na drugega. Skoraj 
vsak dan Pikija vidimo 
pred vrati samopostrežne 
trgovine v Sveti Trojici, 
kamor že utrujen od bo-
lečin še vedno spremlja 
lastnika v obe smeri. Bil je 

dobro vzgojen, ni oče, imel 
pa je brata Tačka, ki ga je 
često, še dve leti nazaj, hodil 
obiskovat en kilometer da-
leč. Če slučajno mora ostati 
sam, je zelo žalosten. Vesel 
pa je, ko vidi odpiranje kon-
zerv zanj. Nudena mu je še 
možnost za vsakodnevne 
sprehode. Pes je res člove-
kov najboljši prijatelj!

Besedilo in foto:  
Slavko Štefanec

Iz voličinskega zeliščarskega krožka

Pri tokratnem zeliščarskem srečanju smo se pogovarjali o shranjevanju posušenih zdra-
vilnih rastlin. 

Pravila: 1. Ko zdravilne rastline temeljito posušimo, jih shranimo in pri tem pazimo, 
da zaradi hrambe ne uničujemo njihove zdravilnosti. 2. Manjše količine hranimo v steklenih 
kozarcih s pokrovom. Kozarec vsakega toliko časa prezračimo in ga ne izpostavljamo močni 
svetlobi. 3. Večje količine hranimo v večslojnih papirnatih vrečah, v kartonskih ali lesenih 
škatlah. 4. Paziti moramo, da je prostor suh, da nam rastline ne bi začele plesniti (takšne 
takoj zavržemo, saj so škodljive za naše zdravje). Prostor naj bo zračen in ne presvetel. Po-
zorni bodimo tudi na molje. 5. Na steklene kozarce, papirnate vreče ali škatle vedno damo 
nalepko, na katero napišemo ime rastline, del rastline in datum nabiranja. 6. Zelišča sčasoma 
začnejo izgubljati svojo zdravilno moč, zato predolgo hranjenje ni priporočljivo, ena sezona 
je dovolj.

Pripravili smo si čemažev namaz. Čemaževe liste, ki smo jih obrisali, damo v multiprak-
tik, dodamo oljčno olje, sol, malo soka limone, po želji oreščke ali semena (bučna, sonč-
nična). Vse to zmeljemo v gladko maso, dodamo skuto ali ovčji sir ter ponovno zmeljemo, 
da dobimo namaz. Uporabimo ga kot namaz za kruh, kot polivko za testenine ali prilogo k 
mesu. Hranimo ga v hladilniku.

Domov smo nesli sadike čemaža z navodilom, kje ga posadimo. In kaj nabirati v tem času? 
Čemaž, regrat, trobentice, marjetice, vijolice, lapuh, pljučnik.

M. Č.

Še več skrbi naravnemu okolju za malo divjad

Pes je človekov najboljši prijatelj!

Novi starešina LD Dobrava Franc Slekovec (prvi z leve) v družbi prijate-
ljev na Vurmatu

Pes Piki čaka pred trgovino 
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Z NARAVO

Člani DOPPS so, 
tako kot so oblju-
bili, v soboto, 

14. marca, v Jurovskem 
Dolu, Gasteraju, Žiten-
cah, Šetarovi in Drvanji 
postavili 5 velikih gnez-
dilnic za zlatovranko ter 
14 gnezdilnic za smrdo-
kavro in velikega skovi-
ka.

Od dveh domačinov, 
ki dobro poznata ptice, 
so izvedeli, da so zlato-
vranke opazovali lani 
aprila v Šetarovi in pred 
dvema letoma v Juro-
vskem dolu. Obe opazo-
vanji sta bili pred gnez-

denjem (aprila) oz. po 
gnezdenju (avgusta). To 
pomeni, da ptice še vedno 
obiskujejo območje okrog 
Lenarta oz. vsaj preletijo 
območje na njihovi seli-
tveni poti, vendar so oči-
tno življenjski pogoji za-
nje še preslabi. Mogoče se 
z namestitvijo gnezdilnic 
pogoji vsaj delno izbolj-
šajo. Zlatovranka bi lahko 
bila neke vrste blagovna 
znamka tega območja v 
prihodnje, če se razmere 
zanjo, seveda, izboljšajo.

G. D.

Gnezdilnice za zlatovranke

ZAGLEDANI V NARAVO NA SEJMU LOVSTVA IN RIBIŠTVA!

Vabljeni na sejem LOV, ki bo nudil v ogled in ugoden nakup pestro ponudbo lovske, ribiške 
in kinološke opreme.

PREDSTAVITVE IN PRODAJA OPREME ZA LOVSTVO, 
RIBIŠTVO IN KINOLOGIJO
Obiskovalce sejma bo vabila pestra prodajna ponudba 
opreme, oblačil, obutve in raznih pripomočkov za 
lovstvo, ribištvo in kinologijo.

PREDSTAVITVE KROVNIH STANOVSKIH ORGANI-
ZACIJ ZA SOŽITJE ČLOVEKA Z NARAVO IN VZGO-
JO MLADIH NARAVOVARSTVENIKOV
Poučne strokovne razstave bodo pripravile slovenske 
krovne organizacije: Lovska zveza Slovenije, Ribiška 
zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, 
Kinološka zveza Slovenije, Slovenska zveza za 
sokolarstvo in zaščito ptic ujed, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter lovske 
organizacije iz Avstrijske Štajerske, Zveza lovskih 
družin Železne županije, Vojvodina šume…

ZANIMIVOSTI IZ PROGRAMA PRIREDITEV SEJMA 
LOV
• Državna razstava psov vseh lovskih pasem – CAC 
 (petek)

• Slovenski lovski dan Lovske zveze Slovenije na temo
 »Škoda od divjadi« (sobota)

• Državno tekmovanje v oponašanju jelenjega rukanja 
 (sobota)

• Tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, ribje čorbe in 
 gobove juhe (nedelja)

• Kinološke predstavitve psov lovskih pasem

• Kinološke predstavitve športne kinologije

• Razstava najmočnejših lovskih trofej 

• Predstavitev slovenskega ribogojstva s pokušnjo 
 ribiških jedi 

• Predstavitev projekta »Slovenski ribiški spominek«

• Nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov 

• Predstavitev 1. ekološkega slovenskega lovsko-
 ribiškega kolesa

• Filatelistična razstava »Ribe na znamkah« avtorja 
 Toneta Petka

• Fotografska razstava »Ribe v reki Muri« avtorja 
 Marijana Gabra

• Predstavitev plovcev za različne tehnike ribolova 

• Prikaz vezave umetnih muh 

• Predstavitev puškarskega poklica 

• Predstavitev terenskih vozil 

• Streljanje z lokom 

• Streljanje z zračnim orožjem 

• Strelni kino 

• Tekmovanje v metanju pikada 

PO IDEJE ZA NEPOZABNA DOŽIVETJA NA SEJEM NATURO!

Ljubitelji aktivnega preživljanja prostega časa ste vabljeni na sejem NATURO, kjer boste 
dobili številne ideje za nepozabna doživetja v naravi.

PREDSTAVITVE TURISTIČNIH DESTINACIJ ZA 
AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA, POMEN 
GIBANJA IN PREHRANE ZA ZDRAVJE 
Na voljo bodo ideje za planinsko ali tekaško turo, 
pohodniški ali kolesarski potep, aktivne počitnice 
ali izlet poln doživetij, aktivni spa oddih, ugodni 
nakupi športne opreme in opreme za kampiranje. 
Da bo dogajanje na sejmu okusno in zabavno, bodo 
poskrbeli ponudniki slovenskih turističnih kmetij. 
Za zdrav življenjski slog je poleg aktivnega gibanja 
pomembna tudi prehrana in kozmetika, kar bodo 
potrdili njuni ponudniki. 

PREDSTAVITVE VODILNIH TURISTIČNIH ORGANI-
ZACIJ V TURIZMU
Pestro turistično, etnološko in kulinarično ponudbo 
slovenskih pokrajin bo predstavila Turistična zveza 
Slovenije, z gostoljubnostjo slovenskih planinskih koč 
bo navdušila Planinska zveza Slovenije, inovativne 
slovenske turistične ponudnike - nekatere prejemnike 
nagrad sejalec in snovalec leta 2014 bo predstavila 
Javna agencija Spirit Slovenija, najboljše pohodne 
in kolesarske poti ter ponudbo specializiranih 
namestitev v Sloveniji bo predstavilo Pohodništvo in 
kolesarjenje giz. Predstavili se bodo tudi destinacijski 
ponudniki iz Avstrije, Hrvaške in Srbije.

ZANIMIVOSTI IZ PROGRAMA PRIREDITEV SEJMA 
NATURO
• plezalna stena (pogumne obiskovalke in obiskovalce
 bo vabila k preizkušnji, potekale bodo tudi 
 demonstracije športnih plezalcev iz športne 
 enote Slovenske vojske ter Večnacionalnega centra 
 odličnosti za gorsko bojevanje. 

• kolesarski izlet s starimi Puhovimi bicikli čez mesto 
 sejmov in penine

• streljanje s trenažerjem 

• prometna vzgoja otrok s programom Jumicar d.o.o.

• metanje balinčkov v tarčo 

• zvočne terapije z gongi 

• pravljična joga za otroke, joga za odrasle in joga za 
 nosečnice

• merjenje krvnega tlaka

• vadbe FIT z Andrejo (vadba zlatih let, funkcionalna 
 vadba, trening nordijske hoje)

• tekaška delavnica

• turnir v šahu, turnir v ročnem nogometu in turnir v 
 namiznem tenisu

• zanimiva predavanja na Zelenem odru (prehrana in 
 gibanje za zdravje, vrtnarjenje in balkonske zasaditve, 
 ekološka kozmetika, konoplja v zdravilstvu, trendi v 
 turizmu,…)

• Vse, ki radi raziskujete lepote slovenskih krajev, 
vabimo na pohod po mestu sejmov in penine, 
ki bo v soboto, 18. 4. 2015. 

RAZSTAVA STARODOBNIKOV »AVTO-MOTO 
KLASIKA«
Mednarodna razstava starodobnikov »AVTO-MOTO 
KLASIKA«, prireditev razstavnega in prodajnega 
značaja, je  posvečena vsem vrstam starodobnega 
transporta in starodobne tehnike. Organizira jo SVS - 
Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil 
v sodelovanju s Pomurskim sejmom.

Več informacij in urnik po dnevih je objavljen na spletni strani 
www.pomurski-sejem.si.

www.pomurski-sejem.si

10 kg starega papirja ali ta kupon, ki ga predložite 
pri nakupu na blagajni, vam prinaša vstopnico s 
50% popustom - za samo 2,00 € na Pomladnem 
sejmu od 26. - 29. 3. 2015 v Gornji Radgoni

(Redna cena vstopnice 4,00 €. Popust se ne sešteva z drugimi 
popusti, ki veljajo na vstopnice!)

OVTARJEV KUPON

POMLADNI SEJEM

9. MEDNARODNI 
SEJEM LOVSTVA IN RIBIŠTVA

Zagledani v naravo!

17. - 19. 4. 2015, Gornja Radgona

3. MEDNARODNI
SEJEM AKTIVNOSTI 
IN ODDIHA V NARAVI

Povezani z naravo!

17. - 19. 4. 2015, Gornja Radgona

Izkoristite ugodnosti pri nakupu vstopnice že na 
POMLADNEM SEJMU in sejmu GREEN od 26. - 29. 
3. 2015 s tem kuponom!

