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V prejšnji številki Ovtarjevih novic 
smo poročali, da je usoda referen-
dumov proti zakonu o državnem 

holdingu in proti zakonu o slabi banki v 
rokah ustavnega sodišča. Njegovo presojo 
o tem, ali bi preprečitev uveljavitve obeh 
zakonov privedla do protiustavnih posle-
dic, je zahteval državni zbor. Pred novim 
letom je ustavno sodišče odločilo, da bi z  
odložitvijo uveljavitve in z zavrnitvijo Za-
kona o Slovenskem državnem holdingu  
na referendumu nastale protiustavne po-
sledice. Z isto odločbo je ustavno sodišče 
odločilo tudi, da bi z odložitvijo uveljavitve 
in z zavrnitvijo Zakona o ukrepih Repu-
blike Slovenije za krepitev stabilnosti bank  
na referendumu prav tako nastale proti-
ustavne posledice. Povedano po domače: 
ustavno sodišče ni dovolilo referendumov 
proti zakonu o državnem holdingu in proti 
zakonu o slabi banki, ker bi to privedlo do 
protiustavnih posledic.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo z 
osmimi glasovi proti enemu. Ločeno odklo-
nilno mnenje proti takšni odločitvi je podala 
ustavna sodnica Etelka Korpič Horvat. Loče-
no pritrdilno mnenje pa je podal sodnik in 
predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič.

Ustavno sodišče je ob tej priložnosti izda-
lo tudi tiskovno sporočilo. Kot v njem piše, 
je ustavno sodišče presodilo, da morajo ime-
ti prednost ustavne vrednote, ki bi zaradi iz-
vedbe referendumov in še bolj zaradi more-
bitne zavrnitve zakona o državnem holdingu 
in zakona o slabi banki ostale nezavarovane 
do te mere, da bi to ogrozilo ravnotežje  
med različnimi ustavnimi vrednotami. 
»Zato se mora umakniti pravica zahtevati 
razpis zakonodajnega referenduma. Vred-
note, ki jih je izpostavil državni zbor in ki 
imajo po presoji ustavnega sodišča glede  
na okoliščine hude gospodarske krize  
prednost pred pravico zahtevati razpis re-
ferenduma, so: učinkovito izvajanje funkcij 

države, vključno z ustvarjanjem pogojev za 
razvoj gospodarskega sistema; uresničeva-
nje človekovih pravic, zlasti pravic socialne  
varnosti in varstva dela ter pravice do svo-
bodne gospodarske pobude; spoštovanje 
sprejetih mednarodnopravnih obvezno-
sti države in zagotavljanje učinkovitosti  
pravnega reda Evropske unije na ozemlju 
Republike Slovenije.«

Pravica zahtevati razpis zakonodajnega 
referenduma je po navedbah ustavnih so-
dnikov pomembna ustavna pravica, ki omo-
goča, da o posameznem vprašanju, ki se ure-
ja z zakonom, odločajo volivke in volivci na 
referendumu. S tem neposredno izvršujejo 
oblast, ki jo sicer izvršujejo posredno prek 
izvoljenih predstavnikov v državnem zbo-
ru. Vendar ta ustavna pravica ni absolutna 
v smislu, da bi moral biti referendum vselej 
dopusten, kadar so izpolnjeni pogoji, dolo-
čeni v drugem odstavku 90. člena ustave. 

Vzporedno s pravico zahtevati razpis za-
konodajnega referenduma namreč lahko 
obstajajo druge, prav tako z ustavo varovane 
vrednote, ki jim je treba zagotoviti ustavno 
varstvo. Zato mora v primeru, ko je pravica 
zahtevati razpis zakonodajnega referenduma 
v koliziji z drugimi ustavnimi vrednotami, 
ustavno sodišče s pomočjo tehtanja prizade-
tih ustavnih vrednot presoditi, kateri izmed 
njih je treba dati prednost, da se ohrani nji-
hovo ustavnopravno ravnotežje. V izhodi-
šču te presoje so ustavno varovane pravice 
in druge ustavne vrednote, njihovi naravi 
morajo biti prilagojeni kriteriji, na podlagi 
katerih ustavno sodišče presoja o ustavni 
dopustnosti zakonodajnega referenduma.

Na podlagi tehtanja prizadetih ustavnih 
vrednot in ob upoštevanju omenjenih okoli-
ščin je ustavno sodišče presodilo, da je treba 
nemotenemu zagotavljanju zgoraj omenjenih 
funkcij države dati prednost pred pravico 
zahtevati razpis zakonodajnega referenduma.

T. K.

Od začetka februarja naprej bo do 
malic v osnovnih šolah po vsej Slo-
veniji na novo upravičenih okoli 

50.000 otrok oziroma učencev, medtem ko 
bo pravico do brezplačnega kosila na novo 
pridobilo okoli 12.000 učencev. Tudi v sre-
dnjih šolah se bo število dijakov, ki bodo 
upravičeni do subvencije za malice, bistveno 
povečalo. Subvencijo za malico bo prejelo 
kar 20.000 dijakov več kot doslej. 

Mnogi starši se zato sprašujejo, kaj morajo 
storiti, da bi njihovi otroci s 1. februarjem na 
novo pridobili pravico bodisi do brezplačne 
oziroma subvencionirane malice ali kosila v 
osnovni šoli bodisi do subvencionirane ma-
lice v srednji šoli. V zvezi s tem so z Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve 
sporočili, da bodo centri za socialno delo od-
ločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni 
dolžnosti, zato vsem tistim, ki imajo veljavno 
odločbo o otroškem dodatku ali državni šti-
pendiji ni treba dodatno vložiti vloge.

Državni zbor je spremembe Zakona o šol-
ski prehrani, ki ga je Ministrstvo za izobra-
ževanje, znanost, kulturo in šport pripravilo 
v sodelovanju z Ministrstvom za delo, dru-
žino in socialne zadeve, sprejel 28. decem-
bra lani. Po novem bo pravico do subvencije 
malice imelo skupaj nekaj več kot 80.000 
učencev. Pravico do brezplačnega kosila v 
osnovni šoli bo imelo skupaj skoraj 15.000 
učencev. Pravico do subvencionirane malice 
v srednjih šolah pa bo po novem imelo sku-
paj okoli 35.000 dijakov.
Kaj morajo storiti starši? 

Na ministrstvu so pripravili posebno ob-
vestilo za starše. V njem navajajo, da bodo 
centri za socialno delo odločbe o subvenciji 
prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar po-
meni, da vlaganje vlog za subvencijo prehra-
ne ni potrebno za vse, ki imajo na dan 31. 
12. 2012 veljavno odločbo o otroškem do-
datku ali o državni štipendiji. Centri za so-
cialno delo bodo odločbe izdali v zadnjem 
tednu meseca januarja. Vsi starši lahko 
preverijo, kakšen procent neto povprečne 
mesečne plače na osebo predstavljajo njiho-
vi dohodki, tako da ta podatek preverijo na 
drugi strani obrazložitve odločbe, veljavne 
na dan 31. 12. 2012. Če njihovi dohodki za 
subvencijo malice za učence ne presegajo 53 
odstotkov neto povprečne plače na osebo 
oziroma 64 odstotkov za subvencijo malice 
za dijake, potem bodo prejeli odločbo o sub-

venciji prehrane, ki jih bodo centri za social-
no delo izdali po uradni dolžnosti brez vlog. 
Če pa njihov dohodek na družinskega člana 
presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in 
do subvencije tudi niso upravičeni.

Tisti, ki v družini nimajo veljavne odločbe 
o otroškem dodatku ali o državni štipendiji 
in želijo uveljavljati pravico do subvencije 
malice oziroma kosila po novi zakonodaji 
oziroma od 1. 2. 2013 dalje, morajo pri pri-
stojnem centru za socialno delo vložiti vlogo 
za subvencijo malice ali subvencijo kosila, 
pri čemer se izpolnjevanje pogojev ugotavlja 
na način, kot to velja za ugotavljanje pravice 
do otroškega dodatka.

Pa poglejmo, kdo je po novem upravičen 
do polne subvencije oziroma brezplačne ma-
lice. To so učenci v družinah, katerih pov-
prečni mesečni dohodek na osebo, ugoto-
vljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez 
upoštevanja otroškega dodatka, denarne so-
cialne pomoči in državne štipendije kot do-
hodek), ne presega 53 odstotkov neto pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji. Prav tako 
so to dijaki v družinah, katerih povprečni 
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v od-
ločbi o otroškem dodatku (tj. brez upošteva-
nja otroškega dodatka, denarne socialne po-
moči in državne štipendije kot dohodek), ne 
presega 42 odstotkov neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega 
razreda otroškega dodatka). 

Do delne subvencije malice so upravičeni 
dijaki v družinah, v katerih povprečni me-
sečni dohodek na osebo, ugotovljen v od-
ločbi o otroškem dodatku (tj. brez upošte-
vanja otroškega dodatka, denarne socialne 
pomoči in državne štipendije kot dohodek), 
znaša med 42 in 53 odstotkov neto povpreč-
ne plače v Republiki Sloveniji (peti razred 
otroškega dodatka), in sicer v višini 70 od-
stotkov cene malice; med 53 in 64 odstotkov 
neto povprečne plače v Republiki Sloveniji 
(šesti razred otroškega dodatka), in sicer v 
višini 40 odstotkov cene malice.

Do subvencije kosila bodo upravičeni učen-
ci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otro-
škem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega 
dodatka, denarne socialne pomoči in držav-
ne štipendije kot dohodek), ne presega 18 
odstotkov neto povprečne plače v Republiki 
Sloveniji (prvi razred otroškega dodatka).

T. K.

 

V Sveti Trojici so 13. januarja slovesno 
odprli prvo etapo velike romarske in 
pohodniške evropske kulturne poti 

sv. Martina Tourskega od Sombathelya na 
Madžarskem do Zreč pod Pohorjem. Pot, 

ki po kriterijih Sveta 
Evrope sodi med 29 
certificiranih kulturnih 
poti v Evropi, povezuje 
Sombathely, kjer se 
je sv. Martin rodil, in 
Tours v Franciji, kjer je 
deloval kot škof in kjer 
je tudi pokopan.

Na slovesnosti, pred 
katero je bila v trojiški 
cerkvi sveta maša, so 
o pomenu te poti za 
ohranjanje kulturne 
in naravne dediščine 
ter za razvoj turizma 
spregovorili župan ob-
čine Sveta Trojica Dar-
ko Fras, predsednik 
Kulturnega centra 

sv. Martina na Madžarskem Robert Orban 
in direktor Evropskega kulturnega cen-
tra sv. Martina Antoine Selesse iz Francije.  
Življenje, delo in lik sv. Martina je predstavil 
akademik dr. Kajetan Gantar. Na slovesno-

Vse kaže, da bo kmalu lažje priti do 
notarskih storitev, saj je ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo pri-

pravilo predlog novele zakona o notariatu, 
s katero želi zagotoviti večjo dostopnost do 
notarskih storitev. Po novem naj bi notarji 
urejali tudi zapuščinske zadeve, tako da lju-
dem zaradi dedovanja ne bi bilo treba več 
hoditi po sodiščih.

Glede na razpoložljive analitične podat-
ke o obremenjenosti in prihodkih notarjev 
v Sloveniji na ministrstvu ugotavljajo, da so 
nekateri notarji na robu preživetja (predvsem 
na ruralnih območjih), drugi pa pridobivajo 
visoke prihodke. Zaradi uravnoteženja delo-
vanja notarjev in z namenom povečanja iz-
bire uporabnikov glede pravosodnih storitev 
na ministrstvu ne vidijo potrebe po posebni 
ureditvi notariata tudi glede na dokaj podob-
no drugo neodvisno službo – odvetništvo. 
Ministrstvo tako v predlogu novele zakona 
predlaga odpravo zakonsko omejenega šte-
vila notarjev (»numerus clausus«) z jasnim 
ciljem, da bo dejansko zagotovljeno tekoče 
opravljanje notarskih storitev na celotnem 
območju Slovenije. S tem se odpira trg za 
opravljanje notarskih storitev. Na ta način 

namerava ministrstvo povečati dostopnost 
 in konkurenčnost notarskih storitev za dr-
žavljane po vsej državi. Na ministrstvu pri-
čakujejo, da se bo tako kvaliteta opravljenih 
notarskih storitev še povečala, notariat pa 
bo še bolj približan posameznikom. 

Po novem torej tistim, ki izpolnjujejo 
pogoje za opravljanje notarskega dela, ne 
bo več treba čakati, da se kakšno notarsko 
mesto sprosti, temveč jih bodo lahko takoj 
imenovali za notarje in jim na ta način omo-
gočili opravljanje notarskega dela. Pogoji 
za imenovanje notarjev pa se v ničemer ne 
spreminjajo, še zlasti pa se ne znižujejo. 

Sprememba zakona je potrebna tudi za-
radi celovite ureditve prenosa pristojnosti 
zapuščinskih zadev s sodišč na notarje, kar 
uvaja predlog zakona o dedovanju, ki je prav 
tako v medresorskem in strokovnem uskla-
jevanju. Notarji bodo po predlagani ureditvi 
urejali zapuščinske zadeve namesto okraj-
nih sodišč. Okrajni sodniki bodo tako raz-
bremenjeni precej zadev, ki ne predstavljajo 
sojenja v klasičnem pomenu, in se bodo lah-
ko posvetili reševanju sodnih zaostankov na 
drugih področjih. 

T. K.

Ustavno sodišče ni dopustilo referendumov o slabi banki in  
državnem holdingu

Referenduma bi povzročila 
protiustavne posledice

Do subvencionirane malice ali 
kosila v šoli brez nove vloge

Odprli so prvo etapo Kulturne 
evropske poti sv. Martina

Kmalu bo lažje priti do notarskih storitev

Po novem bomo zapuščinske zadeve 
urejali pri notarjih

Župan Darko Fras je opozoril, da je občina Sveta Trojica postala 
pomembna postojanka na 2500 kilometrov dolgi evropski romarski in 
pohodniški kulturni poti.  
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sti, ki je potekala v centru sv. Martina v sa-
mostanski kleti, so se zbrali številni ugledni 
predstavniki kulturnega, gospodarskega, 
političnega in verskega življenja iz občine in 
osrednjih Slovenskih goric. Med gosti je bila 
tudi predsednica hrvaškega centra sv. Marti-
na Ines Sabotič.

Prvo etapo poti sv. Martina so uredili 
v okviru projekta »Martinova središča in 
evropska kulturna pot sv. Martina – Via 
Savaria«, ki ga je v okviru operativnega 
programa čezmejnega sodelovanja Slove-
nija–Madžarska 2007-2013 sofinancirala 
Evropska unija iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Nosilec projekta je bila Re-
gionalna razvojna agencija Mura iz Murske 
Sobote, vanj pa je bilo vključenih petnajst 
partnerjev – šest iz Madžarske in devet iz 
Slovenije. S slovenske strani so poleg regio-
nalne razvojne agencije Mura sodelovale še 
občina Kobilje, Dobrovnik, Murska Sobota, 
Radenci, Sveta Trojica, Hajdina, Razvoj-
na agencija Slovenske gorice in Zavod za  
kulturo Slovenska Bistrica. Vrednost ce-
lotnega projekta, v okviru katerega so  
načrtovali, trasirali in uredili kulturno pot 
sv. Martina ter počivališča in kulturne zna-
menitosti ob njej, je znašala nekaj več kot 
1,5 milijona evrov. Od tega je skoraj 1,3 mi-
lijona evrov sredstev iz Operativnega pro-

grama čezmejnega sodelovanja Slovenija- 
Madžarska 2007-2013. Projekt so izve-
dli od novembra 2009 do januarja 2013. V  
tem času so ob poti namestili tudi 18 smer-
nih tabel, preko 200 označb in 48 informa-
tivnih tabel. 

Kot je na novinarski konferenci ob otvo-
ritvi poti sv. Martina povedal direktor regio-
nalne razvojne agencije Mura Feri Gönz, so 
evropske kulturne poti odličen način za kre-
pitev kulturnega in gospodarskega sodelova-
nja med državami in za izgradnjo evropske 
identitete prebivalstva. Pot sv. Martina od 
Sombathelya do Toursa, dolgo 2500 kilo-
metrov, v Sloveniji okoli 430 kilometrov, so 
uredili za romarje, pohodnike, kolesarje in 
organizirane skupine turistov mimo cerkva 
sv. Martina in mimo številnih drugih kul-
turnih in naravnih znamenitosti. Mnoge so 
tudi obnovili.

Kot sta povedala predsednica in direk-
tor slovenskega centra sv. Martina Tanja 
Orel Šturm in Tine Jenko, bo druga etapa 
poti potekala od Zreč do Logatca, tretja pa  
od Logatca do Opatjega sela, kjer bo pre- 
koračila slovensko-italijansko mejo. Pot bo 
do konca urejena do leta 2016, ko bodo 
po vsej Evropi proslavljali 1700-letnico sv.  
Martina Tourskega. 

Tomaž Kšela

Konec lanskega leta je šlo v stečaj celj-
sko gradbeno podjetje Ceste mostovi 
inženiring (CMI), ki je nameravalo v 

letošnjem letu začeti z izgradnjo Term Bene-
dikt. Zato je to podjetje v preteklosti že od-
kupilo polovični lastniški delež nad vrtino 
z geotermalno vodo in nekaj več kot osem 
hektarov veliko zemljišče, ki je po prostor-
skih načrtih občine Benedikt namenjeno za 
gradnjo Term Benedikt. Poleg tega je podje-
tje CMI financiralo tudi pripravo načrtov in 
vse gradbene dokumentacije ter uspelo pri-
dobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo term, 
ki velja do konca leta 2014, verjetno pa ga je 
možno tudi podaljšati. Vse to premoženje je 
sedaj v stečajni masi podjetja CMI v stečaju. 
Sodišče je za stečajno upraviteljico imenova-
lo Mileno Sisinger.

Podjetje CMI je pridobilo gradbeno dovo-
ljenje za izgradnjo hotela oziroma hotelske-
ga naselja z 220 posteljami ter notranjimi in 
zunanjimi bazeni. V okviru hotela je podje-

tje CMI nameravalo zgraditi še prostore za 
zdravstvene storitve, fizioterapijo, rekreaci-
jo in sprostitev. Poleg hotela je nameravalo 
zgraditi še apartmajsko naselje. Izgradnja 
vseh omenjenih objektov bi stala okoli 20 
milijonov evrov.

Zaradi stečaja investitorja, torej podjetja 
CMI, so vse aktivnosti v zvezi z izgradnjo 
Term Benedikt začasno 
zastale. Kot nam je pove-
dal župan občine Benedikt 
Milan Gumzar se je že 
povezal s stečajno upra-
viteljico Mileno Sisinger. 
Ta je celotno premoženje 
podjetja CMI v stečaju že 
dala oceniti. Ko bodo ce-
nitve končane, bo znana  
tudi vrednost zemljišča, vr-
tine in gradbene dokumen-
tacije z gradbenim dovolje-
njem za Terme Benedikt. 
Nato bo stečajna upravite-
ljica poskušala vse to pre-
moženje na dražbi prodati 
najboljšemu ponudniku, 
ki bo zainteresiran za do-
končanje investicije v Terme Benedikt.

»V investicijo v Terme Benedikt je vloženih 
že toliko sredstev, da se bo prej kot slej našel 
zainteresiran investitor, ki bo terme zgra- 
dil do konca,« je prepričan Gumzar. »Vpra-
šanje pa je, katero podjetje ima sedaj toliko 
sredstev, da bi se za to investicijo odločilo.«

Ker je občina Benedikt zainteresirana, da 
bi čim prej dobili terme, saj bodo kraju prine-
sla nova delovna mesta in nove razvojne mo-
žnosti gospodarskega in turističnega razvoja, 
se je po besedah Gumzarja tudi sama aktiv-

no vključila v iskanje investitorja, ki ga v teh 
kriznih časih ni lahko najti. Veliko je odvisno 
tudi od cene. Če izklicna cena zemljišča sku-
paj s polovico vrelca in gradbenim dovolje-
njem na dražbi ne bo previsoka, se bo kateri 
od potencialnih investitorjev lažje in hitreje 
odločil za nakup in dokončanje investicije.

Podjetje CMI bi moralo občini Benedikt 
prispevati za komunalno ureditev zemlji-
šča, na katerem bodo zrasle terme, okoli 660  
tisoč evrov. Ker podjetje CMI tega pri-
spevka ni uspelo plačati, ga bo moral novi 
investitor. Res pa je, da je zemljišče za ter-
me popolnoma komunalno urejeno tako v 
pogledu vode, elektrike, kanalizacije, ce-
stne infrastrukture in podobno. Glede na to  
da je podjetje CMI pridobilo tudi gradbe-
no dovoljenje, bo bodoči investitor lahko 
samo prišel na zemljišče in zasadil lopato.  
Vse drugo je že urejeno, samo objekte je tre-
ba še postaviti.