Avto-Moto

Klasika

Novice iz Izobraževalnega centra

Dediščina Slovenskih goric za jutri
Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS

V mesecu februarju smo zaključili s predavanji o ohranitvi starih semen kulturnih 
rastlin na območju LAS. Na predavanjih smo v sodelovanju z Varuhi semen spoznali 
znanstvene metode določanja in zbiranja semen. Z udeleženci smo zbirali stara semena 
ter se na podlagi zbranih vzorcev izobraževali o tehnologiji predelave in semenarjenja po 
posameznih rastlinskih vrstah.

V mesecu aprilu pripravljamo še Lenarški bazar semen in sadik, ogled dobre prakse 
semenarjenja Arche Noah v Avstriji ter izid brošure Zbrana semena kulturnih rastlin na 
območju LAS.

Tečaj nemščine za delo v Avstriji
Vabimo vas k vpisu v 30-urni tečaj nemščine, namenjenega vsem, ki bi si želeli poiskati 

delo v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:
 - pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,
 - pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,
 - iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor,
 - medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike,
 - konverzacija med tečajniki …
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

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU

IN NA TERENU
OKVIRJANJE

Tel: 02/72 90 280
www.foto-tone.si

 
KUPON 

ZA 30% POPUST
na studijsko 

fotografiranje

veljavnost: april 2015
ne velja za foto za dokumente
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Vojna je vse bolj pritiskala in pomanjkanje 
je bilo tudi pri Lenartu veliko. A bolj kot to je 
v zraku viselo pričakovanje, da bo vojne morije 
slej ko prej konec in da bo tudi velika monarhi-
ja razpadla. Lenarški Nemci so se precej umirili 
in z javnim delovanjem niso želeli preveč izsto-
pati. Čakali so namreč na razplet dogodkov, 
zlasti potem, ko je tudi lenarški del Slovenskih 
goric zajelo deklaracijsko gibanje. 19 Društvene 
dejavnosti med vojno ni bilo, pač pa so redki 
člani lenarškega Sokola, ki niso bili vpoklicani 
v avstro-ogrsko vojsko, med ljudmi zbirali pri-
spevke za Ciril-Metodovo družbo v Ljubljani, 
ki ji je kot edini slovenski organizaciji oblast 
spet dovolila delovanje. 20 

Deklaracijsko gibanje se je še posebej raz-
mahnilo na območju Sv. Ane. Tam je podporo 
Majniški deklaraciji dr. Antona Korošca pod-
pisalo 55 deklet iz Zgornje Ročice, 21 članic 
dekliške zveze pri Sv. Ani in 32 mož in fantov v 
imenu okrajnega šolskega sveta in občinskega 
odbora. Majniška deklaracija je v celotnih Slo-
venskih goricah močno odmevala. Pisma pod-
pore Antonu Korošcu in njegovi jugoslovanski 
politiki so prihajala celo od vojakov na frontah. 
»Nas pa, in vse pošteno misleče Slovence nav-
daja neomajno upanje, da nam jugoslovanski 
domovini iz krvi naših dragih padlih vzklije 
svoboda, za katero trpimo, se borimo in umi-
ramo. Tega prepričanja nam sedaj ne prikrati 
nobena moč na svetu«. 21 Deklaracijsko gibanje 
je občutno zajelo tudi širše cerkvenjaško ob-
močje. Izjavo za manjiško deklaracijo so pod-
pisovali različni sloji prebivalstva, dekleta in 
žene, možje in fantje. 

Konec velike vojne in prevratni dnevi 
1918/1919 pri Lenartu

Tik pred kapitulacijo in raz-
padom avstro-ogrske vojske so 
postali lenarški Nemci prijaznej-
ši do Slovencev. Že 2. novembra 
1918 so se začeli v Lenart vračati 
prvi vojaki s front, v trg so pri-
speli tudi tovornjaki, ki jih je v 
Slovenske gorice iz Kotorja po-
slal dr. Milan Gorišek. Ta je tam 
kot avstro-ogrski kapetan doča-
kal konec prve svetovne vojne. 22 

3. novembra 1918 je bil v 
poslopju lenarške ljudske šole 
ustanovljen Narodni svet za trg 
Sv. Lenart. Za predsednika so 
izvolili dr. Milana Goriška, ki pa 
se je šele moral s Kotorja vrniti 
nazaj v Slovenske gorice. Pod-
predsednik Narodnega sveta je 
postal župnik Jožef Janžekovič, 
ki je še isti večer priredil svečani 
sprejem za lenarške slovenske 
intelektualce. 23 Na sprejemu je ob napitnici 
izrekel besede: »Ki so nas hoteli ponižati, so 
ponižani, mi trpini pa smo povišani«. Besede 
so bile namenjene trškim Nemcem, ki so bili 
v prevratnih dnevih zelo zbegani in negotovi. 

Med Slovenci je bilo čutiti močan narodnostni 
naboj, ki ga je ustanovitev Narodnega sveta le 
še okrepila. Lenarški Nemci so začeli zapuščati 
urade, v trg se je vrnil dr. Milan Gorišek in pre-
vzel vodenje Narodnega sveta. 

Prisotnost vojaške enote in velika Goriškova 
avtoriteta sta pripomogli k urejenosti javnega 
življenja v trgu, okrepilo pa se je tudi splošno 
zaupanje prebivalstva do nastajajoče sloven-
ske oblasti. Ta se je izgrajevala postopoma. Pri 
organizaciji javnega delovanja je aktivno so-
deloval Davorin Polič, ki pa tudi zaradi svojih 
značajskih potez pri vsem ni želel posebej iz-
stopati. Je pa zelo natančno beležil vse stroške, 
dohodke in prihodke in bil pomemben orga-
nizacijski člen pri organizaciji pomoči za Ma-
istrovo slovensko vojsko v Mariboru. General 
Maister je našel v dr. Milanu Gorišku velikega 
podpornika, kar se je poznalo tako pri zbiranju 
živeža kot tudi denarja. Dr. Milan Gorišek in 
Davorin Polič sta pri zbiranju denarja za Mai-
strovo vojsko sodelovala z dr. Franjem Rosino 
iz Maribora, ki je bil eden najpomembnejših 
Maistrovih sodelavcev in vplivni član Naro-
dnega sveta za Štajersko v Mariboru. 24

Maister je imel pri Lenartu tudi prijatelja iz 
mladih let in sicer notarja Franja Štupico. 25 
Že 20. novembra 1918 je bil trg Sv. Lenart do-
končno in povsem v slovenskih rokah. Temu 
v čast so iz cerkvenega zvonika izobesili mo-
gočno slovensko trobojnico. 3. decembra 1918 
so v trgu javno razglasili, da je treba odstraniti 
vse nemške napise. 26 Nemški uradniki so trg 
več ali manj zapustili, 14. in 15. decembra sta 
bili pri Lenartu veliki slovesnosti v čast usta-
novitve nove jugoslovanske države, Kraljevine 
SHS. Organizirana je bila celo manjša vojaška 

parada pod vodstvom dr. Mila-
na Goriška, 15. decembra pa je 
bila v lenarški župnijski cerkvi 
svečana maša s pridigo. Orga-
nizacijsko so vse manifestacije 
uspele, saj so jih vodili vplivni 
posamezniki, zlasti dr. Gorišek 
in v njegovi senci tudi Davorin 
Polič. Kljub siceršnjemu navdu-
šenju nad novo državo, ki ga je 
mogoče zaslediti v nekaterih Po-
ličevih zabeležkah, pa je bilo pri 
Lenartu ob prevratu novembra 
in decembra 1918 tudi precej za-
držanosti in dvomov. 

Še vedno je bilo na podeželju 
občutiti veliko pomanjkanje za-
radi vojne, svoje je dodala tudi 
propaganda, ki ni zaobšla dolo-
čenega odpora zoper Srbe. Celo 
javno so nekateri pri Lenartu 
poudarjali, da za Slovence so, 

za Srbe pa ne. To je prihajalo iz zmernih nem-
ških krogov, ki so pri Lenartu negotovo čakali 
na končni razplet dogodkov. 

 Nadaljevanje prihodnjič!

19 Pri Lenartu je bilo zbranih veliko podpisov, za katere so agitirali zavedni Slovenci. Pri tem Davorin Polič ni 
posebej izstopal in tudi v njegovi zapuščini ni mogoče zaslediti nič konkretnejših podatkov o tem dogajanju.

20 Marjan Toš, Sokolsko društvo Lenart 1908–1998, Lenart 1998, 20.
21 Ivan Kukovec, gorski topničar pri 17. pešpolku, soška fronta (prim. Igor Zemljič, Pregled socialne, go-

spodarske in kulturne zgodovine Sv. Ane v Slovenskih goricah med leti 1800–1919, v: Sveta Ana skozi čas, ur. 
Marjan Toš, Sveta Ana 2009, 181).

22 Goriškovi tovornjaki so iz Slovenskih goric vozili živež in druge potrebščine za Maistrovo slovensko vojsko 
v Mariboru. Pri organizaciji teh transportov je sodeloval tudi Davorin Polič, ki je vestno vodil Goriškovo odve-
tniško pisarno in zasebno knjigovodstvo.

23 Jožef Janžekovič, župnik, dekan 1905–1932. Doma je bil s Polenšaka. Ko je trtna uš napadla in uničila vi-
nograde, jih je župnik v letih 1905–1915 vse prenovil. Popravljal in urejal je cerkev, uvedel Marijino družbo in 
bratovščini Srca Jezusovega in Srca Marijinega (prim. Viljem Pangerl, Župnija sv. Lenarta v zadnjih 200 letih, v: 
Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, 73.).

24 Dr. Fran (Franjo) Rosina, odvetnik in politik, je bil rojen 29. septembra 1863 v Leskovici blizu Šmartnega 
pri Litiji, umrl pa je 15. oktobra 1924 na Dunaju. Od leta 1901 je imel v Mariboru odvetniško pisarno, bil je 
predsednik Čitalnice in v letih 1905–1924 načelnik Posojilnice. Že leta 1896 je bil v Ljutomeru izvoljen za po-
slanca v štajerski deželni zbor. V prevratnih letih 1918–1919 je dr. Rosina kot podpredsednik Narodnega sveta 
za Štajersko skupaj s predsednikom Karlom Verstovškom z odločnostjo veliko pripomogel k uspehu generala 
Maistra. Za potrebe Maistrove vojske je zagotovil 2 milijona kron in tudi sicer vsestransko podpiral akcijo za 
slovensko Štajersko in Maribor. Zato so ga mnogi poimenovali »Maistrova desna roka« (prim. Marjan Toš, Dr. 
Fran (Franjo) Rosina – trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna roka, v: ČZN 
2-3/2009, Maribor 2009, 9–33.).

25 Obe družini sta dolga leta prijateljevali, v dobrih osebnih odnosih sta bili tudi Maistrova in Štupičeva so-
proga. Franjo Štupica, ki se po končani prvi svetovni vojni ni več politično udejstvoval, pač pa skrbel za svojo 
notarsko pisarno in še zlasti za vinograde na Zavrhu, je generala Maistra po njegovi upokojitvi tudi povabil na 
oddih na Zavrh. Tam se je Maister mudil v letih 1924, 1925 in 1929. Fran Štupica se je rodil 14. avgusta 1873 
v Ribnici na Dolenjskem, umrl pa 24. marca 1937 v Lenartu, kjer je tudi pokopan. Pravo je študiral na Dunaju 
in je bil pred prihodom v Lenart do leta 1905 notar v Tržiču na Gorenjskem. Notarsko službo je pri Lenartu 
opravljal vse do smrti leta 1937 in to v hiši na zdajšnji Jurovski cesti 3, ki jo je kupil leta 1906 in kasneje dozidal. 
Zelo rad je zahajal v Zavrh, kjer je imel prostrane vinograde, v katerih je prideloval grozdje za kakovostno vino 
(prim. Marjan Toš, Fran Štupica – lenarški notar in Maistrov gostitelj na Zavrhu, v: ČZN 1-2/2005, Maribor 
2005, 221–226.)