Danes je težko reči, kako se bodo stvari v 
zvezi z izgradnjo Term 
Benedikt razvijale na-
prej, saj gospodarska in 
finančna kriza v Slove-
niji očitno še ni dosegla 
dna. Zato je na vpraša-
nje, ali se bo našel do-
mači investitor, skoraj 
nemogoče odgovoriti, 
saj so v Sloveniji pro-
padla domala vsa ve-
čja gradbena podjetja 
(podjetje CMI je bilo 
med tistimi, ki so pre-
cej dolgo uspela kljubo-
vati krizi), s težavami 
pa se srečujejo tudi v 
največjih turističnih 
podjetjih. Za takšne 
investicije, kot so ter-

me, so v preteklosti kazali interes tudi tuji 
investitorji, ki pa se zadnje čase zaradi poli-
tične in siceršnje nestabilnosti pri nas bojijo 
investirati v Sloveniji.

Kakšen je ta trenutek interes za dokonča-
nje investicije v Terme Benedikt, bo verjetno 
bolj jasno po prvi ali drugi dražbi, na kateri 
bo na prodaj dosedanji vložek podjetja CMI 

v ta projekt. Nekaj pa je že danes mogoče 
reči z veliko gotovostjo – kdor ima razpolo-
žljiva finančna sredstva in se jih bo odločil 
vložiti v izgradnjo oziroma dokončanje in-
vesticije v Terme Benedikt, bo dobro naložil 
svoj denar, saj je zdraviliški turizem v seve-
rovzhodni Sloveniji še vedno ena od najbolj 
uspešnih dejavnosti, saj kljub krizi privablja 
v ta del Slovenije številne domače, še zlasti 
pa tuje goste.

Tomaž Kšela

Občine ustanoviteljice, med njimi 
vseh 6 občin UE Lenart, so v letu 
2011 ustanovile skupno občinsko 

upravo inšpekcijskega nadzora Medobčinski 
inšpektorat in Redarstvo Maribor.

Medobčinsko redarstvo skrbi za varen 
in neoviran cestni promet, javno varnost in 
javni red na območju občin ustanoviteljic in 
je pristojno za: nadzorovanje varnega in ne-
oviranega cestnega prometa v naseljih; varo-
vanje cest in okolja v naseljih in na občin-
skih cestah zunaj naselij; varovanje javnega 
premoženja, naravne in kulturne dedišči-
ne; skrb za varnost na javnih poteh, rekre- 
acijskih in drugih javnih površinah; vzdrže- 
vanje javnega reda in miru; vodenje pre-
krškovnih postopkov v skladu z zakonom; 
opravljanje nadzora prometa s samodejnimi 
merilnimi napravami za nadzor prometa, v 
katerih se prekrški slikovno dokumentirajo. 

Medobčinski inšpektorat izvaja inšpek-
cijski nadzor nad sprejetimi občinskimi 
predpisi in vodi inšpekcijske in prekrškovne 
postopke v občinah ustanoviteljicah. Nad-
zoruje izvajanje določb odlokov o: občin-
skih cestah, varnosti v cestnem prometu na 
občinskih cestah, ravnanju s komunalnimi 
odpadki, oglaševanju in reklamiranju, ob-
činskih taksah, naravnih in kulturnih zna-
menitostih, pokopaliških dejavnostih, ureja-

nju in vzdrževanju javnih in zelenih površin, 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter 
drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko 
inšpekcijo za inšpekcijski nadzor. 

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno 
opravljajo inšpektorji kot uradne osebe s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi v 

skladu z zakonom, s katerim je urejen in-
špekcijski nadzor.

S tem obvestilom vas želimo opozoriti, 
da bodo medobčinski inšpektorji v bodoče 
izvajali poostren nadzor nad ogrožanjem 
občinskih cest in prometa, pri čemer je pre-
povedano predvsem: odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine; puščati na cesti 
sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; ovirati 
odtekanje vode s ceste; z mazili ali drugimi 
snovmi pomastiti cesto; voziti ali parkirati 
po bankinah, površinah za kolesarje in pe-
šce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni 
za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in 
ustavljanje na njih izrecno dovoljeni; posta-
vljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto 
ali druge visoke nasade ali poljščine, name-
ščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, 
odpadni ali drug material ali predmete, če 
se s tem poslabša ali onemogoči preglednost 
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, 
poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost; 
nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej 
luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko 
ovirale ali ogrožale promet; spuščati po bre-
žinah ceste kamenje, les ali drug material ali 
predmete; nameščati na cesto kakršne koli 
predmete z namenom oviranja ali onemo-
gočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa; poškodovati prometno signalizaci-
jo; uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj 
priključka nanjo; puščati na cesti ali metati 
na cesto kakršne koli predmete ali sneg, raz-
sipati po cesti material ali na kako drugačen 
način onesnaževati cesto; puščati na cesto 
živali brez nadzora, pasti živino na cestnem 
svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali; 
voditi po cesti konje ali druge živali, ki so 
tako podkovane, da lahko poškodujejo ce-
sto; namerno zažigati ob cesti strnišča, od-
padne in druge gorljive snovi; orati v razdalji 
4 m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1 
m od ceste vzporedno z njo; obračati na cesti 
živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko 
orodje in stroje; vlačiti po cesti hlode, veje, 
skale in podobne predmete kot tudi pluge, 
brane in drugo kmetijsko orodje ter druge 
dele tovora.

Spoštovanje zgoraj naštetih ukrepov bo 
pripomoglo k temu, da se zagotovi varen  
in neoviran promet na vseh javnih površi-
nah. Le tako se bomo občani počutili varne 
in zadovoljne.

Zapisala Andreja Lorber, foto: S. Š.

Poostren nadzor nad ogrožanjem 
občinskih cest in prometa

Gradbeno dovoljenje za izgradnjo Term Benedikt na tem zemljišču je že 
izdano in velja do konca leta 2014.

Vrtina čaka ...  Foto: E.P.

Benedikt

Kdo bo nadaljeval z investicijo 
Terme Benedikt?
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Tako kot ob koncu vsakega leta so v ob-
čini Cerkvenjak tudi ob koncu lanskega 
leta pripravili srečanje vseh članov ob-

činskega sveta in njegovih organov in delov-
nih teles, članov nadzornega sveta, zaposlenih 
v občinski upravi in predstavnikov organiza-
cij, društev, klubov in zvez. Na srečanje so po-
vabili tudi bivšega župana, ravnatelja osnovne 
šole, župnika in druge, ki s svojim delovanjem 
prispevajo k razvoju občine.

Na srečanju se je vsem zbranim za požrtvo-
valno in uspešno delo na gospodarskem, po-
litičnem, kulturnem, športnem, družabnem 
in humanitarnem področju v občini zahvalil 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki 
je ob tem opozoril tudi na dosežke v občini v 
lanskem letu. »Cerkvenjačani smo tudi v letu 
2012 pokazali, da zmoremo skoraj nemogo-
če, če smo le enotni in če nas vodijo isti cilji. 
Kljub gospodarski krizi in recesiji, ki nas je 
pestila v letu 2012, lahko z veseljem ugotovi-
mo, da smo uresničili skoraj vse načrte ozi-
roma projekte, ki smo si jih zastavili v pre-
teklem proračunskem obdobju in katere smo 
lahko imeli neposreden vpliv, kajti pri neka-
terih naših večjih projektih (vrtec, pločniki 
ob regionalni cesti) imajo škarje in platno v 
rokah državne institucije, ki nam odmerjajo 
sredstva za sofinanciranje,« je dejal Žmavc.

Spomnil je, da so uspeli v občini lani do-
končati Športno-rekreacijski center Cerkve-

njak, ki je na svojo priložnost že dolgo čakal 
kot speča Trnuljčica, svojo pravo vrednost pa 
bo pokazal šele v naslednjih letih. Odprli so 
tudi nov turistični objekt v arheološkem par-
ku v Brengovi, ob 80-letnici PDG Cerkvenjak 
pa jim je s skupnimi močmi uspelo nabavi-
ti novo gasilsko vozilo. V poslovno-obrtni 
coni v Brengovi jim je lani uspelo prodati 
tri stavbne parcele, kar v teh težkih časih ni 
zanemarljivo. Pričakujejo, da bo eden večjih 
investitorjev v coni, podjetje Enersis iz Ma-
ribora, letos pričelo z gradnjo proizvodne-
ga objekta, kar bi bilo zelo dobrodošlo za 
kakšno novo delovno mesto v občini, saj se 
brezposelnost v občini povečuje in z njo tudi 
občinska sredstva za socialne transferje. V je-
senskih mesecih so se lotili še modernizacije 
cest na štirih odsekih v Andrencih in Čagoni 
v dolžini 1345 metrov. Po ukinitvi bibliobusa 
so potrebe po približevanju knjig občanom 

zapolnili z odprtjem šolske oziroma občin-
ske knjižnice (odprta je dvakrat tedensko v 
popoldanskem času), ki deluje pod okriljem 
Knjižnice Lenart.

Ko je Žmavc govoril o dejavnem in boga-
tem družbenem življenju v občini v lanskem 
letu, je izpostavil zlasti bogat program prire-
ditev ob občinskem prazniku, 25. jubilejni 
festival narodno zabavne glasbe Slovensko-
goriški klopotec Cerkvenjak, kronanje 3. 
cerkvenjaške vinske kraljice, 80. obletnico 
delovanja PGD Cerkvenjak, 30. obletnico ŠD 
Cerkvenjak, 10. obletnico Aerokluba Sršen z 
otvoritvijo hangarja za ultra lahka letala in še 
mnogo drugih prireditev.

Žmavc je spregovoril tudi o nekaterih po-
membnejših investicijah v letošnjem letu in 
nasploh v naslednjem proračunskem obdobju. 
Najprej je omenil izgradnjo vrtca Pikapoloni-
ca v Cerkvenjaku, kar bo velika pridobitev za 
mlade starše, ki že težko čakajo, da bodo svoje 
otroke vključili v domači vrtec. Tudi zdravnik 
naj bi končno začel z delom v ordinaciji v Cer-
kvenjaku. Letos bodo obeležili 15. obletnico 
občine. Razmišljajo tudi o izdaji krajšega al-
manaha, ki bi povzel dosedanji razvoj občine 
Cerkvenjak, saj, kot je dejal župan, imajo kaj 
pokazati. Samo v zadnjih dveh letih jim je 
uspelo izkoristiti dva milijona evrov evrop-
skih sredstev, ki bi šla sicer v druga okolja. 
»Zaključuje se finančna perspektiva 2007-

2013 in pred nami je že nova 
2014-2020, ki nam odpira 
nove možnosti na področju 
varovanja okolja, trajno-
stnega razvoja in koriščenja 
kohezijskih in strukturnih 
skladov v Evropski uniji, zla-
sti pri zaposlovanju mladih, 
pri ekološki pridelavi hrane 
in pri izgradnji različnih 
infrastrukturnih objektov s 
poudarkom na energetsko 
varčnih oziroma obnovljivih 
virih,« je poudaril Žmavc.

Cerkvenjaški župan je 
spomnil tudi, da živimo v 
časih, ko morajo ljudje na 

ulicah doseči tisto, kar bi moralo že zdavnaj 
opraviti naše sodstvo in drugi organi prego-
na, tožilstvo, policija, protikorupcijska komi-
sija in drugi. »Zato se mi zdijo demonstracije 
legitimne, vsem tistim, ki pa to želijo v naši 
občini, pa polagam na srce, da to ni potrebno, 
saj se sam nisem v teh dveh letih z ničemer 
okoristil in se ne mislim, še manj pa bom 
dovolil, da bi se kdo od zaposlenih na naši 
občini. Priporočam jim, naj najprej počistijo 
svoj Avgijev hlev,« je dejal Žmavc in poudaril, 
da Cerkvenjak ni Maribor, Ljubljana ali Ko-
per, zato ne dopusti, da bi ga kdorkoli enačil z 
lumpi, saj so njegovi nameni čisti, transparen-
tni in jasni. Na koncu je Žmavc poudaril, da 
ne smemo dopustiti, da bi nam težko pričako-
vano in nato z vojno leta 1991 pridobljeno sa-
mostojno državo Slovenijo kdo vzel oziroma 
vodil tako, da ne bi bilo po volji državljanov.

Tomaž Kšela

Lenarški občinski svet je na svoji 15. seji 
sprejel proračuna za leti 2013 in 2014. 
Prva obravnava je bila konec novem-

bra, o predlogih so razpravljali tudi člani od-
borov občinskega sveta, kljub temu pa je bila 
razprava na seji dokaj obširna, saj sta bila 
predložena predloga proračunov v primer-
javi s preteklimi leti zastavljena skromno. 
Višina proračuna za 2013 znaša (zaokrože-
no) 13.900.000 EUR, za 2014 pa 7.500.000 
EUR. V 2013 je proračun višji še zaradi inve-
sticije v celovito oskrbo SV Slovenije s pitno 
vodo, ki jo vodi Lenart v imenu vseh občin, 
vključenih v projekt.

Občina Lenart je že v letu 2012 izvrševala 
proračun skromneje, kot si je načrtovala pri 
pripravi in sprejemu konec leta 2010. Go-
spodarska situacija, ki se že nekaj let slabša, 
prinaša upad javnofinančnih prihodkov. 

Lani je občina nadaljevala projekte, ki so 
se pričeli v letu 2011, predvsem tistih, za ka-
tere so bila že odobrena sofinancerska sred-
stva iz državnega ali evropskega proračuna. 
Nekaj ciljev je izostalo in jih je bilo potrebno 
uvrstiti v načrt razvojnih programov za na-
slednja leta. 

V letih 2013 in 2014 se bo po napove-
dih še zniževala osnova za prihodke občin 
iz naslova dohodnine; zaradi varčevalnih 
ukrepov države so bili znižani pričakovani 
prihodki v proračun občin. Pri pripravi pro-
računa smo se soočili z dejstvom, da zagoto-
vljeni prihodki zadoščajo za funkcioniranja 
sistema – občine in javnih zavodov, za so-
cialne transferje, ki iz leta v leto naraščajo, 
zelo malo pa ostane za izvajanje investicij. Z 
zagotovljenimi sredstvi bo treba učinkovito 
gospodariti in izvajati vsaj najnujnejše vzdr-
ževanje in najpotrebnejše investicije v infra-
strukturo, ob tem pa se maksimalno truditi 
za pridobivanje dodatnih virov iz državnega 

in evropskega proračuna, sredstva za lastni 
delež pa pridobiti z učinkovitejšo prodajo 
stvarnega premoženja občine. Pri pripravi 
proračuna smo izhajali iz projektov, za ka-
tere so že odobrena sofinancerska sredstva; 
iz najnujnejšega vzdrževanja infrastrukture, 
skušali smo ohraniti vsaj minimalni nivo fi-
nanciranja društev, informiranja občanov in 
kulturnih dogodkov, pri čemer nameravamo 
poletne prireditve ponovno izvesti izključno 
v okviru pridobljenih donatorskih in spon-
zorskih sredstev.

Prednostne investicije v letih 2013 in 
2014 so: zaključek projekta COSV (evrop-
ska - kohezijska sredstva, državni proračun, 
občinski proračuni); sanacija čistilnih na-
prav na območju občine - projekt Odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda v občini Lenart 
(evropska sredstva za regionalni razvoj, ob-
činski proračun); energetska sanacija OŠ Le-
nart (državni proračun, kohezijska sredstva, 
občina); skupni sofinancirani projekti vseh 
šestih občin UE Lenart, saj bi z morebitnim 
odstopom onemogočili izvajanje projektov 
v ostalih občinah in sofinancirani projekti 
LAS – učni vrtovi v Voličini, poimenova-
nje ulic, signalizacija, poti, vinska klet VTC 
13 – sanacija kleti v CSG (LAS / državni in 
občinski proračun); komunalna infrastruk-
tura naselja Radehova (komunalna taksa, 
občinski proračun); sekundarni vodovodi 
na območju KS Voličina in v Zg. Žerjavcih 
(občinski proračun) in nujno potrebna dela 
na infrastrukturi (občinski proračun).

Občinska uprava bo skušala s proda-
jo stvarnega premoženja ustvariti čim več 
kapitalskih prihodkov, odhodkovna stran 
proračuna pa se bo realizirala postopno - v 
odvisnosti od prejetih prihodkov.

mag. Vera Damjan Bele, direktorica  
občinske uprave

Župan občine Lenart mag. Janez Kram-
berger je svetnike seznanil z letaki in 
elektronskimi sporočili (gotov, lo-

pov), o čemer je obvestil policijo, ki opravlja 
poizvedbe. Na vprašanja je zainteresiranim 
pripravljen neposredno odgovoriti. 

Občinski svetnik Jožef Kramberger je po-
dal izjavo, da z 31. 12. 2012 nepreklicno od-
stopa kot član občinskega sveta.

Med pobudami in vprašanji svetnic in 
svetnikov je župan na pobudo iz Zavrha 
(tam je cca 250 hiš, na javni vodovod jih je 
priključenih približno 30), da bi se znižala 
višina prispevka za priključitev, odgovo-
ril, da prispevek določa odlok, sprejet na 
podlagi zakona. Če se lokalna skupnost za-
vestno odpove delu prihodka proračuna, 
mora sredstva pridobiti na drugi strani. Če 
ne pridobijo sredstev, se čas izgradnje seve-
da oddalji. Na seji sveta krajevne skupnosti 

bodo predstavili, kako načrtujemo nadaljnje 
izgradnje, katere odseke delati prioritetno; 
potrebno bo namreč pridobiti tudi soglasja 
občanov za posege v zemljišče.

Glede dolgov pri izvajanju projekta celo-
vite oskrbe z vodo je odgovoril, da gre za 
zapleten problem. Zadeve na ministrstvu 
dolgo trajajo, zamiki so kar v mesecih. Dela 
se plačajo, vendar z zamiki. Tedensko so na 
zvezi z ministrstvom. 

V občinski upravi so se prodaje parcel v 
industrijski coni resno lotili, vendar kupcev 
ni na pretek. Na vprašanje, ali bo občina 
morala vračati evropska sredstva, če ne bo 
zaposlenih 50 ljudi, kot je bilo v pogojih, je 
župan odovoril, da je bilo obvezno zagoto-
viti 30 delovnih mest, investitorjem so roke 
podaljšali za eno leto; ti zagotavljajo, da 
bodo svoje projekte izpeljali.

E. P.

Cerkvenjak

Za Cerkvenjačani je bogato 
investicijsko leto

Lenart

Občinski svet sprejel dveletni 
proračun občine Lenart

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH 
V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2013

Občina Cerkvenjak obvešča, da sta bila z dnem 11. 1. 2013 objavljena naslednja razpisa:
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo  1. 
turistični in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak, 
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev,  2. 
organizacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak.

Celotno besedilo javnih razpisov z razpisno dokumentacijo je možno dobiti osebno v 
sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Cerkvenjak (www.cerkvenjak.si).
 Župan Občine Cerkvenjak
  Marjan ŽMAVC, l. r.

Še s seje občinskega sveta …

Vera Damjan Bele, direktorica občinske 
uprave: Prostore v I. nadstropju uporablja 
Društvo prijateljev mladine, v II. nadstro-
pju pa Planinsko društvo Lenart ter KD 
Delavec, ki imajo večjo površino. Prazen 
je prostor, ki je bil namenjen redarski služ-
bi. Dvakrat na mesec je v njih energijski 
svetovalec, v prihodnje ga bo uporabljalo 

Društvo Zavetje. Ostali prostori so zaen-
krat nezasedeni. En manjši prostor je bil 
namenjen nočnemu čuvaju, ki ga je koristil 
le ob koncu tedna. Dva do trije prostori, ki 
so prazni, so predvideni za Občino Lenart 
in Upravno enoto Lenart, in sicer za re-
konstrukcijo stavbe, kar pa je odvisno od 
denarnih sredstev.

Kaj je v bivših prostorih  
lenarške policije?



OVTARJEVE NOVICE

25. JANUAR 2013 | ŠT. 1 | 5 

AKTUALNO IZ OBČIN

Na območju občine Lenart se že od 
lanskega decembra pojavljajo razni 
plakati z napisom »V Lenartu se vse 

začne na kra« in »Zaj pa ti lopof si«. Poja-
vljajo se razni profili na družbenih omrežjih 
s pozivom, da naj župan Lenarta odstopi, ki 
potem čudežno izginejo. Nekateri posame-
zniki si na družbenih omrežjih zelo priza-
devajo s pozivi na »lenarško vstajo«, da bi s 
hujskanjem dvignili ljudi proti vodstvu Ob-
čine Lenart. V noči s 1. na 2. januar so se na 
območju Lenarta pojavili letaki s pamfletom 
»Lenarška hobotnica«, ki nima nič skupnega 
z realnostjo.

Na tem letaku so skrbno izbrana podjetja, 
ki poslujejo z Občino Lenart, in tudi pod-
jetja, ki z Občino Lenart sploh ne posluje-
jo, kar jasno nakazuje, da to počne skupina 
ljudi, ki želi diskreditirati vodstvo Občine 
Lenart in posredno preko vodstva tudi po-
samezna podjetja.

Prepričan sem, da hujskanje in razdvaja-
nje ne prinaša napredka in da je takšno po-
četje slabo za nadaljnji razvoj naših krajev. 
Še posebej sedaj, ko živimo v času takšnih in 
drugačnih varčevalnih ukrepov na vseh po-
dročjih. Akterje pozivam, da se oglasijo na 
Občini Lenart in s konkretnimi argumenti 
izrazijo svoje nezadovoljstvo in predstavijo 
probleme, s katerimi se srečujejo. V Občini 
Lenart smo do sedaj prisluhnili vsem, ki so 
se na nas obrnili s konkretnimi problemi in 
jih tudi poskušamo reševati, zato me toliko 

bolj čudi, da se ta skupina ljudi ali posame-
zniki bojijo »stopiti iz teme« in povedati, kaj 
jih moti.