26 O tem je tržane javno obveščal in razglašal po celem Lenartu občinski sluga Vinko Gorjup. 2. decembra 
1918 je bilo tudi konec pouka v lenarški nemški šoli.

Marjan Toš

LENART IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1914–1918
4. del

Prva svetovna vojna in Slovenske gorice

dr. Milan Gorišek (1878–1957)

Občina Sveta Trojica in Krajevna orga-
nizacija RK (na predlog Bara Frenky) 
sta nas povabila na dobrodelni kon-

cert ob dnevu žena, ki je bil v soboto, 7. mar-
ca 2015, v samostanski kleti.

Namesto vstopnine se je nabralo 1.254 
EUR. Uživali smo ob zvokih dalmatinske 
glasbe v izvedbi Klape Leut iz Zadra. Za go-
stinsko ponudbo (jedačo in pijačo) je poskr-
bel Bar Frenky – Andreja in Albina Kokol.

Čudovita vsota evrov, ki se je nabrala, so 
humanitarna sredstva, namenjena za nakup 
in predelavo invalidskega vozička za Maksa. 
Na koncertu so pobudo za dobrodelno akcijo 
podprli: župan občine Sv. Trojica v Slov. gori-
cah Darko Fras, predsednica RKS OZ Lenart 

Jadranka Koban, predsednica KORK Sv. Tro-
jica v Slovenskih goricah in koordinatorka 
akcije Irena Pernat.

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje 
Lenart, je prošnjo za humanitarno pomoč 
invalidu Maksu Zorčiču že objavilo v Ovtar-
jevih novicah julija 2014 ter tako pričelo s to 
vrsto aktivnosti.

Prosijo vse, ki bi še želeli pomagati Maksu, 
da denarna sredstva za predelavo invalidske-
ga vozička nakažete na račun:

 - RKS Območno združenje Lenart, Ni-
kova 9, 2230 Lenart

 - Koda /OTHR, namen /za Maksa Zor-
čiča

 - BIC banke / KBMASIX
 - Št. računa, IBAN: SI56 0410 2000 

0252 769, sklic – 99.
Za pomoč se najlepše zahvaljujejo.
Na dobrodelnem koncertu je bil navzoč 

tudi invalid Maks Zorčič. V pogovoru s po-
vezovalcem koncerta Janezom Voglarjem se 
je iz srca in vidno ganjen zahvalil vsem za 
pomoč in razumevanje. Načrtovano je, da bi 
se Maks z novim invalidskim vozičkom pri-
peljal na prireditev ob občinskem prazniku 
občine Sv. Trojica v Slov. goricah letos v me-
secu maju. 

Na dobrodelnem koncertu ob dnevu žena 
je vsaka žena dobila vrtnico.

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Pomoč invalidu Maksu Zorčiču iz Sp. Senarske

V četrtek, 19. marca 2015, je bila pozna 
maša v farni cerkvi sv. Ane obeležena 
s praznovanjem sv. Jožefa in posveče-

na visokemu jubileju upokojenega župnika 
in častnega kanonika Jožeta Horvata, ki je 13. 
marca praznoval svoj 85. rojstni dan. 

Gospod Jože Horvat je bil rojen 13. marca 
1930 v Bogojini. Osnovno šolo je obiskoval v 
domačem kraju, gimnazijo pa v Murski So-
boti. V letih 1950 in 1951 je služil vojaški rok 
v Zemunu in Batajnici. Teologijo je od okto-
bra 1951 do leta 1955 študiral 
na Teološki fakulteti v Ljublja-
ni. V duhovnika je bil posvečen 
29. junija 1955 v Mariboru. Kot 
duhovnik je sprva deloval pri Sv. 
Marjeti niže Ptuja, od 16. maja 
1959 pa je služboval v župniji Sv. 
Ana v Slov. goricah, sprva kot 
kaplan, nato kot župnijski upra-
vitelj, od 8. septembra 1970 pa 
kot župnik, vse tja do leta 2013, 
ko se je iz zdravstvenih razlogov 
moral umakniti. Bil je večletni 
dekan za dekanijo Lenart v Slov. 
goricah, leta 1999 imenovan za 
častnega konzistorialnega sve-
tovalca mariborske škofije, leta 
2006 pa za častnega kanonika stolnega kapi-
tlja v Mariboru. 29. junija 1980 je pel srebr-
no, 29. junija 2005 pa zlato mašo. Leta 2009 
je prejel zlati grb Občine Sveta Ana in sicer 
za 50 let požrtvovalnega dela v župniji in 
neprecenljivega poslanstva duhovne oskrbe 
vernikov.

V času njegovega dušnega pastirstva je bilo 
precej poživljeno duhovno življenje kraja, 
cerkev in njena okolica pa v celoti prenovlje-

na in skozi čas zelo dobro vzdrževana.
Ob visokem jubileju so slavljencu gospodu 

Jožetu Horvatu, ki je na ta dan praznoval tudi 
god, poleg domačega župnika Antona Frasa 
čestitke izrekli še: Darinka Šnajder in Drago 
Ruhitel v imenu župnijskega sveta ter Silvo 
Slaček, župan Občine Sveta Ana. Za god so 
čestitke izrekli tudi gospodu škofu dr. Jožefu 
Smeju, ki je vodil mašo. Somaševali so še do-
mači župnik Anton Fras, upokojeni župnik 
Jože Horvat in Martin Bezgovšek iz sosednje 

župnije Lenart. Pri pastoralnem delu je po-
magal diakon Janez Kurnik.

Praznovanje praznika sv. Jožefa so med 
drugim obeležili tudi z blagoslavitvijo novega 
»Božjega groba« in obnovljeno »Kalvarijo«, 
ki ju je blagoslovil škof dr. Jožef Smej.

Po zaključeni maši je bila pred cerkvijo 
manjša pogostitev, ki so jo pripravile članice 
Društva kmečkih žena in deklet Sveta Ana.

Besedilo in foto: Petra Golob

85-letnica upokojenega župnika in častnega 
kanonika Jožeta Horvata iz Sv. Ane

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v aprilu

Večer hospica z naslovom

PRAVICA DO ŽIVLJENJA IN SMRTI

bo v torek, 7. aprila, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.

Slovensko društvo hospic se zavzema za spoštovanje življenja in sprejema umiranje kot 
naravno dogajanje – del življenja. Spoštujemo, zagovarjamo in udejanjamo bolnikovo 
pravico do lajšanja telesnega in duševnega trpljenja, pravico do odločanja in zavrnitve 

ukrepov za podaljševanje življenja kot tudi pravico do učinkovite paliativne oskrbe.  V pro-
cesu umiranja in žalovanja podpiramo bolnika in njegovo družino.  Izkušnje hospica pri 

delu z bolniki nam kažejo, da je mogoče umirajočemu pomagati, da ohrani svoje človeško 
dostojanstvo prav do konca. O bolnikovi pravici do življenja in smrti ter odnosu zdravnika 

in družbe do evtanazije bo spregovoril prof. dr. Vojko Flis, dr. med. 
Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

FELJTON MED LJUDMI
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OI JSKD Lenart
Opravičilo k članku

Članek je bil objavljen v 57. številki Ovtarjevih novih, ki so izšle 30. januarja 2015 na 16. strani 
z naslovom: V letu 2014 so zaradi kvalitetnega nastopa na območnih revijah in srečanjih do-
segli regijski in državni nivo.

Pomotoma je v članku izpadel podatek, da se je tudi pevski zbor Muzika Benedikt Glasbeno 
umetniškega društva Musica Levares, Muzikoterapija, ki ga vodi zborovodkinja Majda Fras 
Leva, uvrstil zaradi kvalitetnega nastopa na območni reviji odraslih pevskih zborov in malih vo-
kalnih skupin na regijski nivo. 

Prav tako je strokovni spremljevalec Milivoj Šurbek na regijski nivo uvrstil tudi Slovenskogori-
ške glasove, ki jih vodi Andrej Polič.

Za napačne podatke se iskreno opravičujemo.

Lutke navdušile v Benediktu
V začetku marca so pod strokovnim spremljanjem Katarine Klančnik Kocutar, dramaturginje 

iz Lutkovnega gledališča Maribor, nastopile štiri lutkovne skupine na Lutkarijah 2015- srečanju 
lutkovnih skupin iz občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Dru-
gače lutkovne skupine občasno delujejo tudi v Cerkvenjaku in Sveti Trojici.

Otroci iz osnovne šole Benedikt so si ogledali predstavo po tekstovni predlogi Roka Vilčnika: 
Čombo sončni kralj v izvedbi lutkovne skupine Deteljice Osnovne šole Benedikt v režiji Viktori-
je Kukovec-Potrč in Mihaele Ruhitel. Sledila je predstava Konec dober, vse dobro ali Kako je mali 
vran dobil ime v izvedbi Lutkovne skupine Osnovne šole Sveta Ana v režiji Ane Šnofl. Lutkovni 
krožek Osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola je oddigral predstavo po tekstovni pre-
dlogi Ružene Červenkove: Skokica in žabon Smolon v režiji Martine Škrlec. Odrasla lutkovna 
skupina Ti, jaz in ona iz Osnovne šole Lenart pa je priredila tekstovno predlogo Patrika McDon-
nela: Čas za objem. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, za kar sta poskrbela Osnovna 
šola Benedikt in njen 
ravnatelj Milan Ga-
brovec. Ob predstavah 
so uživali nastopajoči, 
publika in ravnatelji 
in tudi župan občine 
Benedikt Milan Gum-
zar, ki je nastopajoče 
pozdravil v uvodnem 
nagovoru. Zbrane sta 
pozdravili tudi Breda 
Slavinec, vodja lenar-
škega sklada, ki je bil 
glavni organizator pri-
reditve, in Metka Er-
javc, predsednica KD 
Benedikt, ki je bil so-
organizator prireditve. 
Tako se je v Benediktu 
letos odvijal pravi praznik lutk s pomočjo organizatorjev in v sodelovanju z občino Benedikt in 
Osnovno šolo Benedikt. Tako je, ko se združijo moči in vsak prispeva po svojih močeh.

Otroška folklora še živi – tokrat v Jurovskem Dolu
V sredini marca so v Jurovskem Dolu na srečanju otroških folklornih skupin, ki se imenuje: 

Diči diči diča, nastopile tri otroške folklorne skupine pod strokovnim spremljanjem dr. Bojana 
Knifica. Nastopile so otroška folklorna skupina iz Osnovne šole Lenart, ki jo vodita Vesna Rošker 
in Kristina Petovar, 
otroška folklorna sku-
pina iz Osnovne šole 
Sveta Ana, ki jo vodi 
Mateja Kop, in otroška 
folklorna skupina Šle-
kapac iz Osnovne šole 
J. Hudalesa iz Jurovske-
ga Dola, ki jo vodi Bar-
bara Waldhütter. Starši 
so napolnili dvorano, 
saj so nastopi njihovih 
otrok zanje zelo dra-
goceni. Starši so prišli 
v kulturni dom v Juro-
vskem Dolu iz Lenarta, 
Svete Ane in širše okolice Jurovskega Dola. Drugače na našem območju občasno ali pa redno 
delujejo še otroške folklorne skupine v Benediktu, Cerkvenjaku in Sveti Trojici. Organizatorja 
prireditve sta bila OI JSKD Lenart in KD Ivan Cankar Jurovski Dol v sodelovanju z Osnovno 
šolo in občino Sveti Jurij.