Tem posameznikom ali skupini predla-
gam, da nas pokličejo in da se dogovorimo 
za sestanek, na katerem bodo lahko predsta-
vili svoja nestrinjanja z vodenjem občine. 
Menimo, da bo srečanje veliko bolj koristno 
kot pa lepljenje letakov ponoči.

Ob vsem tem se mi zastavlja tudi vpra-
šanje, zakaj se ti akterji bojijo podpisati s 
polnim imenom in priimkom. Vse predlo-
ge, dobronamerne kritike in pobude smo 
vedno vzeli resno, zato smo pred dobrim 
letom dni dopolnili spletno stran, ki omo-
goča postavljanje vprašanj občanov: »Servis 
za občane«. Res pa je, da je denarja bistve-
no manj, kot je želja. Dejstvo je, da imamo 
ljudje takšne in drugačne želje, ideje in pre-
dloge. Predvsem bi morali v teh težkih ča-
sih probleme reševati, ne pa jih še dodatno 
ustvarjati. S skupnimi prizadevanji, pogovo-
ri in z iskanjem novih rešitev lahko uspemo 
in ustvarimo lažje življenje vseh občank in 
občanov občine Lenart. V kolikor se bodo 
takšne akcije pojavljale tudi v bodoče in se 
omenjeni posamezniki ali skupina ne bodo 
razkrili, bodo s tem pokazali, da pred razvoj 
občine postavljajo politikantstvo, osebne 
koristi in ambicije. 

Župan občine Lenart
mag. Janez Kramberger

Naslov komentarja sem si izposodil 
pri Matjažu Majcenoviču, ki je v 
začetku 90-tih let minulega stoletja 

pisal pronicljive kolumne za Domače novi-
ce in v njih zelo korektno opisoval lenarške 
razmere v prvih letih slovenske samostojno-
sti. Škoda, da je pospravil novinarsko pero, 
saj je znal zelo spretno izluščiti marsikatero 
manj znano resnico in jo bralcem prijetno 
prenesti na papir. Oblasti nad njegovim pi-
sanjem seveda niso bile navdušene, saj je bil 
do mnogih potez kritičen. Skoraj vedno je 
rad poudaril, da je Lenart v marsičem dru-
gačen. In imel je prav, vse do danes, ko bi 
lahko brez sramu uporabili marsikatero 
njegovo razmišljanje. A pustimo to za ka-
kšno drugo priložnost, naslov pa je ravno 
pravšnji za aktualno politično dogajanje v 
središču Slovenski goric.

Zakaj pravzaprav gre? V valu nezado-
voljstva in protestov v mnogih slovenskih 
mestih, predvsem v bližnjem Mariboru, na 
katerega je Lenart še kako navezan, so se že 
17. decembra lani tudi pri Lenartu pojavili 
letaki z naslovom »ZDAJ PA TI LOPOF SI« 
z županovim črno-belim portretom v sredi-
ni. Nekateri smo te letake dobili celo v po-
štne nabiralnike. Ne vem sicer zakaj, a name 
niso naredili posebnega vtisa vse do začetka 
januarja letos, ko sem nekaj juter zapored na 
lenarški avtobusni postaji videl teh letakov v 
izobilju. Večina je bila polepljenih po stebrih 
in stenah, nekaj jih je bilo razmetanih tudi 
po tleh. Pojavili naj bi se ponoči ali zgodaj 
zjutraj, bili nato pobrani in naslednje jutro 
spet nalepljeni. Poleg njih se je pojavila še 
lenarška »hobotnica«, nekaj podobnega kot 
mariborska. Tretji element lenarškega »pro-
testnega gibanja« (ki to seveda ni) pa so še 
plakati z napisom »V Lenartu se vse začne 
na kra …«. Zelo pomenljivo! Kdo stoji za 
tem, uradno ni jasno. Neuradno omenja-
jo več posameznikov in nekaj skupin, a bi 
temu težko pritrdili. Nekdo zagotovo je in v 
tem ni nič nenavadnega. Je del demokratič-
nih vrenj, ki so odraz velikanskega nezado-
voljstva nad slovenskimi političnimi elitami. 
In še večjega nad lokalnimi elitami, le da to 

pri Lenartu še ne prihaja v 
ospredje. Pozivov za »le-
narško vstajo« razen na 
družbenih omrežjih ni-
sem nikjer zasledil, tako da so lenarški pro-
testi dokaj mili in lahko zaradi njih lokalna 
oblast mirno spi. A kako dolgo še? Morda 
pa se bodo ljudje bolje organizirali in pove-
dali kakšno resnico na rovaš elite, ki ima pri 
Lenartu škarje in platno že skoraj dve dese-
tletji. V glavnem gre za ljudi večinoma dveh 
političnih opcij. Desnega političnega pola, 
kar je za osrednje Slovenske gorice nasploh 
ena od značilnosti. In v tem ni nič slabega, 
takšna je bila pač večinska volja volivcev, ki 
imajo vedno prav. Ostalo so bili v glavnem 
priveski, brez kakšnega odločilnega vpliva. 
Zato je tudi odgovornost za mnoge zablo-
de, napake in slabosti (najbrž tega ni mo-
goče zanikati, saj se tudi pri Lenartu v tem 
času nista cedila zgolj med in mleko) docela 
jasna. In zato ni ravno korektna ocena, da 
želijo »protestniki« diskreditirati vodstvo 
občine in s hujskanjem ljudi le-te dvigniti 
proti njemu. To je pa res iz trte zvito in ne 
bo vzdržalo objektivne kritike. Ljudje eno-
stavno niso več zadovoljni z zdajšnjo lokal-
no oblastjo. Zaradi tega se menda ja ne bo 
podrl svet, saj s(m)o vsi nadomestljivi.

In še enkrat nazaj k naslovu. Zakaj bi 
bil Lenart v poplavi protestniškega gibanja 
drugačen. Zato, ker vse skupaj mineva zelo 
umirjeno, kulturno in dostojanstveno in ker 
protestov pravzaprav sploh še ni bilo. Zato 
nekoliko preseneča uradni poziv na spletni 
strani občine Lenart, da naj vsi, ki imajo 
pripombe na rovaš dela aktualne občinske 
oblasti, to povedo. Ne z letaki in plakati, 
pač pa direktno vodstvu občine – naj jih 
pokličejo, izrazijo svoje nezadovoljstvo in 
predstavijo probleme, s katerimi se soočajo. 
Vse lepo in prav – a kako je zdaj mogoče 
priti do župana in ostalih vodstvenih ljudi, 
še včeraj pa kljub najavam mnogih to sploh 
ni bilo mogoče. Očitno je v zraku bojazen, 
da bi ljudje lahko povedali marsikaj, kar jih 
teži in žuli. Tudi pod zdajšnjo oblastjo, ki se 
bo z nekaterimi dejstvi morala sprijazniti. 

Zaradi boljše organizacije dela, raci-
onalnejše uporabe mehanizacije in 
resursov je bila koncesija za vzdrže-

vanje cest podeljena za obe krajevni sku-
pnosti. Koncesionar za KS Lenart je podje-
tje Skala gradbeništvo in 
storitve z gradbeno me-
hanizacijo Drago Kerec, 
s. p., Zg. Žerjavci 38, 2230 
Lenart, tel. 041 650 488,  
drago.kerec.sp@siol.net. Za 
KS Voličina je koncesionar 
podjetje JD Jože Druzovič, 
s. p., Dolge njive 6, 2232 
Voličina, tel. 031 495 298,  
info@druzovic.com.

V zimski sezoni, od 15. 
novembra do 15. marca, je 
koncesionar odgovoren za 
zagotavljanje in izvajanje 
organizirane stalne pripra-
vljenosti in dosegljivosti delavcev na domu. 
Poledica na vozišču se preprečuje s posipal-
ci, ki sipljejo posip soli, peska ali mešanico 
sol – pesek (mokro soljenje). Preventivno 
posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč 
prične izvajalec pri meteorološki napovedi 
poledice in/ali ob pričetku snežnih pada-
vin, da se prepreči pojav »snežne deske«. 
Posipanje pločnikov, trgov in ploščadi se 
opravi s specialno mehanizacijo ali z ročnim 
raztrosom. Pluženje snega omogoča prevo-
znost cest po merilih pravilnika, če na cestah  
ni več kot 10 cm snega na mestnem obmo-
čju in 15 cm snega na izvenmestnem obmo-

čju. Površine za pešce (pločnike) čisti izva-
jalec s prilagojeno strojno mehanizacijo ali  
ročno. Te morajo biti očiščene v času, ki je 
določen po prioritetah in ko zapade 10 cm 
snega. Ostale peščeve površine (stopnice, 

ploščadi ipd.) čisti občina Lenart (delavci 
režijskega obrata).

V KS Lenart je 90.737 km cest in ulic, cca 
55.308 m2 parkirnih prostorov in pločnikov 
ter cca 2.300 m2 peščeve površine za čišče-
nje ali soljenje. V KS Voličina je 89.384 km 
cest, cca 5.104 m2 parkirnih prostorov in 
pločnikov. V zimski sezoni 2011/12 je bilo 
porabljenih cca 600 t soli in cca 1200 t peska 
- drobljenca. V zimski sezoni 2011/12 je bilo 
skupno porabljenih 178.000 EUR. Za zimsko 
sezono 2012/13 ima občina Lenart v prora-
čunu načrtovanih dobrih 170.000 EUR. 

Mirko Kojc 

Ne nazadnje tudi s tem, da si morda pri Le-
nartu ljudje resnično želijo spremembe. Te 
so lahko celo dobrodošle, sploh, če je nekdo 
predolgo za krmilom in pozabi na pravi-

la vožnje. Takrat ni slabo, če preda krmilo 
boljšemu šoferju …

Dr. Marjan Toš
Nezadovoljstvo ali …?

Zimska služba 2012/13 v občini 
Lenart

Lenart je drugačen …

Vabilo na pustno povorko v Lenartu
Letos pripravljamo v Lenartu že 22. pustovanje, ki bo v soboto, 9. februarja 2013.

 Vabimo skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki. 
Maškare se zberejo ob 10.30 nasproti novih blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka 

bo krenila ob 11. uri po Jurovski cesti, po Ilaunigovi ulici, mimo Centra za socialno 
delo, po Maistrovi ulici, mimo avtobusne postaje, po Gubčevi ulici, nadaljevala pot 
po Goriškovi ulici, mimo Doma sv. Lenarta in se zaključila na parkirišču pri Vrtcu 

Lenart. Za udeležence povorke bo pot oz. smer zbiranja maškar in povorke primerno 
označena. Ulice, po katerih bo potekala povorka, bodo zaprte za promet.

Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udeležbo 
in prijavo do petka, 1. 2. 2013, na Občino Lenart, po e- pošti darja.ornik@lenart.si  

ali na tel. št. 729 13 21 (Darja Ornik).

Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato vabimo maškare,  
da se v čim večjem številu udeležijo pustne povorke.  

Pustovanje v Lenartu je postalo tradicionalno, želimo ga ohraniti in obogatiti  
z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas prijazno vabimo k sodelovanju.

mag. Janez Kramberger, 
dr. vet. med., 
župan Občine Lenart

 Tako je bilo lani ...
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Najbrž vsi prav dobro poznate cesto 
Lenart–Trate, ki je na obronkih 
naselja Dražen Vrh že precej let v 

slabem voznem stanju, nesrečneži, ki so bili 
kdaj morda prehitri na tem odseku, so s svo-
jim jeklenim konjičkom nemalokrat malo-
dane kar skočili.

To zimo se je začela temeljita rekonstruk-
cija plazovitega dela cestišča, ki ga strokovni 
vodja gradbišča Gregor Črešnar opiše takole: 

»Na regionalni cesti R2-433, odsek 1288, 
so se med km 0+10,386 do km 10,795 po-
javili plazovi, ki so poškodovali regionalno 
cesto. Sanacija predvideva izgradnjo  sidra-
ne pilotne stene, locirane tik pod cesto. Na 
območju poškodovanega zidu, na levi stra-
ni ceste, kjer je globina splazitve manjša, je 

predvidena konzolna pilotna stena. Skupno 
število pilotov dolžine od 9 m do 11 m in 
premera 100 cm je 112.

Pilotna stena pod cestiščem: Za izvedbo 
pripravimo gradbišče, izvedemo zakoličbo 
in delno cestno zaporo. Za izvedbo pilotov 
se izvede izkop ter ureditev delovnega plato-
ja. Izvedejo se vrtanja pilotov. Koli se bodo 
izkopali ob geološko-geotehnični spremljavi 
in z določitvijo potrebne oz. zadostne glo-
bine izkopa. Koli morajo segati vsaj 3 m v 
nepreperelo - stabilno podlago. Po izkopu 
vsakega kola se vgradi armaturni koš, kole 
pa se nato zabetonira. Vgradnja betona po-
teka na kontraktorski način. Glave pilotov se 
odbijejo ter se izvede odkop platoja do dna  
grede. Izdela se podbeton, opaži in armatura 
AB-grede. Betoniranje izvedemo po kam-
padah. AB-gredo se nato zabetonira. Sidra-
nje se izvede z geotehničnimi sidri. Sidra se 
vgradi v predhodno izvrtane vrtine premera 
15 cm.

Na območju pod sidrano pilotno steno je 
predvidena izgradnja kamnitega drenažnega 
rebra. Po končanih sanacijah plazov se uredi 
odvodnjavanje in rekonstrukcija ceste v dol-
žini okoli 430 m. Izvajalci del: PGGH, d. o. 
o., SGP POMGRAD GNG, d. o. o., Nigrad, 
d. d.« 

Naročnik del jer Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor - Direkcija RS za ce-
ste. S sanacijskimi deli so pričeli 7. 1. 2013, 
predvidevajo pa, v kolikor bo šlo vse po na-
črtih, da bodo končali do  30. 5. 2013, ko se 
začne valiti nepregledna turistična karavana  
iz vzhodne Evrope proti Hrvaški. Izvedeli 
smo še, da je pogodbena vrednost investicije 
1.077.706,49 € z vključenim DDV.

Torej se bomo v bližnji prihodnosti  
vozili po povsem obnovljeni cesti in po- 
zabili na neprijetne poskoke.  Izvajalci del 
pa naprošajo vse udeležence v prometu za 

strpnost in previdno vožnjo v  času izvajanja 
sanacijskih del. 

Gregor Črešnar
Suzana Rejak Breznik

Sveta Ana je daleč naokoli poznana po 
zelo raznoliki turistični ponudbi in, 
kajpada, tudi po vinih, ki daleč naokoli 

zaradi lege slovijo kot ena najboljših s tega 
dela Štajerske. »Pri Sveti Ani si prizadeva-
mo v turizem povezati vse zainteresirane, 
ki so pripravljeni sodelovati v programih za 
ponudbo. V programe vključimo vsako po-
nudbo posameznika, ki je v kraju zanimiva,« 
pravi predsednik TD 
Feliks Berič.

Trud in prizadeva-
nja posameznikov so 
obrodili sadove, saj so 
v lanskem letu zabele-
žili obisk 2500 turistov. 
Razlog so pestro kul-
turno življenje, zdravo 
okolje, izvrstna kulina-
rika, pestra zgodovina, 
bogata etnološka kul-
turna dediščina, prija-
zni ljudje ter zanimiv 
razvojni napredek na 

področju turističnih dejavnosti.
Dobro se zavedajo, da se iste skupine tu-

ristov vračajo že več let, iz preprostega ra-
zloga, saj odhajajo zadovoljni, polni dobrih 
vtisov. Prepričani so, da le turizem lahko reši 
majhne ljudi v majhni občini, s katero že vr-
sto let zelo uspešno sodelujejo.

F. Berič, SReBr

Člani občinskega sveta v občini Sveta 
Trojica so dali soglasje k posebnim 
strokovnim podlagam urbanistične 

zasnove tako imenovanega ekološkega nase-
lja Sveta Trojica, ki se bo raztezalo v središču 
Svete Trojice, neposre-
dno ob vzhodnem robu 
trškega jedra, na ob-
močju, ki je varovano 
z odlokom o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih 
spomenikov lokalnega 
pomena. Novemu eko-
loškemu naselju Sveta 
Trojica, ki bo zraslo v 
središču Svete Troji-
ce, po domače pravijo 
kar ekološka vas, saj se 
bodo njeni prebivalci 
samooskrbovali s hra-
no, ki jo bodo pridelali 
po načelih biodinamič-
ne in permakulturne 
pridelave.

Po besedah referen-
ta za lokalne gospo-
darske javne službe na 
občini Sveta Trojica Jožeta Žela bo ekološka 
vas zrasla na območju, ki na zahodu meji na 
trško jedro, severni rob predstavljajo prosto-
stoječe hiše novejše pozidave, na vzhodu je 
območje odprto proti nepozidanim kmetij-
skim površinam, na jugu pa meji na privzdi-
gnjeno naselje hiš. 

Posebne strokovne podlage urbanistične 
zasnove ekološke vasi je izdelalo podjetje 
Arhieko iz Vranskega, njihovo izdelavo pa je 
naročila Olga Šerbinek. Po njenih besedah bo 
ekološka vas v Sveti Trojici prvo takšno na-
selje oziroma vas v tem delu Slovenije, mor-
da pa kar prvo v celotni državi, saj imamo v 
Sloveniji sedaj samo nekaj centrov za biodi-
namično in permakulturno pridelavo hrane. 
Takšne ekološke vasi, kot bo zrasla v središču 
Svete Trojice, pa že poznajo v Avstriji, Italiji, 
Španiji in še nekaterih bolj razvitih državah, 
saj je ekološki biodinamični in permakultur-
ni način proizvodnje hrane dražji.  

Nova ekološka vas bo zrasla na urbani-

stično občutljivem območju, na katerem se 
srečujeta dva različna urbanistična vzorca, 
ki danes dajeta podobo Sveti Trojici. Prvi je 
historični, iz katerega je razvidna rast naselja 
z zgoščevanjem in višanjem hiš proti jedru 

ter redčenju in nižanju proti robovom. Dru-
gi tip pa kaže na novejšo stanovanjsko po-
zidavo, ki neartikulirano sloni ob boku hi-
storičnega dela trga. Varianta, ki so jo izbrali 
za ureditev ekološke vasi, se naslanja na zgo-
dovinsko kontinuiteto razvoja trškega jedra 
Svete Trojice in iz nje tudi logično izhaja.

Ekološka vas se bo raztezala na nekaj manj 
kot 27 tisoč kvadratnih metrih zazidljivih 
zemljišč. Okoli 14,5 tisoč kvadratnih metrov 
bodo izvzeli iz zazidljivega območja, nekaj 
več kot 12 tisoč kvadratnih metrov pa bo 
ostalo zazidljivega območja. To območje za 
širjenje naselja so razdelili v dve območji: v 
prvem bodo nadaljevali strnjeno pozidavo 
večstanovanjskih stavb, v drugem pa bodo 
gradili dvojčke in prostostoječe hiše. V sredi-
ni območja pa bo obnovljena kmetija, ki bo 
»vaščanom« ekološke vasi služila za skupne 
prostore, učni center za biodinamično kme-
tovanje in trgovinico z ekološko pridelano 
hrano. Ekološka vas bo odprta tudi za obi-

V drugi polovici decembra je bila seja 
občinskega sveta, na kateri je po-
tekalo drugo branje proračuna za 

leti 2013 in 2014. Načrtuje se 4.165.498 € 
prihodkov in 4.098.832 € odhodkov za leto 
2013, za leto 2014 pa 3.435.553 € prihodkov 
in 3.368.887 € odhodkov. 

V januarju je potekalo odpiranje ponudb 
za izbor izvajalca za investicijo »Viniča-
rija Pergarjev vrh« (ta objekt sofinancira  
EKSRP) z vinogradniško učno potjo Franca 
Postiča, vključno z ureditvijo vinogradniške-
ga muzeja v »Pergerjevi hiši« kot jo imenuje-
jo domačini. V teku je še en razpis za rekon-
strukcijo dela ceste LC 203101 in dela ceste 

LC 203501 skozi naselje Kremberk z obnovo 
javne razsvetljave. Investicija v gradbeni del 
tega projekta je 332.000 evrov, vrednost ce-
lotne investicije pa znaša 360.000 evrov. Iz 
Ukrepa 323 bodo prejeli 155.000 evropskih 
sredstev. Želijo si, pravi župan Slaček: »da bi 
ta projekt izpeljali do letošnjega občinskega 
praznika. Sicer so predvideni še naslednji 
projekti, ki so dveletni.

V letu 2013 načrtujejo izgradnjo sistema 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Ledi-
neku in Dražen Vrhu, ta projekt je ocenjen 
na 980.000 evrov, sofinancerski delež evrop-
skih sredstev iz programa Razvoja regij je 
250.000 evrov.«

Čaka jih še energetska sanacija objektov 
OŠ v Lokavcu in pri Sveti Ani, komunalna 
oprema v obrtni coni Žice in Lokavec, uredi-
tev kmečke tržnice (čakajo, da bo odprt nov 
razpis). Prav tako bo poudarek na vzdrževa-
nju občinskih cest, ki jim je letošnja zima do 
sedaj malo prizanesla.

Prav tako so lani decembra postavili ob-
vestilno turistično signalizacijo, projekt je 
vodil LAS Ovtar Sl. goric, lani je bila signa-
lizacija postavljena ob občinskih cestah v 
občini, letos pa bo ob državnih cestah. Table 
dosledno označujejo kulturne spomenike in 
turistične točke. 

Občina je ob aktivnem Turističnem dru-
štvu Sv. Ana tudi sama zelo zavzeta za prepo-
znavnost in množičen obisk turistov. Tako so 
lani iz programa LEADER pridobili sredstva 
v višini 8000 evrov za postavitev interaktiv-
ne table, ki je nameščena pred občino. Tabla 
je namenjena predstavitvi občine ter njenih 
turističnih znamenitosti. Prav tako velja za 
vse ljubitelje FB profila, da lahko obiščete 
profil občine in še bolj dosledno sledite do-
gajanju in vsakdanjemu utripu občine.

 Suzana Rejak Breznik

Sveta Ana

Proračun sprejet, smelo v prihodnost

Sveta Trojica

Ekološka vas v središču Sv. Trojice

Obnova ceste Lenart–Trate

Turizem pri Sveti Ani

Interaktivna tabla

Eko vas bo za Vogrinovo gostilno v neposredni bližini najstrožjega sredi-
šča Svete Trojice.
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skovalce oziroma za tiste, ki bi se želeli uspo-
sobiti za biodinamično pridelavo hrane.

Po cesti bo dostop do ekološke vasi mo-
goč samo z Radgonske ceste. V ekološki vasi 
bodo uredili tudi 28 parkirišč. 

V ekološki vasi bo živelo do trideset dru-
žin, ki se navdušujejo nad ekološko pridela-
vo hrane. Po besedah Olge Šerbinek je inte-
resentov že veliko, saj postaja samooskrba z 
zdravo hrano zahteva časa. Res pa je, da je 
takšen način pridelave hrane nekoliko draž-
ji, zato odločitev za gradnjo hiše v ekološki 
vasi ni enostavna in od vsakega investitorja 
v teh časih terja resen premislek. V ekolo-
ški vasi bodo morali namreč vsi pridelova-
ti hrano ekološko, saj umetnim škropivom 
in drugim kemičnim sredstvom ni mogoče 
ukazati, naj jih veter in dež ne raznašata na 
sosednje vrtove.

Pri urejanju nove ekološke vasi ne orje le-
dine samo Olga Šerbinek, ki namerava v njej 
tudi živeti, temveč tudi občina Sveta Troji-
ca. Kot pravi njen župan Darko Fras, gre za 
zahteven projekt, ki terja od občine veliko 
poglabljanja v predpise in inovativnosti, saj 
takšnega primera v bližnji in daljni okolici 
še ni bilo. Kako bodo urejeni odnosi v eko-
loški vasi, bomo bolj podrobno predstavili v 
eni od naslednjih številk našega časnika.

Preden bodo bodoči stanovalci ekološke 
vasi lahko zaprosili za gradbeno dovoljenje, 
bo morala občina izdelati še program komu-
nalnega opremljanja omenjenega območja. 
Če bo vse po sreči, bodo lahko prvi graditelji 
dali vloge za gradbeno dovoljenje že v drugi 
polovici letošnjega leta.

Tomaž Kšela

Na 15. redni občinski seji je občinski 
svet občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah sprejel predlagani proračun 

občine za leto 2013. Sprejeti proračun se  
je le malenkostno razlikoval od prvega bra- 
nja. Na prihodkovni strani se predvide-
va 2.819.535 € prihodkov, na odhodkovni 
pa 2.939.657 € odhodkov. Razliko v viši-
ni 120.000 € bo občina pokrila z najemom 
kratkoročnega kredita, saj bodo sofinan-
cerska sredstva države v tem znesku dobili 

šele v letu 2014. Sprejeti proračun bo občini 
še naprej omogočal izvajanje investicijskih 
projektov. V tem letu se bo tako nadaljevala 
rekonstrukcija cest v Malni, Sr. Gasteraju in 
Sp. Gasteraju, ki bodo dobile nove asfaltne 
prevleke. Prav tako se bo nadaljevala obnova 
kulturnega doma, ki bo svoja vrata odprl še 
v tem letu. Med pomembnejšimi investicija-
mi, ki so opredeljene v sprejetem proračunu, 
pa bo energetska sanacija OŠ Jožeta Hudale-
sa v Jurovskem Dolu, s poudarkom na ener-
getski prenovi šolske telovadnice. 

Občinski svet je na omenjeni seji spre-
jel predlagana letna programa na področju 
športa in kulture. V tem času je občina Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah že objavila razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih progra-
mov in kulturnih projektov, za kar bo v tem 
letu namenila 9.000 €. Na spletnih straneh 
(www.obcinajurij.si) občine pa je tudi že ob-

javljen razpis za sofinanciranje programov 
in projektov na področju turizma. 

Med pomembnejšimi točkami je bil spre-
jem spremembe cene vode za porabnike na 
območju občine. Z 31. 12. 2012 je namreč 
prenehala veljati Uredba o določitvi najvišjih 
cen komunalnih storitev, kar pomeni, da so 
se s tem dnem sprostile cene. Zaradi zamr-
znitve cen komunalnih storitev je bila stara 
cena v veljavi več kot deset let. Nova cena 
vode je bila oblikovana v skladu s Pravilni-

kom o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur. l. 
RS, št. 63/09) in spreje-
tega Poslovnega načrta 
oskrbe s pitno vodo na 
območju občine Sveti 
Jurij v Slovenskih go-
ricah. Odslej bo nova 
cena vodarine znašala 
0,6753 €/m3. K tej ceni 
je potrebno prišteti še 
znesek izračunane me-
sečne omrežnine, ki 
je odvisen od velikost 
vodomera. Pri do-
končnem oblikovanju 

novih cen za vodo pa je še potrebno upošte-
vati, da se uporabnikom preneha obračuna-
vati občinska taksa »priključna moč«, ki je 
bila do sedaj v veljavi. Župan Peter Škrlec ob 
tem poudarja, da je občina pred spremembo 
cene vodarine izdelala novo cenitev omre-
žnine, saj je le-ta znašala 10,27 €, po novi ce-
nitvi pa povprečna omrežnina znaša 5,44 €. 
Na ta način so v občinski upravi želeli zago-
toviti, da je dvig cen za vodo minimalen. Žu-
pan je ob tem dejal, da ne razume odločitve 
vlade RS, ki je glede na težko gospodarsko 
stanje v državi in posledično pri čedalje ve-
čjem deležu slovenskih gospodinjstev v tem 
času sprostila cene za komunalne storitve. 
Občinski svet je bil tako primoran sprejeti 
ta sklep, saj bi v nasprotnem primeru bila 
dodatno obremenjena občina, ki bi ji tako 
primanjkovalo sredstev za investicije.

Dejan Kramberger, foto: F. Bele

Na decembrskem županovem spreje-
mu dijakov in študentov občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah je bil Dejan Ar-

cet, ki se je v preteklem letu tudi edini prijavil 
na Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad 
dijakov in študentov v občini Sv. Jurij v Slov. 

goricah v šolskem letu 2011/2012. Arcet je 
bil deležen občinske pohvale in nagrade, ker 
poleg odličnega uspeha na Srednji ekonom-
ski šoli v Mariboru izkazuje še nadpovpreč-
no umetniško nadarjenost na področju glas-
be, kjer tudi dosega izjemne uspehe. Tako je 

Dejan v minulem letu na 
8. mednarodnem srečanju 
harmonikarjev v Beltin-
cih osvojil 1. nagrado. Na 
mednarodnem tekmovanju 
harmonikarjev za nagrado 
Avsenik je v Begunjah na 
Gorenjskem prejel srebrno 
priznanje.

Dejan Kramberger

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Proračun občine Sv. Jurij za 2013

Dejan Arcet nagrajenec občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah

Svetniki občine Sv. Jurij v Slov. goricah so na 15. redni seji občinskega 
sveta sprejeli proračun za leto 2013.

Dejan Arcet na  
županovem sprejemu

Obvestilo o objavljenih

JAVNIH RAZPISIH 
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah

za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah v letu 2013

in

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij  
v Slov. goricah v letu 2013

Predmet razpisa, objavljenega 14. 1. 2013, je sofinanciranje delovanja društev in sofinan-
ciranje programov, projektov ter drugih aktivnosti društev oz. drugih upravičencev na 
področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013. Zagotovljena višina prora-
čunskih sredstev je 3.300,00 EUR. Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 
22. 2. 2013. 

Predmet razpisa, objavljenega 7. 1. 2013, je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013. Zagotovljena 
višina proračunskih sredstev je 9.000,00 EUR. Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje 
do ponedeljka, 11. 2. 2013.

Besedilo javnih razpisov in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani 
občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine 
Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah,

Peter Škrlec, župan                             

V Območni organizaciji Socialnih de-
mokratov Lenart so 15. decembra 
2012 opravili pregled opravljenega v 

letu 2012. Pregled opravljenega  v Lenartu in 
v širšem prostoru sta pripravila predsedni-

ca Občinskega odbora SD Lenart Darinka 
Čobec in Rastko Hafner. Obiskal jih je tudi 
dedek Mraz. V Lenartu bo v kratkem zaživel 
tudi Ženski forum Socialnih demokratov.

R. H. 

Inventura dela v SD Lenart

V ponedeljek, 11. februarja 2013, ob 18. uri bo odprta poslanska pisarna SD  
v Lenartu, Kraigherjeva 19/a. Prisoten bo poslanec SD mag. Dejan Židan.

Vabljeni!
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Glasbena prire-
ditev Čas okoli 
Božiča je dvo-

rano kulturnega doma 
v Selcah dodobra na-
polnila. V glasbenem 
programu so nasto-
pili otroci vrtca Selce,  
domače vokalne sku-
pine Amista, Sloven-
skogoriški glasovi, Ru-
perški fantje in Ljudski 
pevci KTD Selce. 
Zbranemu občinstvu 
pa so se predstavili 
tudi gostje iz Grosu-
plja in sicer Ljudski 
pevci Zarja, Mlada 
Zarja in Čusperski 
godci. Otroci so se še 
posebej razveselili Bo-
žička, ki seveda ni pri-
šel praznih rok. 

Vsem donatorjem in 
sponzorjem, ki so Bo-
žičku pomagali priskr-
beti darila za otroke, 
se v imenu KTD Selce 
zahvaljuje predsedni-
ca društva Mihaela 
Vidovič. Posebna za-
hvala pa v imenu čla-
nov društva tudi vsem 
nastopajočim, ki so 
popestrili božični čas 
krajanom in krajan-
kam KS Voličina. 

D. K.

Otroci so se najbolj razveselili Božička.

Zbrano občinstvo so navdušili domače vokalne skupine in gostje  
iz Grosuplja.

Druga razstava jaslic z več kot 50 ja-
slicami v samostanski kleti pri Sveti 
Trojici v Slovenskih goricah je pri-

vabila veliko število ljudi od blizu in daleč 
in hkrati povezala domačine ter popestrila 
kulturno in družabno dogajanje v božično-
novoletnih dneh.

Razstava jaslic, ki je bila v samostanski 
kleti prvič organizirana leta 2011, je pozi-
tivno presenetila vse, ki smo jo pripravljali 
kot tudi obiskovalce. Še bolje je bilo letos, saj  
so razstavljali tudi številni novi domači in 

tuji razstavljavci, v času odprtja pa je od 
22. 12. 2012 do 6. 1. 2013 bilo v naši samo-
stanski kleti nekaj tisoč ljudi. Ogled jaslic 
je za najavljene skupine možen še do konca  
januarja 2013.

Še posebej slovesno 
je bilo ob otvoritvi raz-
stave, na kateri je bil 
zelo zanimiv in razno-
lik kulturni program. 
Program je še posebej 
popestrila delegacija iz 
občine Vojnik, v kateri 
so bili zbrani umetni-
ki, ki so obnovili in 
postavili vojniške sko-
raj 100 let stare jaslice, 
ki so v samostanski 
kleti še posebej žare-
le. Iz Vojnika nam je 
ob otvoritvi prepeval 
tudi moški pevski zbor 
KUD France Preše-
ren, prav tako pa nam razložil, kako so se 
vojniške jaslice znašle v samostanski kleti 
tudi župan Vojnika Benedikt Podergajs. Pri 
kulturnem programu so sodelovali še otro-
ški pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom 
Anite Kralj, pevci Društva upokojencev Sv. 

Trojica, pevka Simona Kokot, Bine Ploj ter 
družina Kralj. 

Župan občine Sveta Trojica Darko Fras, ki 
je v nagovoru poudaril pomembnost takšnih 
dogodkov, je vsem 33 razstavljavcem pode-
lil zahvalo za sodelovanje na razstavi jaslic 
2012. Brez razstavljavcev bi v teh prazničnih 
dneh sicer čudovita samostanska klet same-
vala, zato se v imenu organizatorja še enkrat 
zahvaljujemo za sodelovanje in vabimo k so-
delovanju na razstavi tudi v bodoče, morda 
tudi druge, ki še niste zbrali korajže. Seveda 

je bilo potrebno pred otvo-
ritvijo jaslice tudi blago-
sloviti, za kar je poskrbel 
p. Bernard Goličnik. 

Seveda pa si posebno 
zahvalo zaslužijo krajani 
naselij občine Sveta Troji-
ce in vsi tisti člani društev, 
ki so poleg sodelovanja na 
razstavi jaslic prevzeli tudi 
dežuranje in pogostitev 
v času razstave. Njim gre 
vsa zasluga, da razstava de-
jansko je nekaj posebnega, 
saj žrtvujejo veliko svojega 
prostega časa, poleg tega 
pa obiskovalcem velikodu-

šno ponudijo domače dobrote (kruh, pecivo, 
čaj, vino) in pokramljajo z gosti. Skromni 
prispevki včasih niti približno ne pokrijejo 
vseh materialnih stroškov, zato upamo, da bo 
še tudi v bodoče takšna pripravljenost ljudi.

Še enkrat hvala vsem in vabljeni na priha-
jajoče dogodke v samostanski kleti pri Sveti 
Trojici. Prva med njimi bo razstava kulturnih 
del, ki bo odprta od 8. februarja 2013, upamo 
da ji bo v aprilu 2013 sledila razstava pirhov.

Jože Žel

Čudovita baročna cerkev pri Sv. Troji-
ci je kot nalašč za izvedbo najrazlič-
nejših koncertov, saj ji to omogoča 

velika notranjost cerkve, ki je tudi zelo aku-
stična, hkrati pa se cerkev ponaša z izvrstni-
mi orglami. Zato je organiziranje božičnih 
koncertov, ki jih v glavnem organizira KD 
sv. Frančišek, postala tradicija. Ob tem se-
veda ne smemo pozabiti na oba odlična 
zbora omenjenega društva, in sicer Mešani 
pevski zbor pod vodstvom Andreja Dvor-
šaka in Otroški pevski zbor pod vodstvom 
Anite Kralj, ki večkrat koncertirata v domači  
cerkvi pa seveda tudi drugod, predvsem  
pa pojeta ob nedeljskih in prazničnih bogo-
služjih. Oba zbora sta čudoviti koncert izve-
dla tudi letos pred obema polnočnicama.

Na štefanovo, dne 26. 12. 2012, pa je bil v 
cerkvi božični koncert, ki so ga izvajali Maj-
da in Marjan Petan ter vokalna skupina IN 

SPIRITU iz Vojnika. 
Majda je danes prepoznavna pevka, saj 

njen žametni glas vsak dan slišimo na mno-
gih radijskih in TV postajah. Najbolj jo za-
znamujeta skladbi Pelji me na tisti kraj in 
Glej naprej. Veliko prepevata s soprogom 
Marjanom, ki ga vsi poznamo kot člana New 
Swing Quarteta. Na božično-novoletnem 
koncertu sta nam kot solista in v duetu zape-
la nekaj najlepših slovenskih in nekaj najbolj 
znanih božičnih pesmi z vsega sveta. 

Skupna pot mladih pevcev vokalne skupi-
ne IN SPIRITU se je začela leta 2006, ko so 
ob poslušanju različnih moških komornih 
sestavov želeli tudi sami postati del tradici-
onalne pevske kulture. In ob petju njihovih 
božičnih pesmi smo lahko ugotovili, da jim 
to več kot uspeva. Pesmi so bile zapete stro-
kovno, pretanjeno, z občutkom, predvsem 
pa se je slišalo, da prihaja od srca. Skupina, 

Božično prazno-
vanje pri Sv. 
Ani je potekalo 

brez škofa in častne-
ga občana dr. Jožefa 
Smeja, ki zaradi bole-
zni ni bil navzoč kot 
prejšnja leta. Tako sta 
božično praznovanje  
s sveto mašo vodi-
la farni župnik Jožef 
Horvat in laiški diakon 
Janez Kurnik.

SReBr

ki se udeležuje različnih pevskih revij in 
tekmovanj in prejema številne nagrade, se  
je tudi pri nas potrdila s svojo kvaliteto  
tudi ob prepevanju pesmi ob jaslicah  
v samostanski kleti. Fantje so prepevali  
kot slavčki, verjetno je k temu nekoliko  
pripomogla tudi dobra domača kapljica, ki 
so jo v samostanski kleti ponudili krajani 
Zg. Porčiča.

6. 1. 2013 pa je v Sv. 
Trojici gostoval odlič-
ni Moški pevski zbor 
KUD Obrtnik Slo-
venska Bistrica-Pol-
skava. Najprej je zbor 
spremljal mašo ob 10. 
uri, nato pa še izvedel 
koncert božičnih pe-
smi, ki so še posebej 
lepo zvenele. Pesem 
različnih zvrsti pa je še 
posebej lepo zvenela v 
samostanski kleti ob 
jaslicah, ko se je zbor 
pokazal v vsej svoji ve-

ličini. Tudi tokrat so bili pevci mnenja, da 
je peti še posebej lepo in v zadovoljstvo v 
čudoviti samostanski kleti ter ob izvrstni ka-
pljici, ki so jo tokrat ponujali krajani Oseka.

Hvala vsem gostujočim, organizatorjem 
ter tistim, ki ste se udeležili koncertov, ter 
seveda vabljeni na koncerte v Sveto Trojico 
tudi v bodoče.

Jože Žel

Razstava jaslic Sv. Trojica 2012
Zelo zanimiva in lepa razstava jaslic v samostanski kleti pri Sveti Trojici v 
Slovenskih goricah požela veliko pohval in navdušenja

Ob božiču v Trojici več koncertov

Božič pri Sv. Ani

Čas okrog Božiča v Selcah
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Kot je v Cerkve-
njaku že tra-
dicija, je tudi 

lanskega decembra Bo-
žiček obiskal in obdaril 
cerkvenjaške malčke 
od prvega do vključno 
šestega leta starosti. Da 
je bilo doživetje še bolj 
nepozabno, so poskr-
beli gledališčniki KUD 
Vitomarci, ki so otro-
kom skozi gledališko 
igro predstavili zgodbo 
o Žabjem kralju. 

OU Občine Cerkvenjak 

V cerkvi  sv. Jurija 
je 26. 12. 2012 
Jurovski oktet 

nastopil na svojem že 
3. božičnem koncertu 
in predstavil zgoščenko 
Božične pesmi. Posneli 
so jo v glasbenem stu-
diu Jama ob finančni 
podpori  Kulturnega  
društva Ivan Cankar  
Jurovski Dol.

V. O.

Silvestrovanja na prostem, ki je v občini 
Cerkvenjak postalo že tradicionalno, se je 
zadnji dan lanskega leta udeležilo zelo veliko 
obiskovalcev, ki so v prijetnem in veselem 
razpoloženju dočakali novo leto. Prvi jim je 
zdravo, srečno in uspešno novo leto zaželel 
cerkvenjaški župan Marjan Žmavc.