Zbrane je pozdravil župan Peter Škrlec, ki je skupaj z vodjo lenarškega sklada Bredo Slavinec 
podelil tudi priznanja za udeležbo nastopajočim skupinam. Prav prisrčen pozdrav nastopajo-
čim in publiki pa je izrekel Miroslav Breznik, predsednik domačega kulturnega društva. 

Festival mlade literature URŠKA 2015 – literarno srečanje za 
severovzhodno Slovenijo

Srečanje bo potekalo v soboto, 25. aprila 2015, v Sveti Trojici in na Sveti Ani v Slovenskih 
goricah v organizaciji JSKD OI Lenart in v sodelovanju s KD Ernest Golob–Peter, občino Sveta 
Trojica in občino Sveta Ana. Strokovno bo srečanje spremljal Milan Vincetič.

Finalni del festivala mlade literature Urška 2015 bo potekal 16. in 17. oktobra 2015 v Slovenj 
Gradcu.

Območno Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin
Srečanje je letos dalo nastopajočim, ki se bodo prijavili na razpis OI JSKD Lenart, na razpola-

go termin, v katerem bodo lahko oddigrali gledališke predstave, vikend od petka, 10. aprila, do 
nedelje, 12. aprila 2015. Strokovno bo srečanje spremljala Ana Ruter. 

Breda Slavinec

Foto: Bojan Mihalič

Foto: Arhiv sklada

Prireditev organizira 
Kulturno-glasbeno 
društvo Benedictus, ki 

s projekti »Moč glasbe nas 
združuje« dokazuje, da nas 
moč glasbe združuje med-
kulturno, medgeneracijsko 
in v smislu dobrodelnosti. 
Letos bomo pomagali mali 
Melisi. Njena žalostna zgod-
ba je povezana z našimi kraji 
in datumom koncerta. Pri-
dite in uživajte z vrhunski-
mi glasbeniki iz Slovenije, 
Hrvaške in Nemčije. Poskr-
bljeno je za narodno-zabav-
no glasbo, nemške šlagerje, 
pesmi naše in vaše mladosti 
ter klapsko glasbo s trenu-
tno najbolj aktualno klapo 
z uspešnico »Ne diraj moju 
ljubav«. Za smeh ima Teta 
Tončka odličen recept.

D. P.

Koncert 
najlepših 
pesmi za 
dušo

Občan občine Sveta Ana, gospod Ja-
nez Šenekar iz Lokavca 2, je 3. marca 
2015 dopolnil 90 let. Ob njegovem 

prazniku ga je obiskal župan Silvo Slaček in 
mu zaželel še obilo zdravih in srečnih let. Sla-
vljenec, ki ne kaže svojih 90 let, se je obiska 
zelo razveselil.

Fotografija in tekst: AR

90 let Janeza Šenekarja

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Četrtek, 9. 4., KO RK Lokavec, Na CTM 
Petek, 17. 4., KO RK Sv. Jurij, v OŠ Jurovski Dol 
Sreda, 22. 4., KO RK Voličina, v OŠ Voličina 

Občanka občine Sveta Ana, gospa Katarina Kol-
bl iz Lokavca 44, je v ponedeljek, 16. februarja 
2015, dopolnila 85 let. Ob njenem prazniku jo 

je obiskal župan Silvo Slaček in ji zaželel še obilo zdra-
vih in srečnih let.

Fotografija in tekst: AR

Katarina Kolbl - 85 let

Prošnja za pomoč

Društvo upokojencev Voličina v okviru 
svojega programa starejši za starejše 
obiskuje starejše nad 69 let. Pri ure-

sničevanju programa najdemo družine in 
posameznike, ki so nujno potrebni različnih 
pomoči. Z vključevanjem humanitarnih or-
ganizacij, centra za socialno delo in drugih 
velikokrat uspemo pomagati ljudem, ki po-
trebujemo pomoč.

Ena izmed takšnih posameznic je tudi go-
spa Kristina Ješovnik iz Zg. Voličine 3, ki živi 
za te čase v sila neprimernih razmerah. Ker 
zaradi skromnih dohodkov in okoliščin, ki 
so jo pripeljale do tega, in predvsem zaradi 
zdravstvenega stanje in brezposelnega sina 
ne more poskrbeti za prostore, primerne za 
bivanje. Ampak, ker nam v društvu in Rde-
čem križu ni vseeno, kako živijo sosedje, smo 
se lotili urejanja bivalnih prostorov omenjene 
gospe. Tako bomo združili moči in s pomo-

čjo prostovoljcev ter s finančnimi prispevki 
Rdečega križa, Centra za socialno delo, Kari-
tas Sv. Rupert, Občine Lenart im morda tudi 
vas, ki danes prebirate te vrstice, obnovili 
sobo in sanitarije. Na tak način bomo gospe 
omogočili človeka dostojno življenje in po-
lepšali njen vsakdanjik, ki je prežet z žalostjo 
in bolečinami. 

Dragi bralci in bralke, pričakujemo vašo 
dobrodelnost, ki jo lahko izkažete z nakazi-
lom prispevka na račun Rdeči Križ Sloveni-
je Območno združenje Lenart, številka ra-
čuna 0410 2000 0252 769, sklic 99 in namen 
nakazila za Ješovnik Kristino (dodatne in-
formacije na tel. št. 041 992 895 gospa Irena)

Najdragocenejše in največje plačilo za vaše 
delo in prispevke pa naj vam bo hvaležnost in 
iskren stisk roke vsem, ki ji boste pomagali. 

Hvala seveda prostovoljcem Rdečega Kri-
ža, ki bodo opravili tako humano delo.

Društvo upokojencev Voličina in Krajevna 
organizacija Rdečega križa Voličina.

Za lepši vsakdanjik preprostih in skromnih ljudi

Popravek
V članku o praznovanju slovenskega kulturnega praznika pri Sveti Trojici v pretekli številki 
je bil pri imenih Katja in Matevž napačno napisan priimek Jager. Pravilen priimek je Jelen.
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Glasbena šola je 
ena tistih šol, v kate-
ri se odlikujejo glas-
beniki, ki za svoje 
uspešno delo pora-
bijo zelo veliko časa. 
Za uspeh se je treba 
truditi in trdo delati, 
kajti dobra in kvalite-
tna glasba se ne zgodi 
sama po sebi. Zaigrati 
dva ali tri akorde res 
ni težko, a za kvalite-
tno glasbeno izvedbo 
je potrebno vaditi 
tonske vaje, lestvice 
in etude. Žal je pot 
uspešnega glasbenika 
vse prej kot ubiranje 
bližnjic.

Konservatorij za glasbo in balet Maribor 
se je ponovno dokazal kot »valilnica mla-

dih talentov«. Na Podru-
žnični šoli Lenart imamo 
uspešne mlade glasbenike, 
ki so tokrat uspehe želi na 
tekmovanjih. Med njimi je 
tudi Zoja Škerget, učenka 
3. razreda oboe v razredu 
mag. Anje Gral. Obetavna 
oboistka se je udeležila 12. 
mednarodnega tekmovanja 
Davorin Jenko v Beogradu, 
kjer se je v različnih disci-
plinah pomerilo več kot 
500 mladih glasbenikov. 
Tekmovanje se je odvijalo 
od 27. februarja do 9. mar-
ca 2015. Zoja Škerget si je v 
disciplini oboa, kategorija 
Junior B, priigrala 96 točk 
in prejela zlato plaketo. Na 

klavirju jo je spremljala Zala Čuček Rojs, ki 
je sicer učiteljica klavirja na šoli.

44. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
V mesecu marcu se je odvilo 44. tekmova-

nje mladih glasbenikov Republike Slovenije. 
Z odličnimi dosežki ter prejetimi zlatimi pla-
ketami na regijskem tekmovanju so se nanj 
uvrstili tudi mladi, nadebudni glasbeniki le-
narške glasbene šole – podružnice Konserva-
torija za glasbo in balet Maribor.

Kitarista Žiga Žižek in Lana Rajter sta svo-
je znanje izkazala v 1. a kategoriji, Peter Mar-
koli pa v 1. c kategoriji, prav tako v disciplini 
kitara. Njihov mentor je Bogdan Štabuc.

V zelo močni konkurenci so se odlično od-
rezali, saj so vsi trije prejeli bronasto plaketo.

Irena Košmerl Leš

Novi dosežki glasbene šole Lenart
12. mednarodno tekmovanje Davorin Jenko v Beogradu

V prejšnji številki Ovtarjevih novic smo 
prebrali, da je njihov urednik Edvard Pukšič 
prejel visoko priznanje za novinarsko delo – 
častni znak za delo na RTV 
Slovenija s kipcem dečka s 
piščalko in plaketo. 

Zdi se mi prav, da tudi 
v Knjigolandiji ne gremo 
mimo tega, saj se Edi, kot 
ga vsi pokličemo, nikoli 
ni popolnoma preselil iz 
Slovenskih goric. Prisoten 
je v skoraj vsakem delu, ki 
ureja, dokumentira in daje 
žlahtnost življenju med 
našimi grički. Tako je so-
deloval v številnih uredni-
ških odborih mladinskih 
glasil, zbornikov in drugih 
publikacij, velikokrat pa se 
je znašel tudi med literarnimi ustvarjalci. Že 
njegovi članki imajo poseben stil; beseda je 
izbrušena, lepa; eden tistih nadarjenih piscev 
je, ki zna kaj povedati tudi med vrsticami, 
kar včasih ni všečno, je pa dodana vrednost 
pišočih.

V Knjižnici Lenart smo se odpravili med 
police Poličeve sobe – domoznanskega boga-
stva in prelistali cerkvenjaški Klopotec, gla-
silo OŠ iz časov, ko so bili tam mladi, poleg 
Edija še Bernard Rajh, Ivo Lorenčič, Franc 
Bratkovič in so pisali kot vsi v tistem času o 
svojih željah in pogledih na življenje. Ker se 
sestaja odbor za pripravo 40-letnice MDB, 
smo obujali tudi spomine na čase mladinskih 
plesov in klubov in Edija vidimo vedno v 
vlogi organizatorja, povezovalca kvizov, pro-
slav, poročevalca za Radio Maribor in Večer. 
Drugačni časi so bili to, a veter prijateljstva 
in dobrega sodelovanja, predvsem pa nabira-
nja znanja z delom, organizacijo dogodkov, je 
ostala izkušnja za vedno. 

In kaj je povedal Edijev spomin na te čase?
»Mladost, tista bolj zgodnja, v zadnjih letih 

osnovne šole, je bila nenavadna. Mladi na de-
želi smo se že nekoliko zgledovali po mestu. 
In pred petimi desetletji sem bil med tistimi 
prvimi, ki so »širšemu svetu« želeli povedati, 
da smo, da smo v Slovenskih goricah organi-
zirani, da imamo mladinske klube, disko … 
najprej sem to sporočal na Radio Maribor, 
nato v časopise, največ v Večer, kasneje nekaj 
tudi v znane jugoslovanske dnevnike. Kmalu 
se je oblikoval krog mladih sodelavcev medi-
jev (Toš, Lorber, Lorenčič, Bratkovič in še ne-
kateri), mladih pišočih, ki s(m)o kar ponosno 
prebirali ali poslušali naše zapise v časopisih 

in na radiu.«
V Knjižnici Lenart hranimo zanimivo bro-

šuro 100 let organizirane slovenske kulturne 
dejavnosti v Cerkvenjaku 
(1894-1994). Uredniški 
odbor so sestavljali Franc 
Bratkovič, Ivo Lorenčič in 
Edvard Pukšič – urednik. 