Čeprav občina tokrat ni pripravila ognje-

meta, ker je denar v teh kriznih časih na-
mesto za rakete namenila za humanitarne 
namene oziroma za pomoč socialno ogrože-
nim, ni bil »skok« v novo leto nič manj slav-
nosten in vesel. Prej bi lahko rekli obratno: 
udeleženci silvestrovanja so humano odloči-
tev občine pozdravili, za nekaj raket, ki so 
razsvetlile nebo nad Cerkvenjakom, pa so 

Občina Sveta Trojica in tukajšnje 
Društvo vinogradnikov sta tudi le-
tos organizirala silvestrovanje na 

prostem. Tokrat je bilo prvič organizirano 
v zavetrju stare preše pri samostanski kle-
ti. Kljub temu da letos nismo organizirali 
ognjemeta, se je zbrala množica iz občine 
Sveta Trojica. Med udeleženci smo prepo-
znali tudi obiskovalce iz drugih občin, kjer 
niso organizirali silvestrovanja na prostem. 
Ljudje so se pričeli zbirati že ob triindvaj-
seti uri, ko so jim vinogradniki postregli s 
kuhanim vinom in čajem. Za pripravo in 
oskrbo z napitki so poskr-
beli družinski člani Milana 
Šalamuna in Janeza Cmo-
ura, za glasbene užitke je 
poskrbela priljubljena do-
mačinka Anita Kralj. Ob 
prehodu starega v novo 
leto 2013 je množico obi-
skovalcev nagovoril župan 
Darko Fras in izrazil zado-
voljstvo, da se je prireditve 
udeležilo tako veliko števi-
lo občanov. Vsem zbranim 
je zaželel zdravja, sreče in 
dobrega počutja v vedno 

bolj urejeni in prepoznavni občini Sveta 
Trojica. Župan, oba podžupana in člani ob-
činskega sveta smo z obiskovalci nazdravili s 
trojiško penino Martin, ki jo je pridelala vi-
nogradniška družina Klobasa. Silvestrovanje 
na prostem je dobra priložnost za druženje, 
medsebojno spoznavanje ljudi in sklepanje 
prijateljstev. Veseli bi bili, da bi se v nasle-
dnjih letih prizadevnim vinogradnikom 
pridružili še člani turističnega društva, saj bi 
s tem še popestrili silvestrovanje, ki postaja 
tudi turistično zanimivo.

Peter Leopold

Člani Vokalne skupine »Ruperški fan-
tje« iz Voličine so v soboto, 5. januar-
ja 2013, nestrpno pričakovali mrak: 

čas, ko so krenili na pot. Skupina sicer šele 
drugo leto deluje pod sponzorstvom Por-
sche Maribor in jih je bilo 
moč slišati že na več odrih 
v širši okolici kot presene-
čenje na praznovanjih ali 
pod oknom kakšne sla-
vljenke ali slavljenca.

Z dobro voljo na rami 
in pesmijo na ustih so se 
odpravili na pot po Kra-
jevni skupnosti Voličina, 
pot pa jih je zanesla tudi 
v Destrnik. Na prav po-
sebno pot so šli za zvezdo 
repatico, na kateri so se 
poistovetili s svetopisem-
skimi modreci: Gašper-
jem, Miho in Boltežarjem, 
oz. svetimi tremi kralji ter 
z betlehemskimi pastirji 
na z luno osvetljenih poljanah, ki so šli v Be-
tlehem počastit novorojenega Jezuščka.

»Dobro večer vam Bog daj!
Oj, kristjani, sliš'te zdaj …«

Tako je odmevalo po domovih, ob kadilu  
in dišeči miri. Fantje so prinašali slovesno 

oznanilo z namenom, da bi ljudi razveseli-
li in jih navdali z upanjem, kar je najmanj, 
kar lahko dobrega storimo za sočloveka. Ob 
koncu je pri vsaki hiši izzvenelo še njihovo 
skrbno pripravljeno voščilo.

Koledniki so se na takšno pot podali že 
drugo leto zapored, s še večjim veseljem kot 
v lanskem letu, saj jih ta izkušnja vedno zno-
va obogati. Čeravno se je že delal dan, ko so 
se vrnili s poti, se niso utrudili, kmalu bodo 
začeli snovati ideje za koledovanje leta 2014.

Foto: Koledovanje 2013
Aleksandra Papež

Cerkvenjaško silvestrovanje

Jaslice pri Lorberjevih
Silvestrovanje v Sveti Trojici

Božična obdaritev otrok v Cerkvenjaku

Božični koncert in zgoščenka 
Jurovskega okteta 

»Ruperški fantje« ponovno na poti s 
poslanstvom

poskrbeli kar sami. Sicer 
pa že stara modrost uči, da 
tisti, ki pomagajo drugim, 
nosijo svetlobo v sebi in 
druge ne potrebujejo.

Tekst in foto: T. K.

Pri Lorberjevih v Žicah v ob-
čini Sveta Ana je že tradicija, 
da vsako leto pred božičnim 

večerom v hiši postavijo jaslice. Da 
so jaslice prava posebnost in da 
izžarevajo poseben čar, trdi mar-
sikdo, ki obišče družino Lorber v 
tem času. Ideje in volja prihaja od 
gospoda Viktorja, ki poskrbi za to, 
da še pred zmrzaljo nabere mah 
in jaslicam vsako leto doda nekaj 
novega. Pa naj bo to novo urejena 
štala, kot je to letos, vodnjak, me-
sto ali figurica. Jaslice predstavljajo 
mesto Betlehem in njegovo okoli-
co, ki tvorijo celotno zgodbo o bo-
žični noči. Seveda nobeno leto ne 
manjka žuborenje potočka, ki ce-
lotnim jaslicam daje prav posebno 
vzdušje. Ob jaslicah je postavljeno 
še božično drevo, brez katerega si 
ne gre predstavljati božiča pri hiši. 
Za okrasitev smrečice z okraski 
in bonboni poskrbita najmlajša 
pri hiši, Teja in Klemen. Jaslice v 
dnevni sobi zasedajo dobre 4 m2 
prostora in so postavljene vse tja 
do drugega februarja.

A. L.
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Upravni in nadzorni odbor Zveze 
društev upokojencev Slovenskih 
goric se je 22. novembra 2012 zbral 

v Gostilni Eder - Kramberger na Sveti Ani že 
na 21. tovrstnem srečanju. Vabilu so se od-
zvali župan občine Sveta Ana Silvo Slaček, 
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, 
župan občine Benedikt Milan Gumzar in 
župan občine Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah Peter Škrlec.

Najprej sta v uvodnem poz-
dravnem nagovoru zaželela pri-
jetno počutje v tem anovškem 
objektu predsednik DU Sv. Ana 
Milan Bauman in predsednik 
ZDU Slovenskih goric Anton 
Kolman, ki je prav tako namenil 
nekaj spodbudnih besed o opra-
vljenih programskih aktivno-
stih v letu 2012. Društva upoko-
jencev, ki se povezujejo v ZDU 
Slovenskih goric, so zastavljene 
cilje v celoti tudi uresničile, je še 
dodal Anton Kolman.

DU Sv. Ana je pripravilo pester kulturni 
program, v katerem so se predstavili učenci 
OŠ Sv. Ana in Mešani pevski zbor Kulturno 
prosvetnega društva Sv. Ana pod vodstvom 
Natalije Šijanec. Program je domiselno po-
vezoval Milan Bauman. Za veselo razpolo-
ženje sta poskrbela dva mlada glasbenika.

Rudi Tetičkovič, foto: Ivan Breznik

So odpadki res lahko uporabni? Na Bio-
tehniški šoli Maribor verjamemo, da so, 
zato smo se tudi pridružili mednarodne-

mu projektu ESFALP 2012 (European school 

for a living planet). To je projekt, ki že peto 
leto zapored združuje šole iz različnih evrop-
skih držav. Tako imenovana ESFALP Akade-
mija je potekala od 22. do 27. oktobra 2012 

V petek, 11. januarja 2013, je v hote-
lu Radin v Radencih kot 17. vinska 
kraljica Slovenije za leto 2013 naci-

onalni vinski kroni in njenemu poslanstvu 
prisegla Neža Pavlič iz Slovenskih Konjic, 
študentka prava, in tako nasledila vinsko 
kraljico Slovenije 2012 Martino Baškovič. 
Združevala bo slovenske vinorodne dežele, 
predstavljala slovenska vina in vinogradni-
štvo ter bo poslanica slovenskega turizma 
in kulturne dediščine. Dekle je v novembru 
2012 izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem, 
nosilec projekta vinska kraljica Slovenije, 
oblikuje s pomočjo predstavnikov pokrovi-
teljev in stroke.

Neža Pavlič je kot vinska kraljica Slovenije 
2013 v prisegi in nagovoru obljubila, da bo 
predano predstavljala in zastopala Sloveni-
jo kot vinorodno deželo z izjemno kulturno 
dediščino, širila kulturo pitja ter ozaveščala 
mlade o posebnem odnosu do vina. 

Miran Mate

V decembru smo bili v kinu, si ogle-
dali komedije Klinika Sv. Anton, se 
zabavali s skupino Rok`n`band v 

Diskoteki Anton in bili dobrodelni. Mesec 
smo zaključili praznično. 22. 12. smo se od-
pravili na izlet v predbožični Zagreb, 27. 12. 
pa smo se z avtobusom odpeljali na Izletni-

ško kmetijo Breznik, kjer smo izvedli občni 
zbor. Novi in stari člani upravnega odbora 
ŠKSG so: Jernej Titan, Jernej Hren, Nina 
Fekonja, Monika Tuš in Tina Rajh. Na novo 
smo ustanovili dijaško sekcijo, ki jo bodo 
vodile Kaja Tuš, Martina Domanjko in Iris 
Ambrož. Svetnik našega kluba, ki nas bo 
zastopal na sejah Sveta ŠOLS, ostaja Jernej 
Hren. Vsem, ki so bili od ustanovitve kluba 
naprej člani upravnega odbora, smo podeli-
li naziv častni član. To so: Damjan Žmavc, 
Jure Čuček, Primož Čuček, Alenka Simonič, 
Metka Lah Simonič, Mitja Lah, Sabina Bra-
tuša, Marko Firbas, Simon Žvajkar, Matej 
Kraner, Dejan Kramberger, Janja Stergar in 
Nina Bezjak. 

V januarju še vedno poteka dobrodelna 
akcija z Društvom prijateljev mladine Slo-
venskih goric. Oblačila in smučarsko opre-

mo, ki bi jo radi podarili, še vedno lahko 
prinesete v pisarno ŠKSG-ja v času uradnih 
ur. Na naši spletni strani in na facebook pro-
filu že lahko najdete razpis projekta pomoči 
mladim mamicam in očetom, ki so v letu 
2012 povečali svojo družino. Podarili jim 
bomo bone v vrednosti 100 €. Navodila za 

prijavo na razpis najdete na spletni strani in 
na našem facebook profilu. 

Obetata se nam bowling in smučanje. Ne-
kaj časa pa bomo namenili tudi učenju. Vsem 
našim članom še vedno ponujamo veliko  
popustov, dodali smo študentsko ŠKSG 
smučarsko karto za Roglo in Krvavec med 
tednom za 15 €, med vikendom pa za 20 €. 
Karte za smučanje na Pohorju so za vse naše 
člane samo 22 €. Vsak četrtek pa še vedno 
poteka ŠKSG rekreacija v športni dvorani  
v Benediktu.

Vse informacije najdete na našem face-
book profilu, na prenovljeni spletni strani: 
www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih 
urah v naših prostorih na Trgu osvoboditve 
9 v Lenartu, in sicer vsako soboto od 10. do 
12. in vsako sredo med 10. in 14. uro.

Nina Fekonja

Turistično društvo Sv. Trojica že ne-
kaj let organizira prireditev Pozdrav 
sosedu, ki iz leta v leto postaja bolj 

zanimiva in sprejeta pri občanih. Prireditev, 
ki je potekala 29. 12. 2012 v nabito polnem 
Kulturnem domu, je dodobra nasmejala 
obiskovalce, naj sosedom, ki so jih kraja-
ni izvolili, pa povzročila nemalo učenja ter 
treme. Naj sosede oz. sosedi iz posameznih 
naselij so sicer izvlekli različna vprašanja, 
pri katerih so bili tudi odgovori za nekatere 
težji oz. za nekatere lažji. A nekaj znanja in 

sreče je potrebno vsepovsod, saj je nenaza-
dnje tudi zelo velika sreča, če imaš dobrega 
soseda. Izkazalo se je, da imamo pri Sv. Tro-
jici zelo veliko dobrih sosed in sosedov, a za 
naj sosedo je bila tokrat izbrana Eva Horvat, 
ki se je izkazala s pravilnimi odgovori na vsa 
zastavljena vprašanja. Torej, pazite, kako se 
obnašate do sosedov, saj vam bo ob koncu 
leta pri glasovanju za naj soseda to prišlo še 
kako prav, prav gotovo pa se vam bo to še 
najbolj obrestovalo v vsakdanjem življenju.

Jože Žel

Srečanje vodstva ZDU Slov. goric

Tudi naši otroci se trudijo, da bi ostala narava čista

Odpadki so lahko uporabni

Neža Pavlič 17. vinska kraljica 
Slovenije

Študentski klub Slovenskih goricUspešen Pozdrav sosedu v Trojici

Vinsko kraljico Slovenije za leto 2013 sta 
okronala Janez Erjavec, predsednik uprave 
Pomurskega sejma, in minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič, ki sta bila tudi osrednja 
govornika na prireditvi. 

Brezplačno računalniško izobraževanje
V mesecu februarju vas vabimo k vpisu  

v brezplačni izobraževalni program  
Računalnik, naš nujni pripomoček. Prija-
ve bomo sprejemali do zapolnitve skupin. 
Za več informacij se oglasite v informacijski 
pisarni Izobraževalnega centra,  
na Nikovi 9 v Lenartu ali nas pokličite  
na tel. št. 02 720 78 88.

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje

V mesecu januarju so uspešno zaključile 
z delom študijske skupine začetno in na-
daljevalno učenje angleščine in nemščine. 
Nova znanja so si udeleženci pridobili tudi 
na področju računalništva. Pri študijski 
skupini Ročne spretnosti  
z delom nadaljujejo, zato vas vabimo,  
da se nam pridružite. 

Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center v januarju

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropske-
ga socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport 
in se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne 
prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega 
učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje uspo-
sobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi 
temelječi na znanju.
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161. ZOREC, Jurij Andrenci
162. DOKL, Franc Andrenci
163. BEZJAK, Janez Smolinci
164. GOLNAR, Jože Smolinci
165. KOCUVAN, Franc Smolinci
166. KOCUVAN, Konrad Smolinci
167. ZORMAN, Franc Smolinci
168. ŽVARC, Alojz Smolinci
169. SLEKOVEC, Franc Ivanjski Vrh
170. ELBL, Franc Ivanjski Vrh
171. OMULEC, Franc Stanetinci
172. ČEH, Janko Stanetinci
173. DRUŽOVIČ, Ernest Vanetina
174. FLANCAR, Karl Vanetina
175. FEKONJA, Janez Vanetina
176. HOJS, Franc Vanetina
177. KURNIK, Franc Vanetina
178. PUKŠIČ, Ignac Vanetina
179. KRAMBERGER, Janez Vanetina
180. ZIMIČ, Friderik Cenkova
181. ČEH, Jernej Cogetinci
182. ČEH, Franc Cogetinci
183. KURNIK, Franc Cogetinci
184. KURNIK, Jože Cogetinci
185. KURI, Ivan Cogetinci
186. MAGDIČ, Mirko Cogetinci
187. ŠKRLEC, Franc Cogetinci
188. ANŽEL, Ferdinant Brengova
189. CIGULA, Stanko Brengova
190. PEKLAR, Ignac Brengova
191. ŠTELCAR, Andrej Brengova
192. ROJKO, Franc Brengova

193. ZOREC, Jožef Brengova
194. ANŽEL, Feliks Župetinci
195. ANŽEL, Štefan Župetinci
196. BALAŠKOVIČ, Alojz Župetinci
197. SATLER, Franc Župetinci
198. KRAMAR, Franc Grabonoški Vrh
199. MLINARIČ, Alojz Grabonoški Vrh
200. LUŠENC, Franc Grabonoški Vrh
201. HORVAT, Franc Komarnica
202. HORVAT, Peter Komarnica
203. HAMERŠAK, Alojz Čagona
204. KOCMUT, Ludvik Čagona
205. KOVAČIČ, Maks Čagona
206. MALEK, Anton Čagona
207. ŠAMPRL, Jakob Čagona
208. ZINGALIK, Jakob Čagona
209. BRUMEN, Rudolf Čagona
210. GOLOB, Franc Peščeni Vrh
211. REK, Janez Peščeni Vrh 63

212. ŠILEC, Ernest              
Sv. Trojica,  
padel 11. 11. 1943, 
Rusija                        

213. PAVRIČ, Vinko Sv. Trojica,  
padel 11. 9. 1943, Rusija     

214. FRAS, Ivan                 Sv. Trojica,  
padel 30. 1. 1944

215. KOŽAR, Marko Sv.Trojica,  
padel 2. 10. 1944

216. KOŽAR, Matej Sv. Trojica,  
padel 13. 3. 1944

217. FRAS, Franc                       Sv. Trojica,  
padel 20. 7. 1944

218. KRIŽAN, Janez padel 6. 9. 1944

219. ŽMAVC, Maks Gočova,  
padel 8. 12. 1943

220. PRAVDIČ, Alojz Sv. Trojica, 
padel 3. 9. 1943                   

221. LORENČIČ, Anton Sv. Trojica,  
padel 28. 4. 1944 64

Dr. Marjan Toš:

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

Potem ko smo v našem časopisu objavili 
dobršen del feljtona dr. Marjana Toša o žr-
tvah vojne 1941–1945 in zaradi nje na ob-
močju osrednjih Slovenskih goric (Upravna 
enota Lenart) se je avtorju oglasilo več bral-
cev in posredovalo nove podatke. Vnovič 
prenašamo njegovo oceno, da podatki o 
žrtvah še vedno niso popolni in tudi ne do-
končni, zato vam bo hvaležen za vsako do-
datno informacijo.

Tokrat objavljamo nekaj podrobnosti o 
enem od sestreljenih zavezniških letalcev, ki 
jih je posredovala Martina Golija, sicer do-
mačinka iz Selc, zdaj doma v Zavrhu. Med 
drugim je zapisala, da »ti lahko opišem le 
to, kar sem sama doživela. O njem pišeš, da 
se je skrival v nekem skednju, jaz pa sem 
ga s svojimi očmi videla, ko sta ga ponoči 
pripeljala v našo hišo v Selcih (in to kar v 
spalnico, saj je bila cela Rojsova družinica 
že v postelj in pri večerni molitvi). Če me 
spomin ne vara, sta pilota pripeljala k nam 
moj stric Miloš Čuček, in zdi se mi, da Ivan 
Fantič iz Zavrha. Takrat sem bila stara okoli 
10 let, zato sem nekako dojela, da se dogaja 
nenavadno srečanje, kajti pogovarjali so se 
kar z gestikulacijo rok in obrazno mimiko, 
saj nihče ni obvladal angleščine. Ta pilot je 
nato živel kakšnih 14 dni v moji sobi (in spal 
v moji postelji). Seveda sta moja starša Mar-
tin in Berta zanj lepo skrbela, dokler ga po 

nekih tajnih kanalih niso odpeljali na varno, 
da se je lahko vrnil v Ameriko. Mene ves ta 
čas niso pustili prestopiti praga moje sobe, 
vendar me je nekoč premagala radovednost 
in sem tako rekoč vdrla v mojo sobo in med 
vrati vsa prestrašena obstala, ko sva se zazrla 
iz oči v oči. Nato ves teden nisem smela iti v 
šolo (nemško, seveda), ker sta se starša bala, 
da bi komu kaj »čvekala« o tem čudnem go-
stu«, je zapisala Martina Golija. 

V zvezi z žrtvami med prisilno mobilizi-
ranimi nemškimi vojaki (v tej kategoriji je še 
največ sivih lis) je avtorju feljtona sporočila 
zanimiv podatek Marica Fanedl iz Partinja. 
Med padlimi, bolje rečeno pogrešanimi 
nemškimi mobiliziranci, je namreč tudi oče 
njenega moža Ivan Fanedl iz Varde. Padel oz. 
pogrešan naj bi bil leta 1944. Povedala nam 
je, da je njena tašča Julijana, drugič poroče-
na Muhič, vdova po padlem Ivanu Fanedlu 
(zdaj živi v Domu sv. Lenarta pri Lenartu), 
gojila upanje, da se bo morebiti le vrnil iz 
vojske. Prišel je namreč na dopust, da sta 
se lahko poročila, potem pa odšel nazaj na 
fronto in od takrat ga ni nihče več videl. To 
je bilo leta 1944. 

M. T.

Zagotovo se bo našlo še kaj podobnih zgodb, 
ki nam jih za avtorja lahko pustite kar v  
našem uredništvu.

Seznam padlih mobilizirancev v nemške oborožene sile še ni dokončen in tudi ni popoln. 
Nepopolne so tudi evidence o pogrešanih (nekaj zabeležb o tem je npr. v župnijskih kronikah, 
vendar je treba podatke skrbno preveriti, saj so nekateri pogrešani še živeli v tujini, kot na 
primer Anton Šuta iz Sv. Trojice, ki je živel v ZDA).

 Se nadaljuje.

SEZNAM PADLIH PRIPADNIKOV NEMŠKIH OBOROŽENIH SIL:

FELJTON

Na OŠ in vrtcu Sveta Trojica smo 11. 
12. 2012 že petič zapored organizi-
rali nočni pohod z lučkami in ba-

klami okrog Trojiškega jezera. Pri Sveti Tro-
jici imamo močan podmladek planincev (60 
učencev), ki se redno udeležujejo pohodov 
skozi vse šolsko leto. Delujemo pod okriljem 
PD Hakl. Eden izmed pohodov je tudi zim-
ski pohod z lučkami okrog Trojiškega jezera, 
na katerem so se nam tokrat pridružili tudi 
planinci iz OŠ Benedikt pod mentorstvom 

Melite Kramberger. Tako se nas je v mrzli 
zimski idili zbralo skoraj 70 pohodnikov. Po 
prižiganju lučk na šolski smrečici in uvo-
dnem pozdravu ravnatelja OŠ in vrtca Sveta 
Trojica smo zakorakali v sneg in temo. Pri-
jetno hladna zimska pokrajina, osvetljena z 
baklami in lučkami, da pohodu poseben čar 
in notranji mir. Po prihodu v šolo smo se po-
greli s toplim čajem in okrepčali s pecivom.

Mentorica  planinskega krožka 
Marta Jemenšek, prof.

5. pohod z lučkami okrog jezera
Še vedno nekaj tančic skrivnosti

 63 Karl Košnik, Cerkvenjak; Spominska plošča na pročelju cerkve sv. Antona v Cerkvenjaku.
Marjan Toš, Nemška okupacija in žrtve vojne 1941-1945 na cerkvenjaškem območju, Zbornik občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 
2001, str. 193-195.
 64 Kamilo Kirbiš, tajnik KS Sveta Trojica in podatki župnijske kronike Sv. Trojica.

v mestu Illmitz v Avstriji, v Narodnem parku 
Neusiedler See. Na Akademiji je sodelovalo 33 
učiteljev in 33 dijakov iz 33 šol iz 9 držav (Av-
strije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Molda-
vije, Romunije, Slovenije, Srbije in Ukrajine). 
Iz Biotehniške šole Maribor sva se Akademije 
udeležila dijakinja Mihaela Roškarič s Svete 
Ane in Simon Gračner, profesor strokovnih 
predmetov s področja naravovarstva.

Namen tega srečanja je bil podrobno spo-
znati načine, kako ohraniti naravo čim bolj 
čisto. Predavatelji iz Avstrije, Romunije in 
Združenih držav Amerike so nam predsta-
vili probleme, ki so tesno povezani z Donavo 
in njenimi pritoki, torej tudi z Dravo, Muro 
in Savo. Velik poudarek so dali tudi ekolo-

škemu odtisu, ki je eden glavnih pokazate-
ljev, kako obremenjujemo okolje s svojimi 
dejavnostmi (promet, pridelava hrane, biva-
nje). Največ časa so posvetili temi, kako pri-
praviti in izvesti dober ekološki projekt. 

Polna novih znanj sva se z dijakinjo vr-
nila na šolo. Prvi korak pri izvedbi našega 
projekta je bil sestava ekipe, ki bo projekt 
tudi vodila. Drugi korak pa določiti okoljski 
problem, ki ga bomo poskušali rešiti. V ožjo 
ekipo dijakov, ki bodo projekt vodili, smo 
vključili dijake od prvega do četrtega letni-
ka: cilj je, da projekt zaživi na vsej šoli. 

Okoljski problem, ki smo se ga lotili, je 
vsem zelo dobro poznan – odpadki. Naš 
osnovni cilj je predstaviti pomen pravilne-
ga ločevanja odpadkov, ponovne uporabe 
odpadkov in izobraževati ljudi o pomenu 
ustreznega ravnanja z njimi. Projekt želimo 
predstaviti čim več ljudem, v prvi vrsti pa di-

jakom in zaposlenim na naši šoli, učencem 
osnovnih šol in prebivalcem Maribora ter 
sosednjih krajev. 

Izpostaviti želimo dejstvo, da so lahko od-
padki tudi zelo uporabni, hkrati pa lahko na 
ta način privarčujemo tudi kar nekaj denarja. 
Cilje projekta bomo uresničevali na različne 
načine: z ločevanjem odpadkov na šoli, obi-
skal nas bo E-transformer, ki nam bo pred-
stavil pomen ločevanja električne opreme, 
izdelovali bomo različne uporabne izdelke 
iz odpadkov, izvedli akcijo izmenjave oblačil, 
pripravili bomo brošuro, ki bo predstavlja-
la smernice našega projekta. Projekt bomo 
podkrepili z različnimi razstavami, izvedli 
bomo ekskurzijo v sortirnico in predeloval-

nico odpadkov v Lenartu. Popestrili ga bomo 
z avtorsko pesmijo, ki bo problematiko od-
padkov približala predvsem mladini. Ponov-
no uporabo odpadkov bomo spoznavali tudi 
s pomočjo stripa in filma. Obiskovali bomo 
osnovne šole in učencem pobliže predstavi-
li projekt. S poskusi bomo prikazali, kakšno 
škodo povzročajo odpadki v naravi. Ker pa 
je to živ projekt, verjamem, da se bodo ideje 
rojevale tudi med izvedbo projekta. Zaklju-
ček projekta bomo izpeljali v mestu Maribor, 
kjer bomo obiskovalcem predstavili projekt 
tudi s pomočjo različnih delavnic. 

Ena od naših želja je, da bi vse izdelke, 
ki jih bomo naredili, prodali in denar name-
nili potrebnim.

Dvakrat premislimo, ali je res potrebno, 
da določene stvari postanejo odpadki.

Simon Gračner, prof.
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V nedeljo, 30. decembra, na praznik sv. 
družine, je bilo v naši farni cerkvi sv. 
Lenarta v Slovenskih goricah prav 

slovesno. Srečali so se zakonski jubilanti, ki 
so se pri posebnem bogoslužju zahvalili za 
dar skupno preživetih let. Navzočih je bilo 
33 parov, ki so v tem letu praznovali okroglo 
obletnico skupnega življenja. Zakonca Ani-
ca in Roman Muršec sta obhajala biserno 
poroko – 60 let skupnega življenja.

Slovesno sveto mašo je daroval nadškof dr. 
Franc Kramberger ob somaševanju domače-
ga naddekana Martina Bezgovška in kaplana 
Damjana Mlinariča. Nadškof je v nagovoru 

zakoncem izpostavil pomen ljubezni, trdne 
vere, medsebojnega zaupanja in spoštovanja 
v zakonu in družini. Jubilanti so obnovili 
zakonske obljube in se zahvalili Bogu za vse 
prejete darove. Vsak par je ob tej priložnosti 
prejel tudi spominsko knjižico.

Maši sta sledila pogostitev in družabno 
srečanje ob glasbi in dobrotah, ki so jih za 
udeležence srečanja pripravile pridne ženske 
iz Društva kmečkih žena in deklet iz Lenar-
ta. Iskrene čestitke in obilo božjega blagoslo-
va vsem zakoncem jubilantom.

Foto: zakonski jubilanti
Milena Grabušnik, Foto Tone

V osrčju Slovenskih goric se župnija 
Sv. Benedikt v Slov. gor. ponaša z 
veliko podružnično cerkvijo, po-

svečeno proti koncu 16. stoletja sv. Trem 
kraljem. Medtem ko se po župnijah opravlja 
blagoslov vode v glavnem na god sv. Štefana, 
je tovrstna slovesnost v naši podružnici tudi 
na praznik sv. Treh kraljev. 

Letošnja trikraljevska nedelja pa je bila 

še bolj svečana. Ob 10. uri je namreč vodil  
slovesnost s sv. mašo župnik iz mlade žu-
pnije bl. A. M. Slomšek Košaki Maribor Igor  
Ignacij Novak, s katerim sta somaševala  
domači župnik Marjan Rola in upokojeni 
župnik s 55-letnim duhovniškim stanom  
Ivan Zanjkovič.

Gospod Igor je pred najmanj 800 udele-
ženci praznične slovesnosti najprej blagoslo-

vil vodo, prinešeno iz bližnjega 36 m globo-
kega vodnjaka, sol, kadilo in kredo. Sledila 
je sv. maša, ki jo je spremljala 8-članska vo-
kalno-instrumentalna skupina Veselje ter z 
ubranimi strunami in 
glasovi dala slovesnosti 
še poseben čar. 

V izredno poučni 
pridigi nas je farane ča-
stni gost tudi pohvalil 
za vzorno sodelovanje 
pri zahtevnih obnovah 
obeh naših cerkvá, ob 
tem pa nas je seznanil 
tudi s potekom izgra-
dnje svetišča v Košakih, 
v kar bo potrebno vlo-
žiti še mnogo sredstev 
in truda, da bo moglo 

biti deležno posvetitve v doglednem času.
Po maši smo bili vsi udeleženci deležni še 

toplih napitkov na prostoru pred cerkvijo.
Janez Šijanec

V četrtek, 20. 12. 2012, smo se trije 
učenci osnovne šole Benedikt - Da-
vid Fišer, Stojan Hegediš in Janja 

Horvat (vsi sodelujemo v interesni dejav-
nosti Prostovoljstvo) - skupaj z mentorico 
Jesenjo Slana in predsednikom Občinske or-
ganizacije Rdečega križa Benedikt Milanom 
Repičem  odpravili na 
obisk k najstarejšim 
občanom občine Bene-
dikt oziroma k tistim, 
ki so stari 90 let ali več. 
Teh je bilo letos kar 8, 
vsi pa so dobili tudi 
simbolična darila.

Najprej smo se izpred 
osnovne šole odpravili 
v Spodnjo Bačkovo h 
gospe Alojziji Bratu-
ša, ki nam je najprej s 
ponosom povedala, da 
je pri svojih 90 letih (to 
je bilo dve leti nazaj) brala še brez očal. Iz-
vedeli smo, da je najprej živela na Spodnji 
Ščavnici, nato pa se je poročila in se preselila 
v Bačkovo. Po zanimivem pogovoru smo se 
odpeljali nekaj metrov naprej, h gospe Ani 
Repolusk, ki je po rodu Prekmurka in se je 
v Bačkovo preselila po poroki.  Gospa  šteje 
kar 97 let. Ana je med šestimi  brati in sestra-
mi najstarejša. Sama je rodila 6 otrok. Nato 
smo se odpravili h gospodu  Jožefu Rojsu, 
ki  stanuje na Drvanji. Rodil se je leta 1922 
in je svoje otroštvo preživljal na kmetiji. Po-

vedal nam je, da se je šolal v Benediktu in da 
se je sedaj šolanje zelo spremenilo. Njegove 
najboljše prijateljice so bile pridne čebele, ko 
pa mu  je čas dopuščal, pa je izdeloval tudi 
lesene vile, grablje … Z nami je delili tudi 
vtise iz ruske vojske, v kateri je bil kar 42 
mescev. Po zelo zanimivem pogovoru smo 
se odpeljali naprej do gospe Rozalije Lutar 
na Drvanjo. Gospa šteje 90 let, a kljub svojim 
letom še vedno poprime za delo in v vsaki si-
tuaciji ostaja optimistična. Odraščala je s šti-
rimi brati in tremi sestrami. Povedala nam 
je, da zelo rada poje in se veseli. Kar nekaj 
časa je obiskovala mešani pevski zbor. Opo-
zorila nas je, da se sedaj premalo zavedamo 

pomembnosti kruha. Ko je bila še otrok in 
doma niso imeli kruha, ji je mati govorila, 
da kruh spi. Poslovili smo se ter se odpravili 
h gospodu Antonu Kolariču  na Breznikovo 
cesto. Povedal nam je, da ko se je pred 93 leti 
rodil, je bilo vse drugače in boljše, predvsem 
glede hrane. Ugotovili smo, da je imel zelo 

rad živali, saj je bil po poklicu vaški živinoz-
dravnik.  Ko je bil prisoten ob kakšni kotitvi 
živali, si je rad prepeval. Ima hčerki dvojčici. 
Pokazal nam je tudi fotografije praznovanja 
svojega 90. rojstnega dne. Po odlični pogo-
stitvi in pogovoru smo se odpravili do naše 
najstarejše občanke, gospe Zofije Bernjak. 
Že ob vstopu v hišo smo se začudili, saj ima 
gospa Zofija tolikšno energijo, kakršne ne 
pokaže marsikateri mladostnik. Kljub svoje-
mu 101. letu še vedno postori veliko stvari 
in se ob lepem vremenu odpravi tudi peš v 

Benedikt. V šali nam 
pove: »Stara sem eno 
leto in že sama hodim.«  
Polni navdušenja smo 
se odpravili nekaj me-
trov naprej, do gospoda 
Alojzija Bernjaka, Zo-
fijinega brata. Glede na 
to, da je gospod Alojzij 
9 let mlajši od sestre, 
jo je moral v mladosti 
večinoma ubogati. Po 
poklicu je bil poštar, v 
poletnih mesecih pa se 
je pridružil tudi vojski, 
iz katere ima še sedaj 
vojnega prijatelja. Ko 

nam je gospod Alojzij povedal, da zelo rad 
poje, smo mu predlagali, da zapoje pesem 
V dolini tihi. V hiši je zavladalo veselje, saj 
smo mu pri petju pomagali prav vsi. Naza-
dnje smo se odpravili do 97-letne Marije 
Žižek k Svetim Trem Kraljem. Gospa se je 
s ponosom pohvalila, da ji zdravje služi  in  
upa, da bo tako tudi ostalo. Povedala nam 
je, da ima 5 otrok, izvedeli pa smo tudi, da 
je bila rejnica. 

Upamo, da smo obiskanim s svojim dru-
ženjem pričarali nasmeh na obraz in da jim 
bomo ostali v spominu. Še naprej pa jim že-
limo obilo zdravja in veselja! 

Janja Horvat

V salonu – galeriji Penziona Petelin v 
Benediktu je na ogled zanimiva pro-
dajna likovna razstava, na kateri so 

predstavljena dela, ki so jih Klubu krvoda-
jalcev Benedikt podarili udeleženci Likovne 
kolonije Benedikt 2012, ki je potekala sredi 
junija lani. Osem likovnih umetnikov je pod 
vodstvom Branka Gajšta na tridnevni kolo-

niji naslikalo veliko število slik, deset pa so 
jih podarili organizatorjem kolonije. 

Kot nam je povedal predsednik Kluba 
krvodajalcev Benedikt Mirko Šijanec, so se 
odločili podarjene slike prodati na dražbi, z 
zasluženim denarjem pa bodo pokrili stro-

ške same kolonije, večino sredstev pa name-
ravajo nameniti za realizacijo zastavljenih 
ciljev, predvsem za humanitarne programe 
kluba. „Likovna kolonija je sicer eden izmed 
projektov, ki jih pripravlja Klub krvodajalcev 
Benedikt. Namenjen je obiskovalcem Bene-
dikta, predvsem tistim, ki obiščejo priredi-
tve v času praznovanja občinskega praznika. 

Z njim želimo prikazati kar 
se da lep in pozitiven utrip 
našega lepega kraja. Med 
drugim tudi skozi oči ne-
katerih priznanih umetni-
kov, ki nam prikažejo lepo-
te pogledov na Benedikt“, 
pravi Šijanec, ki dodaja, 
da si zainteresirani lahko 
slike Benedikta in okolice 
ter zanimivosti in zname-
nitosti ogledajo vedno v 
času, ko je odprt Penzion 
Petelin v središču Benedik-
ta. Na ogled je deset slik, ki 
so jih prispevali avtorji El-
frida Brenčič, Igor Dolenc, 

Branko Gajšt, Jože Horvat, Maks Menoni, 
Bernarda Paj – Neda in Mirko Majcenič. 

Klub krvodajalcev Benedikt je bil sicer 
ustanovljen sredi leta 2003, kar pomeni, da 
bo letos poleti praznoval prvi okrogli jubilej. 

O. B.

Krvodajalci skrbijo za umetnost

Srečanje zakoncev jubilantov

Blagoslov znamenj vere

Obisk najstarejših v občini Benedikt
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Dom kulture v Benediktu je v sobo-
to, 22. decembra 2012, napolnilo s 
svojimi prijatelji kot drugim občin-

stvom novo nastalo kulturno društvo Vre-
lec, ki si je ime nadelo po številnih slatinskih 
vrelcih v teh krajih. Prireditev je bila etno-

grafsko in kulturno obarvana. Namen  smo 
zapisali že v vabilu: »Želimo vam obuditi 
spomine iz otroštva, odraščanja ali pa vam 
približati utrinek tistih časov, če jih niste 
imeli priložnosti doživeti, saj ste mlajša ge-
neracija, predstaviti široko paleto ljudskih 
napevov, pesmi, plesov, običajev in starih 
obrti iz tistih časov, časov brez telefonov, ra-
čunalnikov, avtomobilov  in morda še česa.« 

Med številnimi obiskovalci sta bila tudi 
župan občine Benedikt Milan Gumzar in 
duhovnik Marjan Rola.     

Osrednji osebi na odru sva bila Saša Lo-

vrenčič in Maks Potočnik, ki sva predsta-
vljala kmečko gospodinjo in gospodarja,  ob 
vsem tem pa sta se prepletala petje in prikaz 
dogajanja na kmetiji v zimskem času. Na 
odru za mizo so sedele »sosedove dikline«, 
Ljudske pevke KD Vrelec, ki delujejo v okvi-

ru društva.  Njihovo opravilo je bilo lušče-
nje bučnega semena, kar je bilo v preteklosti  
stalno zimsko opravilo. Prikazana so bila 
tudi rokodelska dela, ki so jih na podeželju 
opravljali rokodelci. Maks Potočnik je pred-
stavil spletanje »krtebača«,  Janez Kurnik iz 
Selc opletanje steklenice s šibjem. Pod od-
rom si je čevljarski »pank« postavil čevljar 
Alojz Ketiš, ki je prikazal delo čevljarja, »šo-
štarja«,  ki so hodili tudi na »štero« po do-
movih. Potrudili smo se in poiskali stroj za 
pletenje vrvi, »štrikov«. Pletenje sta predsta-
vila Janez Merčnik in Ludvik Kramberger, 

Sredi decembra 2012 je v gostišču Špin-
dler v Jurovskem Dolu potekal zanimiv 
in prijeten klepet z 90-letnim Jožetom 

Zaletingerjem in  člani družine. To sreča-
nje je pripravilo KD Ivan Cankar Jurovski 
Dol skupaj s TD Dediščina Jurovski Dol in 
Društvom upokojencev Sveti Jurij. Najprej 
je Jožeta pozdravil in nagovoril predsednik 
KD Ivan Cankar Mirko Breznik in nato še 
predsednik DU Sv. Jurij Jože Šinko ter pred-
sednica TD Dediščina Marija Šauperl. Ob 
tej priložnosti so Jožetu zapele nekaj pesmi 
pevke Gartrože, ki delujejo pod okriljem 
DU Sv. Jurij. Prav tako je vse zbrane z izbra-
nimi pesmimi razveselil Jurovski oktet.

V nadaljevanju večera je stekel prijeten in 
sproščen pogovor z 90-letnim Jožetom. Pri 
tem velja omeniti, da je gospod kljub svojim 
letom zelo bistrega uma, čeprav je bil v 2. 
svetovni vojni težko ranjen in, kot pravi, po 

čudežu ostal živ. O tej štiriletni vojni kalva-
riji zna mnogim temeljito orisati to nesmi-
selno vojno pobijanje. Na koncu te vojne 
pripovedi vedno doda: »Nikomur na tem 
svetu ne želim te vojne kalvarije, kot sem to 
doživel jaz.«

Rudi Tetičkovič, foto: Marija Šauperl

Zimski večer na kmetiji v Benediktu

Osem mož na misiji nemogoče

Srečanje z 90-letnim Jožetom 
Zaletingerjem

Bilo je sobotno jutro, 8. december. 
Sneg, sneg, sneg. Zjutraj, malo čez 
peto uro, se nas je osem mož zbralo, 

da gremo na moški zajtrk v Ljubljano. Tam 
nas je bilo okrog 130 fantov in mož iz vse 
Slovenije. Gost je bil Jože Možina, ki je po-
vedal, da smo predvsem mi, krščanski mož-
je, poklicani, da pokončno stopamo skozi 
viharje in zagovarjamo 
svoje krščanske vrednote 
in prepričanje, da ni treba, 
da vsakomur kimamo in se 
z vsem, kar nam svet danes 
ponuja, strinjamo. Hkrati 
smo imeli priložnost spo-
znati mnoga ozadja novi-
narskega dela, medijskih 
(ne)čednosti, polpreteklih 
zgodovinskih (ne)resnic, 
predvsem pa smo skozi 
pogovor na poseben način 
in v novi luči srečali naše-
ga velikega moža, svetnika, 
kot je rekel Jože Možina, 
Pedra Opeko.  Naša skupi-
na se je imela priložnost posebej pogovoriti 
z Danijem Siterjem, ki nas je navduševal, da 
bi bili res pokončni možje in da bi možje 
svoje žene povabili na vikend seminarje, ki 
jih organizira gibanje Družina in Življenje, 
ki ga vodi z ženo Vilmo. Možje so se zelo 
ogreli. Dani Siter pravi: »Sicer pa smo – roko 
na srce – vsi mi, možje in žene, poklicani, 
da vedno znova ozaveščamo svoje poročne 
obljube  – v konkretnih situacijah, ko je tež-
ko in je treba drug z drugim potrpeti, ko je 
treba pri sozakoncu sprejeti tudi tiste manj 
simpatične (nepopolne) odtenke in ji/mu 
pomagati narediti naslednji korak na poti 
osebnega zorenja«.  