Edi je poleg članka o 
dveh velikih cerkvenjaških 
kulturnikih Tušaku in Lor-
berju napisal tudi uvodnik 
kot predsednik takratne 
ZKO Občine Lenart: »Ve-
ličino stoletnega jubileja 
potrjujejo izkušnje rodov, 
ki so svojo pozornost na-
menili katerikoli dejavno-
sti ali kakršnemukoli delu. 
Če gre za 100 let organi-

ziranega dela na področju slovenske kulture 
ob severni meji slovenske države, je jubilej še 
toliko žlahtnejši.

Barvo in ton sta kulturnemu utripu, vedno 
živemu in polnemu, dajala slovenska zavest 
in ponos slovenskogoriškega človeka, za čas 
svojega bivanja in bivanjske eksistence po-
tomstva neločljivo vezanega na svoj grunt.

Klenega rodu ni razdelila politična pripa-
dnost tej ali oni stranki, klerikalni ali libe-
ralni struji v Cerkvenjaku. Prav tako politika 
s kakršnokoli obarvanostjo ni krojila celo-
vitega kulturnega opusa prebivalstva kraja, 
čeprav se je občasno razvrščalo in skušalo 
tekmovati. Kmalu je spoznalo, da je kultur-
na tvornost, namenjena slovenskemu rodu, 
lahko prodorna in uspešna le strnjena ob 
skupnem cilju. To pa je po zgodovinskih iz-
kušnjah in po podatkih iz zgodovine kultura 
v Cerkvenjaku vseskozi bila.

Bodi tako tudi v teh časih!«
Takrat je že bil polno zaposlen kot novinar, 

a še vedno se je vračal v »svoje kraje«, kadar 
je le mogel. 

»Delovna pot v življenje, kasneje tudi po-
klicna na RTV Slovenija, je bila zarisana. Vse 
pogosteje zapisi o življenju in prizadevanjih 
krajev v osrednjih Slovenskih goricah, ne 
zgolj v takratni občini Lenart. Dogajanja so 
ubrala (verjetno) logično pot, tudi urejanje 
Domačih novic, in ob vseh poklicnih novi-
narskih in uredniških obvezah ves čas spre-
mljanje in poročanje iz krajev, kjer sem, kot 
sem nekoč nekje kasneje zapisal, ko sem se 
z družino iz Cerkvenjaka preselil v Maribor, 
»zares doma«. RTV center v Mariboru mi je 
ves čas odpiral tudi dovolj poti v svet, tako da 

KNjigolAndiJa

V nedeljo, 15. 3. 2015, je Twirling klub Ani-
nih mažoretk priredil že tradicionalne Plesne 
utrinke pri Sveti Ani. Letošnja rdeča nit pri-
reditve je bil Palček Muzikalček – glasbeno 
plesna pravljica, kjer so zastopane različne 
zvrsti glasbe. Članice kluba so se številnim 
gledalcem predstavile z različnimi 
koreografijami. Nasmeh na obra-
zih, veselo razpoloženje, želja po 
znanju in nastopanju ter tekmo-
vanju so motivacija za delo naprej. 
Mladi potrebujejo dejavnosti, ki 
jih veselijo, in prav je, da lahko 
svoje delo pokažejo tudi širši jav-
nosti.

Hvala vsem, ki ste se udeleži-
le prireditve ali kakorkoli pripo-
mogli, da smo prireditev izpeljali 
tako, kot smo želeli.

Twirling klub Aninih mažoretk 
letos šteje rekordnih štirideset čla-
nov. Dekleta trenirajo v petih sta-
rostnih skupinah, novost letošnje-
ga leta je Palček Gibalček, skupina 
otrok, starih od 3-5 let, kjer na 
svojih gibalnih uricah spoznavajo 
različne gibe, poskoke, telovadna 
orodja in rekvizite. 

V mesecu aprilu se bodo najstarejše čla-
nice, skupina juniork ter plesni par (Mojca 
in Melita), udeležile državnega tekmovanja 

v organizaciji Mažoretne in Twirling zveze 
Slovenije, kjer se bodo v hudi konkurenci po-
tegovale za dober rezultat. Prav tako se bodo 
najmlajše članice preizkusile v osnovah ko-
rakanja in se potegovale za zlate, srebrne in 
bronaste paličice. 

Vsem članicam želimo veliko uspeha na 
tekmovanju.

Ana Šnofl, Lea Kramberger, Valentina 
Pomberg, Twirling klub Aninih mažoretk

V sredo, 25. februarja, ob 18. uri, je bil v 
kulturnem domu v Jurovskem Dolu koncert 
Folklorne skupine Maribor iz Argentine, ki 
smo ga organizatorji naslovili »Lepa si zemlja 
slovenska«. Kulturni program so soobliko-
vali FS Jurovčan, Jurovski 
oktet, vokalna skupina OŠ 
Jožeta Hudalesa in har-
monikarja Anja Zorjan ter 
Dejan Arcet.

Folklorna skupina Ma-
ribor je bila ustanovljena 
leta 1994 in ima redne vaje 
v Slovenskem domu v Ka-
rapačaju v severnem delu 
buenosaireškega predmed-
stja. Plešejo belokranjske, 
prekmurske, dolenjske, 
štajerske, ljubljankse, koro-
ške, porabske, gorenske ter 
argentinske plese. S plesi 
predstavljajo Slovenijo, zla-
sti med argentinskim ob-
činstvom, ter ohranjajo slovensko zavest pri 
tam živečih Slovencih.

Vsi člani so potomci slovenskih izseljen-
cev, ki so prišli v Argentino pred sedmimi de-
setletji. Med njimi so bili tudi dedek, babica 
in mati Ane Senovršnik, mentorice folklorne 
skupine, ki ima svoje korenine na območju 
naše občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 
Ana Senovršnik je tudi plesala v folklorni 
skupini s hčerama in nečakom.

Folklorniki iz Argentine so v spremstvu 
predsednika kulturnega društva pred kon-
certom v našem kraju obiskali sorodnike ne-
katerih med njimi, ki so jih zelo toplo sprejeli. 
Med potjo v center kraja, kjer so jih sprejeli 

župan Peter Škrlec, župnik Janko Görgner in 
ravnatelj osnovne šole Stanislav Senekovič, 
so poskušali odlična vina pri Vinogradništvu 
Toplak. Obiskovalci koncerta, ki so napolnili 
kulturni dom, in vsi, ki smo se ta dan družili z 
našimi folklornimi gosti, smo bili navdušeni 
nad njihovo odlično slovenščino, srčnostjo, 
izražanjem veselja, spoštovanja in ljubezni do 
njihove druge domovine Slovenije. 

Predsednik društva Miroslav Breznik

Plesni utrinki pri Sveti Ani

FS Maribor iz Argentine v Jurovskem Dolu

mi je bilo dano ves čas ostati tam, kjer sem si 
najbolj želel biti. Ne zgolj v Mariboru, ampak 
tu, med vinogradi.«

Edi, kot še mnogi drugi, ni znal reči ne, 
zato je bil vedno njegov dan poletno dolg in 
zelo pisan. Na polici stoji tudi Cerkvenjak od 
prazgodovine do današnjih dni iz leta 2000 
Marjana Žmavca, kjer avtor med znanimi 
Cerkvenjačani in njihovim delom omenja 
tudi Edvarda Pukšiča kot priznanega novi-
narja in kulturnega delavca.

V zborniku Občine Cerkvenjak Podobe 
kraja iz leta 2001 Edi sodeluje kot avtor član-
ka Društva in organizacije v Cerkvenjaku po 
letu 1918. Skoraj dvajset strani zanimivega 
društvenega življenja, podprtega s fotografi-
jami in neštetimi podatki, ki kažejo bogato 
tradicijo in njegovo poznavanje le-te. Med 
drugim pove tudi: »…vedno znova spozna-
vamo slovenskogoriškega človeka v njego-
vem značilnem sožitju z naravo, ljubezni do 
zemlje, ustvarjalnem razmišljanju, trdoživi 
vztrajnosti, domiselni šaljivosti, trmoglavi 
upornosti in delovni vnemi.«

Bil je zraven tudi pri pisanju v Zavezniški 

letalci v cerkvenjaški zgodovini iz leta 2005, 
kjer je obdelal pričevanja očividcev ob strmo-
glavljenju nemškega letala, ki ga je naslovil 
Zabobnelo je in se zatreslo, otroci so popada-
li po tleh, dim, ogenj in eksplozije, grozljive 
podobe mrtvih ...

Spet moramo dodati njegov komentar:
»Dogodkov ni, če o njih ne poročajo me-

diji. Nekdanja velika občina Lenart me je za 
boljšo razpoznavnost naših goric že desetle-
tja nazaj nagradila s srebrnim priznanjem 
OF. V ožjem okolju sem si prej »prislužil« 
bronastega. Občina Cerkvenjak mi je name-
nila srebrni grb. Častno priznanje za delo na 
RTV Slovenija, ki sicer nakazuje tudi pri-
hajajoči čas drugačnih razsežnosti bivanja, 
neposredno vrednoti ves delovni prispevek 
mediju in okolju. Ne skrivam ponosa, da je 
v njem, prav zares, mnogo Slovenskih goric.«

Tudi mi ne, Edi! Prepričana sem, da deli-
mo ponos ljudi, ki poznajo prizadevanja na-
ših znanih ljudi, znanih predvsem zato, ker so 
vse življenje aktivno delali za ljudi.

Marija Šauperl
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Veseloigra Trikrat hura za ženske, s katero 
gostuje Dramska skupina KTD Selce, navduši 
in nasmeji občinstvo do solz. Odigrali so jo že 
13-krat in sicer v dvakrat v Selcah, v Lenartu, 
Destrniku, Trnovski vasi, Selnici ob Dravi, 
Prvencih pri Markovcih, Benediktu, Sv. Ani, 
Sv. Trojici, Bresternici, Koreni in Pesnici. 
Veseloigro si je ogledalo že okrog 1600 lju-

di. Vsebina je zelo ustrezna za mesec marec, 
ko se praznujeta dan žena in materinski dan. 
Tako sta bili dvorani v Koreni in Pesnici, ko 
so igro poklonili ženam ob 8. marcu, povsem 
polni. Upajo, da bo tako tudi v Spodnji Gorici 
pri Račah, ko bodo igro igrali v soboto, 28. 
3. 2015, v mestni četrti Nova vas Maribor v 
soboto, 11. 4. 2015, v Voličini pa v nedeljo, 

12. 4. 2015, ob 18. uri. Z veseloigro 
se bodo udeležili tudi Linhartovega 
srečanja odraslih gledaliških skupin. 

Igro odigrajo domačini, ki se ob 
prostem času radi ukvarjajo z gle-
dališko dejavnostjo: Suzana Vogrin, 
Mirko Čeh, Olga Ornik, Marija Kur-
nik, Karin Petko, Janez Bračič, Ja-
nez Kurnik, Ivanka Potrč in Tatjana 
Dvoršak. Tehnično pomoč jim nudi 
še Ivo Rola. Sama igra pa je izpod 
peresa Julijane Bračič, ki je igro tudi 
režirala. 

KTD Selce

"Trikrat hura za ženske" navdušuje občinstvo

ŠPORTNIK LETA SLOVENSKIH GORIC 2014
Tudi v preteklem letu so športniki iz Slovenskih goric v različnih športnih panogah dose-

gali številne vrhunske rezultate. Ti so se v svojih tekmovanjih nemalokrat zavihteli tudi med 
najboljše v državi in širše. Prav tem se želimo zahvaliti na prav poseben način. Tako smo 
se v uredništvu  Ovtarjevih novic v sodelovanju z Radiom Slovenske gorice, Športno zvezo 
Lenart in Športno zvezo Cerkvenjak po lanskoletni uspešni prireditvi ponovno odločili iz-
peljati akcijo Športnik leta Slovenskih goric. Za častni naziv športnika oz. športnice leta se 
potegujejo športniki iz občin UE Lenart.

VABILO
na slavnostno prireditev

ŠPORTNIK LETA SLOVENSKIH GORIC 2014
v petek, 27. marca 2015, ob 19. uri 

v Domu Kulture v Cerkvenjaku
Na prireditvi bodo podeljeni častni nazivi v naslednjih kategorijah:
 -  Naj športnik leta 2014
 -  Naj športnica leta 2014
 -  Naj moška športna ekipa leta 2014
 -  Naj ženska športna ekipa leta 2014 
 -  Naj perspektivni športnik
 - Naj perspektivna moška športna ekipa do 18 let
 -  Naj perspektivna športnica ali ženska športna ekipa do 18 let 
 -  Priznanje za dolgoletno delo na področju športa in prispevek k razvoju športa v Slo-

venskih goricah 
 -  Razglasitev naj športne osnovne šole v Slovenskih goricah za šolsko leto 2013/2014

Prireditev bosta popestrila pesem in ples.
Vabljeni!

Organizacijski odbor izbora Športnik leta Slovenskih goric 2014
Prireditev in nagrade za športnike so omogočile:  Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina 
Lenart, Občina Sv. Ana, Občina Sv. Jurij v Slov. gor., Občina Sv. Trojica.

BORILNI ŠPORTI

Karate
Karateisti lenarškega karate kluba so nastopili 
na drugem krogu osnovnošolske lige te sezone, 
ki je potekala 1. 3. v športni dvorani v Selnici 
ob Dravi. Med skupno 120 tekmovalci iz 32 
osnovnih šol so v kategorijah kat osvojili drugo 
mesto (Vid Zarič med posamezniki) in tretje 
mesto (Martin Zadravec, Nino Ornik in Filip 
Vinter v konkurenci ekip). V kategoriji špor-
tnih borb je med svojimi vrstniki zasedel tretje 
mesto Vid Zarič. Omembe vredna sta še na-
stopa Timona Ivnika in Aljaža Peklarja, ki sta 
v kategoriji kat od prvega do tretjega razreda 
spodbudno nastopila in že nakazala, da bosta v 
prihodnje posegla po odličju.  

D. Z.

Ju-jitsu

Dne 14. 2. 2015 je potekal v Mariboru medna-
rodni turnir Robi Rajh open v ju-jitsu borbah, 
ki se ga je udeležilo 29 klubov iz devetih držav. 
Klub JJK Nippon Lenart je zastopalo pet tek-
movalcev, ki so se prvič udeležili tekmovanja. 
Tekmovali so v kategorijah otroci A -25 kg, 
kjer je Jan Hrovat osvojil 2. mesto, Staš Hrovat 
pa 3. mesto. V kategoriji otroci B -35 kg je Anej 
Očkerl osvojil 4. mesto in v kategoriji kadeti 
-46 kg je Tomi Tomažič osvojil 3. mesto. Če-
stitke vsem tekmovalcem za dosežene rezultate 
na svojem prvem tekmovanju.  

Aljoša Frešer

Z leve: Filip Vinter, Nino Ornik, Martin 
Zadravec in Vid Zarič

NOGOMET

Ajdas Leanrt pričel pomlad s porazom
Lenarški nogometaši so pomladni del prven-
stva 3. SNL – sever pričeli s porazom v gosteh 
proti Korotanu (1:0). S 15-timi točkami še 
naprej ostajajo na 12. mestu z minimalnim 
zaostankom do sredine lestvice. Tako jih do 6. 

mesta ločijo zgolj 4 točke. Pravemu nogome-
tnemu spektaklu pa bomo jutri (28. 3. 2015) 
priča ob 15.00 na ŠRC Polena. NK Ajdas Le-
nart se bo namreč pomeril z vodilno ekipo 3. 
SNL – sever, z ekipo Maribor B. 

FUTSAL

Benedikt si je zagotovil obstanek v 1. SFL
Pred polno dvorano v Benediktu so si igralci 
KMN Benedikt z zmago nad Velikimi Laščami 
(5:3) zagotovili obstanek v 1. SFL.  Odločitev 
o zmagovalcu je padla v 2. polčasu med 33. in 
35. minuto, ko so domači nasprotno mrežo za-
tresli kar 3-krat in pobegnili gostom na neu-
lovljivih 5:2. Strelci za Benedikt so bili: Bojan 
Klemenčič (3-krat), Marko Senekovič in Da-
nilo Kurnik. Pred današnjim zadnjim krogom 

so si Benedičani tako že zagotovili vstopnico za 
prvoligaše tudi že za prihodnjo  sezono. Vrstni 
red po 17. krogu: 1. Dobovec Pivovarna Kozel 
(43), 2. FC Litija (39), 3. RE/MAX Maribor 
(34), 4. KMN Oplast Kobarid (32), 5. KMN 
Puntar (24), 6. Potočje projektiranje Sevnica 
(22), 7. ŠD Extrem (18), 8. KMN Bronx Škofije 
(12), 9. KMN Benedikt (12), 10. Velike Lašče 
(8).

Dekleta KMN Slovenske gorice v finalu državnega prvenstva v futsalu
V dveh polfinalnih tekmah med ŽKMN Slo-
venske gorice in ŽNK Cerkvenjak so dvakrat 
slavila dekleta Slovenskih goric. Na prvi tekmi 
v Juršincih 5:3, na domači v Voličini pa 8:1. 
Predvsem druga tekma v Voličini, kjer so do-
mačinke povedle že v uvodnih minutah tekme 
in razblinile vse upe gostujoče ekipe, daje op-
timizem pred finalnim obračunom s Celjanka-

mi. Slednje so se v finale uvrstile z dvema zma-
gama nad Extremom iz Sodražice. Prva finalna 
tekma, ki bo odločala o 2. naslovu državnih 
prvakinj za ženske v futsalu, se bo odvila že to 
nedeljo v ŠD v Voličina. Tekma se bo pričela ob 
17.30. Vabljeni v čim večjem številu, da poma-
gate domačim dekletom na poti do želenega 
naslova. 

V boju za naslov državnega prvaka tudi fantje KMN Slovenske gorice do 
15 let
Z dvema gladkima zmagama nad KIX Aj-
dovščino (12:3 in 19:3) so se v polfinale in 4 
najboljše ekipe uvrstili tudi že lanskoletni dr-
žavni prvaki do 13 let, igralci KMN Slovenske 

gorice. V polfinalu jih čaka FC Litija. Po tekmi 
to nedeljo (29. 3.) bodo povratno tekmo pred 
domačo publiko za vstop v finale odigrali v ne-
deljo, 12. aprila. 

ODBOJKA

Benedičanke z zmago nad Celjem potrdile 3. mesto
Z zmago nad Celjem (3:0) v zadnjem krogu 2. 
DOL – vzhod so odbojkarice Benedikta potr-
dile 3. mesto na ligaški razpredelnici. V sezoni 
so zabeležile 12 zmag in 6 porazov (37 točk) 
in tako zaostale zgolj za letos nepremagljivimi 
odbojkaricam Swatycomet Zreče (52 točk) in 

drugouvrščenimi Ptujčankam (40 točk). Sledi-
jo na 4. mestu Prevalje (33), 5. Nova KBM II 
(30), 6. ŽOK Mislinja (26), 7. Mozirje (25), 8. 
Kajuh Šoštanj (17), 9. Celje (8), 10. ŽOK Mur-
ska Sobota. 

KOŠARKA

Kvalitetno delo z mladimi se obrestuje
Novice o novih sponzorjih v športu so v tem 
času zelo redke in zato zelo vesele. Dolgole-
tnega glavnega spoznorja KK Lenart Pizzerijo 
Nona je nadomestilo podjetje Ajdas. Nona pa 
je po prenehanju svoje dejavnosti ponovno 
zaživela v Murski Soboti. KK Ajdas Lenart je 
postal prvak pravkar končane 2. SKL v kate-
goriji U-13. V širši reprezentančni izbor pa 
sta se uvrstila Miha Krajnc in Benjamin Hedl. 

Uspeh pa je dosegla tudi članska ekipa, ki se je 
uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice 
1. PARKL lige. Po besedah trenerja mlajših se-
lekcij Mateja Baniča bodo prihodnjo sezono v 
klubu ponovno imeli selekcije v vseh mlajših 
kategorijah, od U-9 do U-15. Tako že sedaj va-
bijo mlade rodove  na treninge košarke v ŠD 
Lenart. 

Dejan Kramberger

Koncert Završkih fantov ob 30-letnici delovanja
Za Završkimi fanti je izjemnih 30 let delovanja. S seboj nosijo ogromno lepih spominov 

na uspehe in dogodke, ki so se zvrstili v teh letih. Ime Slovenskih goric so skupaj s slovensko 
pesmijo ponesli širom po domovini in našim zamejcem, s svojim nastopom so marsikate-
remu zdomcu izvabili solze v oči, prav tako izseljencem v Kanadi in v daljni ter nepozabni 
Avstraliji. 

Slavnostni koncert ob jubileju
bo 27. marca 2015 ob 19.30 v Domu kulture pri Lenartu.

Na koncertu bodo predstavili pesmi iz svojega bogatega repertoarja. Završki fantje so ve-
dno dajali poudarek slovenski narodni pesmi, zato bo le-ta osrednja nit slavnostnega kon-
certa ob jubileju.
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Svinjske noge
»Ali imate svinjske noge?« je pri mesarju 
vprašal fantek.
»Seveda,« je odvrnil mesar.
»Potem pa si jih umijte,« je zabrusil 
fantiček ter jo ucvrl skozi vrata.

Bedak
V obratu so se vajenci glasno pogovarjali, 
krilili z rokami in smejali.
»Ali si ti šef tega obrata,« je šef obrata 
vprašal najbolj glasnega.
»Ne, nisem,« je odvrnil.
»No, potem pa se ne obnašaj kot bedak.«

Rogovi
»V življenju sem veliko moškim nataknil 
rogove,« se je na obletnici poroke poh-
valil starejši moški.
»Jaz pa samo enemu,« je dodala njegova 
žena, ki je šla ravno takrat mimo.