Naša skupinica si je nato ogledala fran-
čiškansko cerkev Marijinega oznanjenja in 

stolnico (imeli smo tudi fantastično razlago 
enega izmed mož, ki je bil z nami, o orglah, 
ki jih je pomagal postaviti v frančiškanski 
cerkvi – mimogrede, so največje orgle v sa-
kralnem prostoru v Sloveniji). Tam smo bili 
tudi pri maši, zatem smo odšli na ljubljan-
ski grad in od tam že proti domu. V Hočah 
smo se še ustavili v orglarski delavnici. Eden 

izmed mož je tam zaposlen in nam je pred-
stavil, kako nastanejo orgle. Bili smo nav-
dušeni in presenečeni, ko smo videli, koliko 
dela, truda je potrebno vložiti, da nastanejo 
orgle. Tako smo sedaj veliko bolj hvaležni za  
orgle, ki jim lahko prisluhnemo pri vsaki 
sveti maši. 

Res, Bogu hvala za to dragoceno izkušnjo! 
Večina mož, ki smo bili na tem »izletu«, je 
tudi članov moške skupine iz Lenarta, ki 
poskušajo biti res možje na mestu, možje, 
ki želijo v vsej polnosti izpolniti poslanstvo, 
ki jim ga je zaupal Bog!!! Bodi mož, kakršen 
hoče Bog! Tako nas kmalu čaka tudi moška 
prisega po filmu Corageous, katerega ogled 
tudi toplo priporočamo!

Damjan Mlinarič, kaplan

stroj, »brde«, pa je poganjala Anica Ketiš, ki 
je pred tem na odru prikazala trenje kono-
plje. Za mizico so se predstavile tudi izdelo-
valke rož iz »krep papirja« Teja Mulec, Eva 
in Klara Zemljič. Verjetno pa ni bilo hiše, ki 
bi ne imela pri hiši kolovrata. Predenje ovčje 
volne, ki jo je za predenje na posebni krtači 
pripravil gospodar, sta prikazali Štefka Tetič-
kovič in Jožefa Hladin. Iz napredene volne 
sem izdelke pletla, »štrikala«, gospodinja 
sama, med drugim sem na odru tudi mesila 
testo za kruh. 

Kulturni del prireditve so obogatili pev-
ske skupine in pevci: Ljudske pevke Vrelec 
Benedikt, Pevke ljudskih pesmi DU Lenart, 
Ljudski pevci KD Obrež, pevci TKD Selce, 
Duet Tone in Ivica Mohorko ter pevca Šte-
fka in Rudi Tetičkovič. Na violino je zaigra-

la mlada violinistka Klara Zemljič. Članici 
dramske skupine iz Selc sta pripravili skeč o 
napuhu sosed na vasi. Za dobro voljo in ples 
pa je poskrbela folklorna skupina Šmarječa-
ni iz Pernice, ki je tudi tokrat na oder pova-
bila našega župana. Za tehnični del priredi-
tve je poskrbel Tjaž Lovrenčič. 

Prizorišče dogajanja smo opremili s  pred-
meti, ki so ljudem na vasi služili  pri njiho-
vem opravilu. Tako mo lahko videli jarem za 
živino, košare iz šibja in slame ter drugo.

Večer je vse prehitro minil in objeti obi-
skovalci v dvorani so skupaj z nastopajoči-
mi zapeli pesem Sveta noč, blažena noč in 
si s stiskom rok zaželeli lepe praznike in vse 
dobro v 2013, kakor tudi člani KD Vrelec že-
limo vam.

Saša Lovrenčič, foto Igor Barton
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  V A B I L O
V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu, 

vabimo na srečanje v februarju.

Večer hospica z naslovom
ETIOPIJA V BARVAH

bo v torek, 5. 2. 2013, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

Srečanje bosta vodili Renata Vajngerl in Tanja Hrastnik

Renata, ki je pred leti že preživela tri leta v Angoli,
 in Tanja, ki ji je bila poznana le severna Afrika,

in še ta le turistično, sta poletni dopust 2011
 preživeli v drugem največjem mestu Etiopije, Dire Dawi.

Bili sta prostovoljki pri sestrah Matere Terezije,
v skupnosti z 9 nunami ter približno 300 zaposlenimi 

in 600 umirajočimi ali duševno bolnimi.

Na februarskem Večeru hospica bosta svojo izkušnjo 
iz dežele, ki jo poznamo kot eno najrevnejših na svetu, 

kjer smrt kosi s sušo, lakoto, boleznijo 
in tudi orožjem, v kateri je življenje vredno toliko kot nič, 

pa vendar mnogim uspe doživeti in živeti srečo, podelile z vami.

Prijazno vabljeni!

Sprejem župana za lenarške  
gospodarstvenike in javne delavce

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger vsako leto v mesecu januarju pripravi 
sprejem za direktorje in predstavnike podjetij, javnih zavodov, predstavnike društev in 
družbenega življenja kot zahvalo za dobro sodelovanje, uspešno delo, prispevek k razvoju 
in ugledu občine Lenart ter za delo v dobro občanov. Letošnji sprejem bo v petek, 25. 
januarja, ob 18. uri v Domu kulture Lenart. Na sporedu bo satirični kabaret Ogledala 
avtorja Draga Čoža v izvedbi Uščip teatra.

Prireditve v občini Cerkvenjak v februarju

7. Proslava ob kulturnem prazniku – OŠ Cerkvenjak-Vitomarci  
        in KD Cerkvenjak

16. Turnir v namiznem tenisu – ŠD Cerkvenjak
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Nageljček (Dianthus)

Kakšne so vaše novoletne zaobljube? 
Morda si boste uredili vrt, posadili dre-
vo ali le drobno rožico? Preminula Ruth 
Podgornik Reš je dejala: »Kdor zaseje vrt, 
zaseje ljubezen.« Ja, res je zasejala mno-
go ljubezni: družino, vrtnarstvo, pisanje 
knjig, prinašanje in preizkušanje vrtnih 
novosti, maraton, turno smuko, foto-
grafiranje, urejanje »večnih vrtičkov« … 
Življenje je sklenila konec decembra v 
naših gorah na turni smuki s psičkom in 
fotoaparatom. Psiček je snežni plaz pre-
živel, fotoaparat pa je ovekovečil njene 
zadnje poglede na prelepo zimsko po-
krajino. Besede Toneta Pavčka so Ruth 
tako nagovorile, da jih je zapisala v svojo 
knjigo Naša pokopališča. Naj nagovorijo 
tudi vas! » Ljudje smo, kot pravijo v Istri, 
iz kamna, iz zemlje, a tudi iz zvezd. Iz ti-
stih, ki ne ugašajo, ki so daljne in večne 
in vendar kot večno upanje človeku ve-
dno neskončno blizu …«

Tokrat vas želim popeljati v svet vonjav, 
barv, v stare čase, ko so v naših »gartlcih« 
in na gankih cveteli nageljčki. Pomladi 
in zgodaj poleti vas bodo na višjih suhih, 
sončnih legah spremljale ljubke sivo-ze-
lene blazinice z drobnimi cvetovi bele, 
roza, rdeče barve in omamnim vonjem, 
ki nas dobesedno vabi, da se sklonimo in 
si od blizu pogledamo rastlinico. To so 
nageljčki, ki rastejo samoniklo po naših 
planinah in travnikih. 

Nageljčke gojimo za obrobe vrtnih 
gredic, za skalnjake, balkone, terase in 
rezano cvetje. Predstavljam vam tri vrste, 
ki res sodijo v naše okolje.

GORENJSKI NAGELJ sadimo v gline-
na korita (ki jih temeljito namočimo) v 
substrat, ki je podoben dobri vrtni zemlji. 
Ustreza mu vzhodna lega, na južni in za-
hodni strani mora biti pod nadstreškom. 
Ozki lističi so sivkaste barve. V dolžino 
zraste do dva metra. Cvetovi so živo rde-

če barve. Ko temperatura pade do minus 
sedem stopinj celzija, ga moramo prene-
sti v hladen, svetel, zračen, zaprt prostor. 
Nove rastline si vzgojimo s potaknjenci. 
Razveseljeval nas bo več let.

TURŠKI ALI BRKATI NAGELJ goji-
mo kot dvoletnico, ki cveti od maja do 
avgusta. Cvetovi so združeni v dišeče ko-
bule bele, roza, rdeče in vijolične barve. 
Listi so zeleni in širši kot pri drugih na-
geljčkih. Razmnožujemo ga s semenom, 
ki ga posejemo pomladi na prosto. Kali 
od sedem do petnajst dni. Vzgojimo si ga 
lahko tudi s potaknjenci in delitvijo ra-
stline. Dobro uspeva v apnenčasti zemlji 
na sončnih legah. Lep je v vazi in dolgo 
ostane svež. 

BINKOŠTNI NAGELJ je močno diše-
ča prezimno trdna trajnica, ki se bujno 
razrašča v blazine modro-zelene barve. 
Lističi so suličasti in ozki. Cveti konec 
pomladi v beli in močno roza barvi. Cve-
tni lističi so nazobčani. Binkoštni nagelj 
razmnožujemo s potaknjenci in delitvijo. 
Uspeva na sončnih legah v dobri vrtni 
zemlji z dodatkom apnenca. 

V vrtnarijah najdemo več vrst nageljč-
kov, ki pa so najprimernejši za skalnja-
ke. Pojavljajo se tudi rumene barve, taki, 
ki cvetijo od pomladi do pozne jeseni, 
enoletni, dvoletni in trajni, z enojnimi 
ali polnjenimi cvetovi, resasto razceplje-
nimi ali celorobimi cvetnimi listi. Vsem 
pa je skupno, da omamno dišijo in ljubijo 
sonce. Po izročilu so dani od boga – bo-
žanski cvet. 

Če boste imeli veliko nageljčkovih 
cvetov, si lahko pripravite olje za nego 
kože. Posušimo cvetove, prelijemo jih z 
mandljevim ali dobrim oljčnim oljem, 
steklenico damo za dva meseca v temno, 
hladno, suho klet. Precedimo in hrani-
mo v temnih stekleničkah. Lani sem pr-
vič pripravila nageljčkov liker, ki ima res 
pravo aromo. Cvetove nageljčkov po pla-
steh nalagamo v steklenico skupaj s slad-
korjem, zalijemo z domačim žganjem, 
dodamo kak klinček in pustimo vsaj tri 
tedne. Precedimo in po okusu dodamo 
sladko prekuhano vodo. Liker naj kak 
mesec zori v kleti.

V naslednji številki bomo osvežili spo-
min na rožmarin in tako povezali sloven-
ski šopek. 

Do takrat pa bodite zdravi in se po 
otroško veselite snega.

Marija Čuček, foto Milko Čuček  

Težave z drogo? Ni še prepozno!
Zavod Pelikan – Karitas, Litijska cesta 24 v Ljubljani, nudi pomoč odvisnikom in nji-

hovim svojcem. Vsak tretji četrtek v mesecu od 18. do 19.30 ure vabimo na skupino za 
svojce, ki je namenjen vsem, ki se osebno ali preko svojih bližnjih srečujete s problematiko 
zasvojenosti, tudi če situacija še ni zrela za odločitev za zdravljenje. 

Več informacij o naših programih zdravljenja v komunah po vsej Sloveniji lahko dobite 
vsak delovni dan od 8. do 20. ure na telefonski številki 051 339 725 ali elektronskem 
naslovu pelikan@karitas.si. 

Obiščete lahko tudi spletno stran http://www.pelikan.karitas.si ali pa facebook stran 
Zavoda Pelikan – Karitas oz. Terapevtsko Skupnost Srečanje.
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IZ KULTUREMED LJUDMI

Izbrane skupine za sodelovanje na regijskih 
in državnih srečanjih JSKD

Kulturne skupine, ki se prijavijo na razpis 
za sodelovanje na območnih prireditvah-
srečanjih, ki jih organizira JSKD Lenart, 
imajo možnost, da se zaradi kvalitete nasto-
pa uvrstijo na državno in regijsko raven. Za 
uvrstitev jih predlaga strokovni spremljeva-
lec, ki spremlja območno srečanje. 

V letu 2012 so se naslednje skupine uvr-
stile na državna srečanja: otroška folklorna 
skupina Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa Juro-
vski Dol, ljudski godci KD Pod lipo Lenart 
in lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica.

Skupine, ki so bile v letu 2012 izbrane za 
sodelovanje na regijskih srečanjih, pa so: 
gledališka skupina OŠ Cerkvenjak-Vitomar-
ci in gledališka skupina OŠ Voličina, lut-
kovna skupina OŠ Sveta Trojica in lutkovna 
skupina Deteljice OŠ Benedikt, otroška fol-
klorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta Hudale-
sa Jurovski Dol, folklorna skupina Jurovčan 
Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol, 
ljudski godci KD Pod lipo Lenart in  Plesni 
krožek OŠ Lenart.

Za sodelovanje na regijski likovni razstavi 
pa so bili izbrani:  Nika Arnuš, Joži Kerenc, 
Marjan Kokol, Nina Kolarič, Andreja Štan-
cer, Slavko Toplak, Rosana Lorbek, Ivo Lo-
renčič Loren in  Janja Perko.

Ljudske pesmi v Jurovskem Dolu 
Letošnje srečanje skupin pevcev ljudskih 

pesmi in godcev ljudskih viž  - LJUDSKE 
PESMI 2013 bo potekalo v telovadnici OŠ 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol v petek, 25. 
januarja 2013, ob 19. uri. Srečanje organizi-
rata JSKD Lenart in KD Ivan Cankar Juro-
vski Dol v sodelovanju z OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol in občino Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah. Srečanje bo strokovno spre-
mljala Adriana Gaberščik. Nastopili bodo 
pevci ljudskih pesmi KTD Selce, ki jih vodi 
Janez Kurnik, vaški pevci KD »Pod lipo« Le-
nart, vodja je Alojz Cigula, pevke ljudskih 
pesmi KD Trojica iz Svete Trojice pod vod-
stvom Ide Šamperl, pevke ljudskih pesmi 
DU Lenart, ki jih vodi Milka Cartl, ljudske 
pevke Vrelec KD Vrelec Benedikt pod vod-
stvom Terezije Šober, ljudski pevci in godci 
Slovenskih goric, ki jih vodi Jože Rožman, 
ljudske pevke KD Benedikt, ki jih vodi Ma-
rija Lutar in ljudski godci KD »Pod lipo« Le-
nart, vodja je Miroslav Puhner.  

Plesne meglice tokrat  v Lenartu
Plesne meglice 2013, srečanje plesnih sku-

pin, se bo odvijalo  v  torek, 12. februarja 
2013, v popoldanskih urah v Domu kulture 
v Lenartu. Srečanje pripravljajo JSKD Le-
nart, ZKD Slovenskih goric in Twirling ple-
sni in mažoretni klub Lenart v sodelovanju 
z občino Lenart.

Breda Rakuša Slavinec

Knjižnica Lenart bi rada v letu 2013 vne-
sla v življenje ljudi več dobre volje, rada bi 
pokazala, da je za nasmeh potrebno le člo-
vekovo hotenje in da včasih gre tudi brez de-
narja. Poskušala bo sestaviti jedilnik za več 
medgeneracijskega sodelovanja: starejši svo-
je bogate izkušnje »podarijo« mlajšim; ti jih 
poslušajo, poskusijo kaj tudi narediti in s tem 
razveseljujejo tudi svoje »učitelje« - starejše. 
Skupaj pa se vedno dobro imamo! Dobro pa 
se imamo tudi vsak zase, če to hočemo! Po-
skusimo skupaj! Pošljite nam tudi svoje ideje. 
Pridite na naše aktivnosti! Za začetek …

Vodnik po skrivnostnem svetu mladosti
DEFINICIJA MLADOSTI
Mladost je norost. Na drugi strani pa naj 

bi svet stal prav na mladih ljudeh. Mladi in 
nori? Ali nori, ker smo pač mladi? 

SKLEP: Mladost je lepa, tista po letih ka-
kor tudi tista po duši.

MLADI V SVETU
Res ni lahko biti mlad. Deljena mnenja o 

mladih nas vedno znova zmedejo. Trudimo 
se vse narediti prav, pa smo kar naenkrat ne-
odgovorni; ko se ne potrudimo, smo pa prav 
marljivi. Antiteze na kvadrat. 

SKLEP: Po svojih najboljših močeh, s pol-

no paro naprej preko vseh gora na poti.
ODRASLI – SOVRAŽNIK NA OBZORJU?
Vsaka izkušnja nas nekaj nauči, vsako 

mnenje spodbudi, tarnanje pa utrudi in 
enostavno ne pomaga. 

Sobota je dan za iti v »life«, a starši želijo, 
da greš z njimi na neko praznovanje. Čutiš, 
da se bliža vojna … Najmočnejše orožje od-
raslih so nasveti oz. besedna zveza »imeti 
prav«, in če dodamo še besedo vedno …Vam 
je poznano, kaj?  Hitro je potrebno odrea-
girati, vzpostaviti obrambno taktiko in se ne 
trmasto vkopati v jarke kakor vojaki v prvi 
svetovni vojni. Globok vdih, nasmešek na 
obraz in odgovor: »Imaš prav«. Tooo, zmaga 
nam ne more uiti! Samo še malo se potrudi-
mo in si skušajmo zapomniti vsaj 50 % na-
svetov odraslih, nekoč nam bodo zagotovo 
prišli prav. Pogumno v boj, dragi mladi!

PROBLEMI, PROBLEMČKI, PROBLEMI 
S PROBLEMI? Nikjer pa nikogar, ki bi ti pri-
sluhnil? Nikogar, ki bi modro svetoval?

HEJ, TU SMO!
Vodja, ki pripravi aktualno temo za klepet; 

miren, samo naš kotiček; fantje in dekleta, 
mladi in starejši mladi, ob glasbi, dobrem fil-
mu, knjigah … Vse na enem mestu, enkrat 
mesečno, v Knjižnici v Lenartu.

VAS ZANIMA? Vrata v Skrivnostni svet 
mladih bomo odprli 23. januarja 2013 ob 
15.30 v »KUL Lenartovem kotičku mladih« 

Iz JSKD Lenart

Knjižnica Lenart v letu 2013

Razpis projekta 

Pomoč mladim mamicam ali očetom
Študentski klub Slovenskih goric razpisuje projekt Pomoč mladim mamicam ali 

očetom. Na razpis se lahko prijavijo člani Študentskega kluba Slovenskih goric.

Vloga se vloži na predpisanem obrazcu in predpisanimi prilogami tako,  
da se pošlje po pošti ali se odda osebno na sedežu kluba  

najkasneje do 10. 2. 2013.

Vsak član/ica, ki pošlje izpolnjeno prijavnico, bo v primeru, 
da izpolnjuje opredeljene kriterije, od Študentkega kluba  

Slovenskih goric prejel darilni bon v vrednosti 100,00 €, 
ki ga lahko vnovči v izbrani otroški trgovini.

Več informacij na www.sksg.org

ŠKSG

Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku v Lenartu

Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku bo 
v četrtek, 7. februarja 2013, ob 19. uri  v Domu kulture Lenart.

Nastopajo učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart 
(baletni oddelek, pihalni orkester), učenci Osnovne šole Lenart, Cerkveni mladinski 
pevski zbor Župnije Sv. Lenart pod vodstvom Slavice Kurbus, Katarina Vinter, Lucija 

Dajčman, Zala Čuček in Vanja Fekonja. 

Vabljeni!

Osteoporoza je bolezen krhkih kosti, 
ki je močno zastopana med prebi-
valstvom. Ocenjuje se, da ima do 

80. leta starosti osteoporozo vsaka tretja 
ženska in vsak šesti moški. Zaradi krhkosti 
kosti se le-te zlomijo že pri manjših silah, ki 
pri zdravem človeku ne povzročijo zloma. 
Velik problem osteoporotičnih zlomov so 
posledice, ki jim šele sledijo.

Osteoporozo sestavljata zmanjšana ko-
ličina kostne mase in porušena arhitektu-
ra kosti, po nekaterih definicijah pa gre za 
zmanjšano mineralno gostoto kosti. Glede 
na stopnjo ločimo blažjo osteopenijo in re-
snejšo osteoporozo. Ljudem s to boleznijo 
zraven hitrih zlomov kosti kvaliteto življe-
nja nižajo tudi bolečine in omejitve gibanja.

Kosti so sestavljene iz 35% organskih 
snovi, 65% pa predstavljajo minerali, med 
katerimi prevladujejo kalcijeve soli. Takšna 
sestava omogoča kostem prožnost in hkra-
ti trdnost, da so lahko kos obremenitvam. 
Kosti se zmerom obnavljajo, kar pomeni, da 
se razgrajujejo in hkrati izgrajujejo. V enem 
letu se popolnoma obnovi približno deseti-
na celotnega skeleta.

V mladosti prevladuje izgrajevanje ko-
sti, kasneje v življenju pa pride do obrata 
in prevlada razgrajevanje, zato se kostna 
masa prične manjšati. V enem letu izgubijo 
moški 0,3%, ženske pa kar 1% kostne mase, 
izguba pa se pri ženskah še dodatno pospeši  
po menopavzi.