Zapravljanje
»Žena, kaj za vraga daješ v pralni stroj 
pred pranjem?« je zarobantil mož.
»Le kaj? Pralni prašek,« je odvrnila žena
»Sigurno daješ zraven še kaj,« je vztrajal 
mož.
»Seveda, mehčalec,« je pojasnila žena.
»Aha, se mi je zdelo,« je zamišljeno dejal 
mož. Nato pa je osorno dodal: »Nehaj že 
zapravljati denar za ta mehčalec.«

Zajedljivost
»Najina mlada sodelavka ima zares 
čudovito obleko,« je na novoletni zabavi 
starejša uslužbenka dejala svoji enako 
stari kolegici.
»Res ji pristaja. To sem ji povedala že 
pred petimi leti, ko se je zaposlila pri 
nas.«

Prijava v kampu
»Poleg sebe bi v kampu prijavil tudi 
otroka,« je dejal na recepciji Gorenjec. 
»Koliko pa to stane?«
»Plačate za eno osebo. Otroci lahko 
bivajo v kampu zastonj.«
»Oprostite, skoraj bi pozabil prijaviti še 
tri otroke …«

Vojak in pol
Fant se je začel slačiti, da bi zlezel v 
posteljo k dekletu.
»Joj, kako močne roke imaš,« je dejala 
ona.
»Pri vojakih sem nosil mitraljez,« je 
pojasnil on.
»Joj, kako močne noge imaš,« je dejala 
ona.
»Pri vojakih smo veliko marširali,« je 
pojasnil on.
»Škoda, da niste toliko tudi lulali …«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Peter, zakaj si danes tako zamišljen?« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica povpra-
šala rezkarja Petra. »Običajno si bolj židane 
volje.«

»Zatopljen sem v svoje misli,« je odvrnil 
Peter. »Bolj kot razmišljam, manj mi je ja-
sno.«

»Eh, dragi Peter,« je zamahnil z roko mi-
zar Tone. »Komu pa je pri nas kaj jasno? Še 
tistim ne, ki so na čelu države in bi morali 
vedeti, kam vse to skupaj pelje.«

»Ali pa na čelu našega gospodarstva,« je 
dodala Marica. »Kako naj si sicer razlagam 
to, da enkrat potrebujejo nove delavce, po-
tem jih odpustijo, nato pa čez par dni zopet 
za določen čas zaposlijo druge in tako na-
prej in tako naprej. Menedžerji delavce za-
poslujejo samo še za določen čas, kot da ne 
bi vedeli, ali jih hočejo imeti ali ne.«

»No, saj ravno v tem določenem in nedo-
ločenem času tiči problem, ki ga ne znam 
razrešiti!« je vzkliknil Peter. »Tone, kaj ti 
meniš o tem?«

»Ja, no, to je več ali manj jasno. Odvisno 
je pač od tega, s katerega zornega kota gle-
daš na to vprašanje,« je počasi začel odgo-
varjati Tone. »Za delodajalca je bolj poceni 
in boljše, če ima delavca zaposlenega za 

določen čas. Za delavca pa je bolje in bolj 
varno, če je zaposlen za nedoločen čas.«

»Saj ravno v tem je problem, da ni eno-
stavnega in enoznačnega odgovora,« je 
vzdihnil Peter.

»Peter, zakaj te tako muči to vprašanje, 
saj si že zaposlen za nedoločen čas,« ga je 
povprašala Marica.

»Hči se bo poročila,« je odvrnil Peter.
»Čestitam,« je vzkliknila Marica. »Ven-

dar ne razumem, kakšno zvezo ima to s 
temo, o kateri se pogovarjamo.«

»Hči me je vprašala, ali naj ga vzame za 
določen ali nedoločen čas,« se je prijel za 
glavo Peter. »Kaj naj ji svetujem?«

»Stvar je preprosta,« je odločno dejala 
Marica.

»Kako to misliš?« sta jo hkrati vprašala 
Peter in Tone.

»Naj ravna tako, kot lepo piše v zakonu o 
delovnih razmerjih,« je dejala Špela. 

»No, in kaj to pomeni,« sta postala Peter 
in Tone še bolj nestrpna.

»Tvoja hči naj svojega izvoljenca najprej 
vzame za poskusno dobo. Če se bo izkazal, 
kot se za pravega dedca spodobi, pa naj ga 
vzame za nedoločen čas. Dobrega delavca 
je dandanes težko najti, še težje pa dobiti.«

Dober nasvet
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Rešitev za krosiste so motokros steze!
Z nasprotovanjem urejenim stezam neposredno ogrožamo 
človeška, predvsem otroška življenja

Ponedeljek, devetnajstega januarja letos, se 
je začel z meglenim in turobnim jutrom, žal 
še posebej za zakonca Darjo in Bojana Koro-
šca iz radgonskega „predmestja“ Črešnjevcev. 
Bil je to ponedeljek, kot vsak prejšnji, toda 
ugledna in znana zakonca Korošec si niti v 
najbolj črnih sanjah nista predstavljala, kaj 
ju čaka okoli poldneva. In prav takrat ju je 
doletelo nekaj najhujšega, kar lahko doleti 
katerega koli starša; na delovni mesti so jima 
namreč sporočili, da se jima je smrtno po-
nesrečil edini sin Manuel. Peljal se je ob reki 
Muri in tako nesrečno padel, kar je bilo zanj 
usodno. Najbrž se je nekaj časa boril za ži-
vljenje, a, žal, pomoči ni bilo, niti ko so prišli 
reševalci ter zdravnik. Bilo je prepozno!

Morebiti bi mu lahko pomagali; če bi mu 
kdo takoj nudil prvo pomoč, morebiti danes 
ne bi bil pod zemljo. O tem pišem predvsem 
zato, ker me je ta isti fant, postaven in poln 
življenja, nedolgo nazaj spraševal, ali se lahko 
včlani v naše društvo, ker bi tako lahko prišel 
vozit po urejeni in varni progi na Rožengrun-
tu. Jasno mu je bilo, da na našem poligonu 
ni neposredne nevarnosti, če pa se nesreča že 
zgodi, je vedno kdo prisoten in lahko takoj 
ponudi prvo pomoč ter obvesti reševalce. Žal 
pa tudi nam nekaj domačinov z Rožengrunta 
nagaja in ne dovoli, da bi uradno registrirali 
poligon in stezo ter s tem pomagali mnogim 
mladim in malo manj mladim ljudem. Sedaj 
se lahko samo sprašujemo, koliko podobnih 
primerov, kot se je zgodilo ob reki Muri, na 
Meleh, bo potrebnih, da se bo v naši lepi Slo-
veniji kaj spremenilo na bolje. Predvsem, da 
sosedje na Rožengruntu ne bodo več klicali 
policije, ki z veseljem piše položnice in tako 
preprečujejo vadbo mladih motokrosistov. 

Naš član društva je tudi sedemkratni pr-
vak v motokrosu v sosednji Avstriji. Je velik 

ljubitelj tega športa, ki v naše okolje pripelje 
veliko gostov, ob tem je tudi pravi svetovalec 
in vzornik mnogim našim mladim članom, 
med katerimi so mogoče tudi bodoči slo-
venski prvaki. Sedaj se naši člani, namesto 
na urejeni in varni stezi, vozijo okrog svojih 
domov in neurejenih brezpotij, kjer jim ne-
nehno grozi nevarnost in celo izguba življe-
nja. Vožnja vsepovsod, predvsem po naravi, 
je nevarna tudi za divje oz. prostoživeče ži-
vali, katere motorji preganjajo. In dokler je 
pri nas v klubu, kjer, žal, nimamo podpore 
za registracijo steze, vse mirno in žalostno, 
ljubitelji motokrosa vozijo okrog brez vsakr-
šnega urnika, kakor pač ima kdo čas. Na na-
šem poligoni bi pa bil red in bi se vozilo le v 
petek popoldan in v soboto popoldan. Ostale 
dneve bi bila tišina in mir. Zato bi bili veseli, 
če se sosedje, ki so odločno proti stezi, katero 
podpira tudi občinsko vodstvo, odločijo pod-
preti uradno legalizacijo poligona in moto-
kros steze. Če pa to nikakor ne bo šlo, bomo 
pač morali celotno kmetijo na Rožengruntu 
zapustiti in jo podariti Romom, ki jo bodo z 
veseljem sprejeli. Pa se sedaj sprašujem, ali bo 
takrat bolje, ko bodo ti isti sosedje morali or-
ganizirati ovtarje, ki bi jim varovali pridelke 
in premoženje.   

Ob vsem tem sem prepričan, da bomo 
le našli skupni jezik, torej da bodo sosedje 
dovolili vožnjo po progi, saj smo dali izme-
riti hrup, ki ne presega zakonsko določenih 
mej. Pa tudi ponoči se ne bo vozilo. Ob tem 
si bomo prizadevali, da na stezi ne bo prahu 
in da bo vadba potekala samo po urniku ... 
Torej, kot povedano v naslovu: rešitev za lju-
bitelje motokrosa, predvsem mlade krosiste, 
so urejene motokros steze ...

Stanislav Korunič, Rožengrunt, Sv. Ana

35. Maratonu treh src naproti
Novost letošnjega jubilejnega maratona 16. maja je tekmovalna nordijska hoja.
Organizatorji radenskega Maratona treh src 
so v polnem teku priprav na jubilejni, že 35. 
maraton, ki bo v soboto, 16. maja 2015. Ta te-
kaška prireditev iz leta v leto privablja vedno 
več udeležencev, znatno je poraslo število ude-
ležencev v zadnjih desetih letih. Med njimi sre-
čamo tudi precej Slovenskogoričanov.
Stalnice na Maratonu treh src ostanejo enake 
tudi letos. Tekači bodo ponovno lahko tekli na 
progah 42, 21, 10 in 5,5 km. Tudi pohodniki se 
bodo ob 8. uri zjutraj odpravili na enako progo 
kot že leta doslej in obiskali Kapelo, Turjanski 
vrh, Turjance itn. Popoldanski termin še nada-
lje ostaja rezerviran za otroške teke in Huma-

nitarni tek.
Novost 35. Maratona treh src bo prvič tekmo-
valna nordijska hoja, kjer bo uradno izmerjen 
čas, s sodniki na progi, podelitvami nagrad 
najuspešnejšim, skratka z vsem, kar potrebuje 
ta mlada tekmovalna disciplina.
Praznik teka bodo spremljala priložnostna do-
gajanja. Vse skupaj pa bo začinil večerni kon-
cert. Ime skupine, ki vas bo zabavala, pravijo 
organizatorji, naj še ostane skrivnost. In ne po-
zabimo gesla, ki ga poudarjajo organizatorji že 
vse od začetka, »Tekmuj sam s seboj« in »Vsak 
je zmagovalec«.

Franc Bratkovič

V Bowling centru Lenart že tretji turnir v dvojicah

Na turnirju zadnjega febru-
arja je sodelovalo 12 dvojic, 
ki so uspešno zaključile tek-
mo. Po izločilnih dvobojih 
smo dobili zmagovalni par. 
Najuspešnejša je bila dvojica 
Dani Huber in Igor Kmetič, 
ki sta v finalu premagala 
dvojico Branko Fekonja in 
Milan Jalen. Za tretje mesto 
sta se pomerila Franc Belšak 
in Tone Žižek z dvojico Pe-
ter Fekonja in Darko Sklepič. 
Slednja sta kljub odlični igri, 

ki sta jo prikazala na celovečernem tur-
nirju, morala priznati premoč dvojici 
Belšak–Žižek. Zadnje štiri ekipe na le-
stvici so izpadle že po prvem krogu.

V letošnjem letu, predvidoma v jeseni, 
bo Bowling center Lenart organiziral že 
četrti turnir dvojic, na katerega se boste 
lahko prijavili vsi, ki vas ta rekreacijsko-
-zabavni šport zanima.

Sonja Brandšteter

Uvrstitev dvojic:
Mesto Dvojica

1. Igor Kmetič Dani Huber
2. Branko Fekonja Milan Jalen
3. Tone Žižek Franc Belšak
4. Darko Sklepič Peter Fekonja
5. Milan Polanec Branko Tuš
6. Mitja Šraj Miro Črnčec
7. Vito Tuš Branko Pavlas
8. Gorazd Tuš Zvonko Kramberger
9. Sonja Brandšteter Viktor Gabor

10. Sabina Huber Marija Huber
11. Metka Heđet Bojan Gradišnik
12. Marija Peserl Janez Rebernik
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»Dober dan, gospod Blizu-brez-do-glasom-
-glede-iz-izmed-iznad-izpod-izpred-izven-

-izza-koncem-konec-kroginkrog-kraj-mi-
mo-namesto-nasproti-navrh-obakraj-od-
-okoli-okrog-onkraj-onstran-poleg-posred-
-potom-povrh-povrhu-preblizu-prek-preko-

-radi-raz-razen-s-spod-spred-spričo-sredi-
-tekom-tik-tostran-vizavi-vpričo-vreden-vr-

h-vrhu-vsled-vštric-vzdolž-z-za-zadelj-zara-
di-zastran-zavoljo-znotraj-zraven-zunaj«

KD Delavec Lenart

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Povabilo na velikonočni sejem
Danes se bo v Lenartu začel že 7. velikonočni sejem, ki ga organizirata Društvo za razvoj 

podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« in Razvojna agencija Slovenske gorice.
Sejem bo potekal danes, v petek, 27. 3. 2015, od 11. do 16. ure, v soboto, 28. 3. 2015, 

od 9. do 13. ure in v petek, 3. 4. 2015, od 11. do 16. ure na ploščadi na Trgu osvoboditve 
v Lenartu.

Na sejmu bodo so-
delovali ponudniki z 
izdelki domače in ume-
tnostne obrti, s kulina-
ričnimi dobrotami, z 
velikonočnimi voščili, 
izdelki za krasitev veli-
konočnega časa in dru-
gimi artikli, navezujoči-
mi se na tematiko velike 
noči. Ponudniki bodo 
zbirali tudi naročila za 
velikonočne dobrote.

Lepo povabljeni, da 
obiščete sejem in si pri-
skrbite slovenskogori-
ške dobrote, ki sodijo v 
velikonočno košaro!

M. G.

V pomladanski številki Ovtarjevih no-
vic vam v zaodrju predstavljamo gro-
fovsko družino Stubenberg z Vurber-

ka. Grofica Helena, Bernarda Potočnik, grof 
Jurij, Reinhard Padinger, in njuna hči Zofija, 
Katica Ploj, so povedali:

V vlogi Zofije Stubenberg ste izredno nagajivi. 
Mamo Heleno kar naprej postavljate v nero-
den položaj. Kaj pa vi, ste stroga mama? 

Katica: Moram reči, da sem v vlogi Zofije 
neznansko uživala, saj sem si lahko marsikaj 
privoščila. Težko si predstavljam, da bi se v 
resničnem življenju vrgla na tla in zganjala 
histerijo zaradi neuresničene ljubezni. Glede 
vprašanja, ali sem stroga mama, bi odgovor 
mojih otrok zgledal nekako tako: »Po videzu 
zelo stroga, v resnici pa popustljiva in dobra 
mama«.
Kako so na vaše vragolije odreagirali vaš mož 
in otroci? Jih je vaše vedenje zabavalo?

Katica: Sprva jih ni ravno zabavalo, mož 
me je gledal po strani in govoril, kako čudna 
bom na odru. Že naslednje dni pa so me za-
čeli vsi vzpodbujati in mi pomagati z idejami, 
gre pa tudi velika zasluga našemu režiserju 
Andreju, saj mu idej kar ne zmanjka.
Helena Stubenberg, vi ste se ob obisku na gra-
du Hrastovec nadejali bogate poroke svoje hče-
re Zofije s Friderikom Herbersteinom, a usoda 
je hotela drugače. Vaš burni odziv na situacijo 
je bil publiki predvsem komičen. A je težko re-
sno odigrati vlogo, kadar se publika smeji?

Bernarda: Če se v svojo vlogo vživiš in jo 
igraš kot življenjsko, ti to ni smešno.
Med drugim ste se kot grofica peljali tudi s 
kočijo. Kako se je po današnjih cestah peljati 
s kočijo, ko vas je množica avtomobilov divje 
prehitevala in vam trobila?

Bernarda: Občutek, ko 
se pelješ v kočiji, je enkra-
ten. Privoščila bi ga vsem, 
da ga preizkusijo. Da pa 
se pelješ kot grofica v ko-
čiji in te mimo vozeči v 
avtomobilih opazujejo in 
občudujejo, pa je še toliko 
bolj občudovanja vreden in 
nepozaben občutek. 
Bralci zagotovo ne vedo, da 
je Reinhard po rodu Tirolec, 
živi pa v Avstriji. Kako je so-
delovati s slovensko igralsko 
skupino, v kateri nihče ne 
zna nemško? 

Reinhard: Sodelovati s 
slovensko igralsko skupino 

je za učenca jezika seveda zlata jama glede 
jezikovne prakse. Fonetične vaje pomagajo 
zmanjšati nemški akcent. Vživiš se lahko v 
svojo vlogo in se počutiš kot pravi Slovenec. 
Boljšega didaktika ni. Posebno darilo pa so 
seveda tudi družabni stik, timski duh in pri-
jateljstvo v prijazni skupini.
Koliko časa se učite slovensko? Prosim, če lah-
ko na kratko razložite še, kako ste se učili pre-
dloge, ki se vežejo na različne sklone? 

Reinhard: Slovenščine sem se prvič lotil 
jeseni 2006. Prvi slovanski jezik je za 50-le-
tnega nemško govorečega izziv. 6 sklonov, 3 
spoli, ednina, dvojna, množina, vsi zahteva-
jo svoje končnice. Pridevnik kot na primer 
»lep« ima pod različnimi slovničnimi pogoji 
lahko 12 različnih končnic: -_, -a, -e, -i, -o, 
-ega, -em, -emu, -ih, -im, -ima, -imi. Samo-
stalniki lahko imajo kar 19: -_, -a, -e, -i, -o, 
-u, -jo, -ov, -om, -oma, -em, -ema, -ah, -ih, 
-eh, -am, -ama, -ami, -mi. Za jezikovnega 
začetnika brez občutka za slovanski jezik je 
to sprva le juha s črkami. A moraš še vede-
ti, kateri sklon rabiš. 62 predlogov na primer 
zahteva 2. sklon. Da sem si te predloge lažje 
zapomnil, sem poimenoval plišastega sto-
noga po njih. Vsako jutro sem ga pozdravil: 

V sklopu projekta EKO LAS najavljamo 
in vas vljudno vabimo na Ekološko 
kmetijo Živko v Voličini - na dan 

odprtih vrat oz. učilnico v naravi z vzposta-
vljenim ekološkim kolekcijskim zelenjavnim 
vrtom. Dogodek z delavnico in vodenjem po 
vrtu bo potekal v torek, 5. maja 2015, med 11. 
in 13. uro ter med 15. in 17. uro.

Na vrtu si boste že lahko ogledali prve zasa-
ditve in začetno rast vrtnin v letošnji sezoni. 
Možnost se boste imeli seznaniti z ekološko 
pridelavo zelenjave, izbiro avtohtonih, doma-

čih in udomačenih ekoloških sort zelenjave 
ter si iz praktičnega vidika pogledali in slišali 
izkušnje pridelave na kmetiji in na vrtu. Na 
koncu programa vas čaka še presenečenje z 
vrta na mizo, kjer boste lahko dobrote s kme-
tije in vrta še okušali. Ogled in udeležba sta 
brezplačna.

Ne pozabite – 5. maja 2015 se srečamo na 
zelenjavnem vrtu na ekološki kmetiji Živko 
v Voličini!

M. F.

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti

EKO LAS - Kolekcijski zelenjavni vrt na 
ekološki kmetiji Živko

Utrinek z lanskoletnega sejma 

Tulipani
Domovina tu-

lipana je Turčija, 
tudi ime izhaja iz 
turškega turba-
na. Ko v Turčiji da 
mlad fant dekletu 
rdeč tulipan, ji s tem 
pove: moj plamen 
ljubezni je rdeč kot 
ta cvet in moje srce 
izgoreva v premog, 
črn kot njegova 
sredica. Čebulica 
tulipana je dosegala 
visoke cene, zanjo 
so včasih morali dati osem prašičkov ali 500 
kg sira ali zakonsko posteljo z rjuhami. V 
Evropo je tulipan prinesel nizozemski vr-
tnar Carolus Clusius in ravno Nizozemska 
ima največ pisanih polj teh spomladanskih 
rožic. Čebulice tulipanov sadimo na sončna 
mesta, v propustna tla, bogata s humusom. 
Kvalitetne so težke in čvrste čebulice. Čas 
sajenja je od začetka oktobra pa vse do zmr-
zali. Zemlji ne dodajamo svežega hlevskega 
gnoja, najboljši je zrel kompost in malen-
kost bukovega pepela. Sadilna jamica naj 
bo globoka od 10 do 15 cm. Najlepši cve-
tni učinek dosežemo s sajenjem istih sort v 
skupinice po vsaj 25 čebulic. Ne sadimo jih 
v vrste ali kroge (to velja za vse čebulnice), 
ampak jih na rahlo vržemo v zrak, kakor bi 
sejali in jih tam, kamor padejo, zakopljemo, 
seveda razdalja med čebulicami ne sme biti 
prevelika. Prvi tulipani zacvetijo marca, to 
so nizki botanični z majhnimi cvetovi, ki se 
lepo dopolnjujejo z listi bergenij. Tulipani 
odvisno od sorte cvetijo od začetka pomladi 
vse do začetka poletja, v vseh barvah, ra-
zen črne. Tisti, ki izgledajo črne barve, so v 
resnici temno škrlatni. Cvetovi so okrogle, 
koničaste, skuštrane, enojne ali polnjene 

oblike. Listi so zeleni, 
suličasti, lahko tudi 
pisani. Ko cvetni listi-
či začnejo odpadati, 
je čas, da cvet odre-
žemo. Pustimo steblo 
in liste, da si rastlina 
nabere zalogo hra-
ne za prihodnje leto. 
Čebulice izkopljemo, 
ko se listi in stebla 
posušijo. Shranimo 
jih v lesene zabojč-
ke v hladen, zračen 
prostor. Če čebulice 

pustimo v zemlji, izgubljajo na vitalnosti, 
zato jih moramo vsaj na pet let zamenjati. 
Sadimo jih lahko tudi v večje lonce v dveh 
ali treh plasteh, le to moramo paziti, da ne 
pride čebulica na čebulico. Tulipani so lepa 
in preizkušena kombinacija na gredi z vrtni-
cami. Vrtnice zacvetijo pozno, sezono prič-
nejo tulipani in nas razveseljujejo vse do pr-
vih cvetov vrtnic. Na gredi je manj plevela, 
kompost, s katerim zaščitimo vrtnice, je ob 
razgrnitvi odlična hrana za tulipane. Pri sa-
jenju čebulic pazimo le, da jih ne posadimo 
preblizu vrtnic in ne uničujemo njihovih 
korenin. Velik ljubitelj tulipanovih čebulic je 
voluhar. Pred njim zaščitimo tulipane tako, 
da jih posadimo v mreže ali posebne sadilne 
posodice. Tudi vonj cesarskega tulipana mu 
ne odgovarja. Poskusimo lahko tudi z ježi-
cami kostanja, ki jih damo v sadilno jamico 
skupaj s čebulicami.

Mogoče boste imeli to pomlad srečo in 
kje v naravi odkrili močvirski tulipan-loga-
rico, ki je zaščitena rožica in si zato res pri-
voščite le ogled tega bisera barij in mokrišč. 
Pa prijazno in cvetočo pomlad vam želim. 

Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Mnogo radosti, lepih in sončnih trenutkov
ob velikonočnih praznikih!

 vam želijo LAS Ovtar, RASG in Ovtarjeve novice