Kako prepoznate osteoporozo?
Med prvimi znaki osteoporoze je boleči-

na v križu, ki se pojavi po dvigu težkega bre-
mena in traja nekaj dni ali tednov nakar se 
umiri. Pri ljudeh lahko opazimo zmanjšanje 
telesne višine in spremembo postave. Do 
teh znakov pride zaradi sesedanja vretenc, 
ki zaradi krhkosti ne zdržijo več pritiska 
nanje. Zraven zlomov vretenc sta najbolj ti-
pična še zlom kolka ter zlom koželjnice tik 
nad zapestjem. Velikokrat je treba te zlome 
obravnavati kirurško, kar pa predstavlja ve-
liko dodatno tveganje, saj so bolniki ostare-
li in velikokrat slabotni ter s predhodnimi 
boleznimi. Tudi če operacija poteka povsem 
načrtovano in brez zapletov, na bolnike pre-
žijo še pooperativni zapleti, kot so pljučince, 
žilna tromboza, okužba sečil itd.

Na račun vseh teh dejavnikov je umrlji-
vost zelo velika in primerljiva z umrljivostjo 
po rakavih boleznih. Zato je pomembno 
osteoporozo zdraviti še preden se pojavi-
jo zlomi. To lahko počnemo z nekaterimi 
ukrepi zdravega življenja, kar pa dopolnjuje-
mo z zdravili. Med slednjimi se uporabljajo 
pripravki kalcija in vitamina D, ki povečajo 
nalaganje v kosti, bifosfonati, ki zmanjšajo 
razgrajevanje, obstajajo pa še druga zdravi-
la, ki niso pogosto v uporabi.

Za preprečevanje osteoporoze lahko 
bolniki veliko storijo sami s spremembo 
sloga življenja. Prenehanje kajenja je zelo 
pomembno za ljudi z nizko kostno gosto-
to. Velik vpliv ima telesna aktivnost, saj se 
z njo izboljšuje mišična moč, koordinacija, 
ravnotežje in okretnost, s čimer se zmanj-
šujejo možnosti padcev. Priporoča se hoja 
ali tek, najmanj 30 minut dnevno, večkrat 
na teden. Telesna aktivnost je kritičnega  
pomena v otroštvu in najstniških letih, ven-
dar ni nikoli prepozno začeti z njo. Hkrati 
ugodno vpliva na druge pogoste bolezni 
v srednjih in poznih letih, znižuje pa tudi 
telesno težo, s čimer se zmanjša obreme- 
nitev kosti. Pri osteoporotičnih bolnikih je 
smiselna tudi primerna ureditev okolja, saj 
lahko tudi z varnim domom in uporabo ne-
drsečih materialov preprečujejo padce. Za 
zdrave kosti je pomembna uravnotežena 
prehrana, omejen vnos kofeina (dveh sko-
delic kave na dan ali manj), alkohola, natrija 
in gaziranih pijač.

Zadosten vnos kalcija s prehrano je po-
memben tako pri preprečevanju kot pri 
zdravljenju osteoporoze. Kalcij je pomem-
ben za razvoj kostne mase med obdobjem 
rasti in potem za vzdrževanje le-te skozi vse 
življenje. Če zaužijemo premalo kalcija, se 
mora sproščati iz kosti. Posledica tega je 
zmanjšanje kostne gostote in zvečanje ne-
varnosti zlomov. Glavni vir kalcija so pred-
vsem mleko in mlečni izdelki, nahaja se 
tudi v zeleni listnati zelenjavi, mandeljnih. 
Za učinkovito absorpcijo kalcija iz čreves-
ja je potrebna zadostna količina vitamina 
D. Priporočena količina vitamina D se po 
starosti 60 let podvoji. Najpomembnejši vir 
vitamina D so ribe (losos, postrv), v našem 
okolju pa je zelo pomemben vir izpostavitev 
kože soncu.

Hrana, bogata s kalijem, zmanjšuje izlo-
čanje kalcija s sečem. En krompir ali ena 
velika banana zadržita v telesu 60 mg kal-
cija. Vitamin C (agrumi, paradižnik, zelje, 
paprika) in vitamin K (listnata zelenjava, 
jetra, rastlinska olja) sta potrebna pri tvorbi 
organskega dela kosti (prokolagena). Ma-
gnezij (zelena listnata zelenjava, jedrca, žita, 
ribe in morski sadeži) omogoča normalno 
delovanje vitamina D in drugih hormonov, 
ki gradijo kosti.

Za zaključek
Osteoporoza spada med bolezni, ki so 

pogoste in v težjih oblikah pomembno  
znižajo kakovost življenja. Čeprav ob- 
stajajo fiziološki vzroki zmanjšane kostne 
gostote, lahko v večini primerov le-to s 
primernim življenjskim slogom in doda-
tno terapijo z zdravili ohranimo na dovolj 
visokem nivoju, da preprečimo bolečine  
in zlome.

Dejan Vrzel: 

Osteoporoza – bolezen krhkih kosti
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IZ KULTURE

Na vabilu za otvori-
tev razstave likovnih 
del Vidke Borko pri 
Sveti Ani je bilo po-
sebej izpisano geslo 
»Izročilo slike je tvoje 
videnje«. Razstavo so 
odprli v soboto, 12. 
januarja, v razstavišč-
ni avli zgradbe občine 
Sveta Ana. Avtorica 
razstave oziroma raz-
stavljenih likovnih del 
je članica Likovnega 
društva Gornja Rad-
gona. Razstavo je pri-
pravila avtorica sama 
v sodelovanju z občino 
Sveta Ana. 

Uvodni pozdrav na otvoritvi razstave je 
imel študent Akademije za likovno ume-
tnost v Ljubljani, sicer doma od Svete Ane, 
Milan Ketiš, o ustvarjalki Vidki Borko pa je 
govorila mag. Saša Bezjak, akademska sli-
karka iz Gornje Radgone. Med drugim je 
rekla: »Vidka Borko  je moja zelo dobra pri-
jateljica. Prijateljstvo se prepleta z najinimi 
slikarskimi izkušnja-
mi, ker sem tudi jaz 
slikarka. Na Vidkino 
slikarsko pot je imel 
zelo močan vpliv njen 
oče Branko Borko, ki 
se prav tako, odkar 
vemo za njega,  ukvarja 
s slikarskim pogledom 
na svet. Kot slikarja 
ga ljudje po Sloveniji 
zelo dobro poznajo, 
najbolj pa seveda v 
domačem okolju, to-
rej v Gornji Radgoni, 
kjer živi  in dela tudi 
Vidka ... Ključen mo-
ment se mi zdi, da je Vidka raziskovalka 
barve in materialnosti barve. Raziskovalka 
na poti med naravnim in umetnim. Slikati 
je začela z uporabo sokov naravnih sade-
žev, predvsem grozdja, pa tudi marmelade. 
Dodaja različne substance, ki sliki zagotovi-
jo obstojnost.  Njeno raziskovanje v slikar-
stvu  je vezano tudi z njenim zanimanjem  
za  samo preteklost, stare predmete, razgle-
dnice in nasploh življenje, kot je bilo nekoč …  
Vidkina slikarska pot se je začela pred  
dobrimi 20 leti s prerisovanjem umetniških 
slik znanih slikarjev, ki so ji bile blizu, in  
sicer  takrat še v tehniki suhega pastela.  
Prerisovala je recimo dela slikarke Georgie 

O'Keeffe. Tu ji je bil in ji je še sedaj blizu 
mikro in makro pogled. Enostavno rečeno, 
pogled cveta od blizu, ki lahko da asociacijo 
nečesa drugega, hkrati pa je zelo lep. Seve-
da se je od nje učila tudi iz drugih aspektov.  
V zadnjem času jo navdihujejo slikarji  
oziroma grafiki:  Antoni Tapies, Antoni Cla-
ve, Robert Motherwell, Sam Francis, Mark 
Rothko, Louis Morris in drugi … Vidke ni 

strah barv. In če bi jaz naslovila njeno raz-
stavo, bi jo poimenovala »Ljubi barve«. Kot 
sem že na začetku omenila, sem Vidkina 
dobra prijateljica, in ker se v vseh pogledih 
dopolnjujeva, si upam reči, da je velik pri-
spevek k njenemu slikarstvu tudi poznava-
nje mene.« 

Otvoritev razstave likovnih del Vidke 
Borko je pozdravil še podžupan občine Sve-
ta Ana Drago Ruhitel, ki je po otvoritvi raz-
stave vse udeležene povabil na ogled resta-
vrirane stare kleti v občinskem poslopju. 

Razstava bo na ogled do konca meseca fe-
bruarja v poslovnem času občine Sveta Ana.

 Filip Matko

V nedeljo, 16. decembra 2012, je Kultur-
no društvo Ivan Cankar Jurovski Dol v te-
lovadnici OŠ Jožeta Hudalesa izvedlo že 17. 

tradicionalno prireditev Družina poje. Na 
prireditvi se je predstavilo 22 pojočih družin 
in skupin. Veseli smo, da je v našem kraju 

vse več mladih, ki  kljub 
vsakodnevni poplavi mo-
derne glasbe  ne pozabijo 
na domačo, slovensko pe-
sem in jo s ponosom pred-
stavljajo. Tako skrbijo, da 
pri nas slovenska pesem 
ne bo nikoli  izumrla, saj je 
za slovenski narod  nepre-
cenljiva. Skupaj s števil-
nimi  obiskovalci smo se 
spominjali  časov, ko se je 
v družinah še veliko pelo.

Miroslav Breznik

V svetu nenehnih sporočil je pomembno, 
da znamo poiskati v pravem času pravo in-
formacijo in vir, ki mu zaupamo, a obenem 
in vselej kritično sprejemamo prebrano. To 
pomeni, da do prebranega oblikujemo svoje 
stališče in ob tem uporabimo vse svoje spre-
tnosti, sposobnosti in zmožnosti. Knjižnica s 
strokovnimi delavci je tista, ki nam lahko pri-
skoči na pomoč pri izbiri besedil za različna 
zrelostna obdobja.

Tega se zavedamo 
tudi mi. Zato so se v 
mesecu novembru v 
prostorih OŠ Cerkve-
njak-Vitomarci odprla 
vrata Krajevne knjižni-
ce, ki je poslej odprta 
vsak torek in četrtek 
med 16. in 18. uro.

Kot vsepovsod so 
tudi naši začetki skro-
mni, kot pravi star pre-
govor:  »Iz majhnega 
zraste veliko«. Tako se 

bo tudi naša knjižnica povečala oz. zrasla. V 
začetku tega leta namreč začenjamo delovati 
pod okriljem Knjižnice Lenart. Pridobiva-
mo večji fond knjig in vzpostavljamo  sistem 
Cobiss. Kaj to pomeni za uporabnike? To 
pomeni, da si boste lahko knjige izposojali 
tako v knjižnici Cerkvenjak kot v knjižnici 
Lenart oz. jih vračali tukaj ali tam.

Andreja Govedič, knjižničarka

V središču Lenarta 
je 15. decembra 2012 
svoja vrata odprla ga-
lerija AnArt. Galerijo, 
ki se nahaja v  zgradbi 
ob znanem gostinskem 
lokalu Ascari, odpira 
domača likovna ume-
tnica Ana Šuster iz 
Voličine. V njej bodo 
predstavljene abstrak-
tne slike, Anini mo-
zaiki, poslikani svileni 
izdelki, različni motivi 
poslikanih otroških 
majic in drugih tekstilnih izdelkov. Galeri-
ja je odprta ob četrtkih in petkih popoldan 
med 13. in 18. uro ter ob sobotah od 10. do 
12. ure in po dogovoru preko elektronskega 

naslova ana.suster@gmail.com. Vljudno va-
bljeni na ogled Aninih umetnin. 

D. K.

v Knjižnici Lenart. 
Bodi kul in pridi. 

(TEMA: Praznik 
svetega Valentina ali 
ljubezen vse  leto? Srč-
ki, fantje, dekleta in še 
kaj …)

VABLJENI!

Posebna ponudba  
za osnovnošolce 

Ste že slišali za 
predstavo Tudi živa-
li imajo talent? Če še 
niste, hitro v Knjižnico  
Lenart, kjer lahko dobi-
te svoj DVD brezplačno.  
Gre za predstavo, ki so jo junija leta 2012  
pripravili učenci OŠ Voličina na pobudo 
Knjižnice Lenart in se z njo predstavili na 
številnih odrih. 

V letošnji sezoni bomo v Knjižnici Lenart  
pripravili NOVO PREDSTAVO. Vsi, ki bi se 
želeli preizkusiti v dramski igri, ki združuje 

glasbo, ples, ustvarjanje in dramatiko ter še 
kaj, lepo vabljeni! Ustvarjajmo skupaj! 

Možnost prijave v Knjižnici Lenart! Prijazne 
knjižničarke ti bodo z veseljem pomagale!

Knjižnica Lenart,
direktorica Marija Šauperl,   

univ.dipl.org.

Družina poje 2012

Krajevna knjižnica Cerkvenjak

AnArt – nova galerija v središču 
Lenarta

Slike Vidke Borko pri Sv. Ani

Takšno je videti ustvarjanje v knjižnici.

Detajl s slike Abstrakcija

V Lenartu je odprla vrata nova galerija AnArt.



OVTARJEVE NOVICE

25. JANUAR 2013 | ŠT. 1 | 17 

ŠPORT

Amadej Lebič s trenerjem 
Matejem Baničem

FUTSAL 1. SFL

FUTSAL 2. SFL

FUTSAL 3. SFL

Nogometna turnirja

KOŠARKA 4. SKL - vzhod

KOŠARKA

ODBOJKA 2. DOL – vzhod

ODBOJKA

Slovenske gorice bodo proti Dobovcu odigrale 
zadnjo tekmo v 1. ligi 

Benedikt še naprej na začelju 2. SFL 

Slemnu pripadel derbi proti Zavrhu 

Ekipa Slovenskih goric do 12 let 6. na mednarodnem 
turnirju na Madžarskem

KK Nona Lenart z dvema zmagama v leto 2013 

Odbojkarice Benedikta po novoletnem premoru prvo 
tekmo v letu 2013 končale s porazom  

Slovenske gorice gostile mednarodni božično-novoletni turnir 
Igralke Keme Puconci zmagale na turnirju  
Benedikt 2012

Po tesnem porazu proti ekipi Bronxa iz Ško-
fij so nogometaši Slovenskih goric ostali brez 
možnosti za obstanek v elitni osmerici 1. SFL. 
Tekma, polna preobratov, se je končala z zma-
go Bronxa z rezultatom 8:6. Na tekmo v Škofije 
je odpotovalo zgolj 8 igralcev Slovenskih goric, 
saj je v januarskem prestopnem roku kar nekaj 
nogometašev zapustilo klub. Vratar Uroš Boh 
je odšel k velenjskemu Veplasu, ki trenutno za-
seda vodilno mesto v 2. SFL. Bojan Klemenčič 
se je vrnil k Benediktu, Stanko Čuček pa je pre-
stopil k prvoligašu iz Dobovca. 

Še zadnjo tekmo med elito bo KMN Sloven-
ske gorice odigral nocoj proti ekipi Dobovca. 

Tekma, ki bi morala biti odigrana na domačem 
igrišču v ŠD Benedikt, bo zaradi zasedenosti 
dvorane v Benediktu odigrana v Rogatcu, torej 
v gosteh, pri ekipi Dobovca. Tako se domači 
nogometaši, na žalost, ne bodo poslovili od 
prve lige pred domačim občinstvom. Po be-
sedah predsednika kluba Bojan Stergarja bo 
nadaljevanje sezone posvečeno predvsem delu 
in tekmovanju z mlajšimi selekcijami. Klub na-
mreč v tem letu poleg članske lige tekmuje še v 
državnih prvenstvih do 21, 18 in 13 let. Več o 
odzivih iz tabora Slovenskih goric o tekmova-
nju v 1. SFL bomo poročali v prihodnji številki 
Ovtarjevih novic.

V 15. krogu 2. SFL je Benedikt zabeležil 6. 
zaporedni poraz. Tokrat v gosteh proti Veli-
kim Laščam. Tekma, na kateri je za ekipo Be-
nedikta zaigral tudi Bojan Klemenčič (pred 
tem igral za Slovenske gorice), se je končala z 
rezultatom 6:4 v korist domačih. Benedičani 
za predzadnjimi na lestvici (Tomaž Pizzerija 
Ozmec) zaostajajo za 7 točk. Omenjeni klub 

je tudi zadnji, proti katerim so Benedičani do-
segli točke v tej sezoni. Nove točke v lovu za 
priključek na lestvici bodo Benedičani iskali že 
na jutrišnji domači tekmi tekmi (26. 1. 2013) 
proti ŠD Brezje, ki trenutno zaseda 2. mesto na 
lestvici. T.i. štajerski derbi med Benediktom in 
Brezjem se bo v športni dvorani v Benediktu 
pričel ob 21. uri. 

Tekmovanje v 3. SFL – Maribor se je že pre-
vesilo v drugo polovico. Na vrhu je s predno-
stjo šestih točk pred ekipo Cerkvenjaka-Gosti-
šče pri Antonu KMN Slemen (40 točk), ki je 
v zadnjem, 15. krogu dobil derbi s ŠD Zavrh. 
Slednji zaseda 3. mesto na lestvici (29 točk). 
Napeta tekma, ki je še ob polčasu pripadala 
ekipi iz Zavrha (1:0), se je v drugem delu pre-
vesila na stran Slemna. Ekipi Zavrha tesno za 

petami sledi Herič Sv. Duh (28 točk). Na 5. 
mestu pa že najdemo naslednjo ekipo iz Slo-
venskih goric in sicer KMN Petelin Benedikt 
(25 točk). Sledijo ŠD Korena (25), ŠD Kenguru 
(23), Miklavž (19), KMN Sveta Ana (19), ŠD 
Cerkvenjak Lotos (17), Agencija Mori Ožbalt 
(15), KMN Cerkvenjak mladi (11), Zgornja 
Ščavnica (10) in ŠD Selce (9).

Zimski čas številni velikonogometni klu-
bi izkoristijo za udeležbo in organizacijo 
dvoranskih nogometnih turnirjev za raz-
lične starostne kategorije. Enega takšnih se 
je sredi januarja udeležila tudi ekipa KMN 
Slovenske gorice v kategoriji do 12 let. Mladi 
žogobrci iz Slovenskih goric so se odpravi-
li na močan mednarodni turnir v madžar-
ski Szekesfehervar, kjer sta poleg najboljših 
madžarskih mladinskih klubov nastopila še 
kluba iz Slovaške in Slovenije. Zaradi igre na 
bande (na odboj) in nekoliko spremenjenih 
pravil, ki so jih določili madžarski organi-

zatorji, posebnih pričakovanj pred turnir-
jem v klubu niso imeli. Prav zato so bili z 
osvojenim 6. mestom (od prijavljenih 14-tih 
klubov) mladi nogometaši Slovenskih go-
ric zelo zadovoljni, saj so se na posameznih 
tekmah klub spremenjenim pogojem za igro 
zelo dobro kosali z madžarskimi vrstniki. 
Nedvomno pa je bilo gostovanje na medna-
rodnem turnirju v oddaljenem Szekesfeher-
varju (60 km pred Budimpešto) bogata izku-
šnje za nadaljnji nogometni razvoj  mladih 
nogometašev. Na turnirju je slavila domača 
ekipa Fonix gold club.

Lenarški košarkarji so leto 2013 pričeli tako, 
kot so si lahko le želeli. Na dveh gostovanjih 
so namreč zabeležili dve zmagi. Prvo proti 
ekipi Posavje Podbočje (65:74), drugo pa proti 
ljubljanskim Fenomenom z rezultatom 71:77.  
Z dvema zaporednima zmagami (skupaj jih 
imajo 5 in 4 poraze) so se Lenarčani prebili na 
4. mesto s 14-imi točkami. Enako število točk 
imajo na mestih od 2 do 6 ob Lenartu še štir-
je drugi klubi, tako bo konec sezone v boju za 

drugo mesto še kako napet in negotov. Na vrhu 
lestvice z osmimi zmagami in le enim porazom 
kraljujejo košarkarji Ruš. Novo zmago za uvr-
stitev tik pod vrh lestvice bodo lenarški košar-
karji iskali že jutri (26. 1. 2013), in sicer pred 
domačim občinstvom na sosedskem derbiju 
proti ekipi Ptuja. Tekma se bo v ŠD Lenart pri-
čela ob 19.uri. vabljeni, da v čim večjem številu 
pomagamo domačim košarkarjem do tretje 
zaporedne zmage.

Prva tekma v letu 2013 se za odbojkarice 
OK Benedikt ni iztekla po pričakovanjih. Na 
gostovanju proti ŽOK Prstec s Ptuja so namreč 
klonile brez osvojenega niza. Ptujčanke, ki 
sicer zasedajo 6. mesto na lestvici, so se med 
tem okrepile z bivšo reprezentantko Majo Va-
hen ter se predstavile kot zelo dobra ekipa. Na 
drugi strani je pri Benedičankah zaradi bolezni 
manjkala prva podajalka Hana Hochstäter. OK 
Benedikt z 21-imi točkami zaseda tretje mesto 
na ligaški razpredelnici, na vrhu pa kraljuje 
ekipa Braslovč pred Slovenj Gradcem. 

Odbojkarice Benedikta pa že jutri (26. 1. 
2013) vabijo na prvo domačo tekmo v tem letu. 
V poštev proti odbojkaricam Prevalj bo prišla 
le zmaga, a za njo se bodo domače odbojka-
rice morale zelo potruditi, saj Prevaljčanke, 
ki zasedajo trenutno peto mesto na lestvici, v 
Slovenske gorice ne bodo prišle z belo zastavo. 
Prav zato vabljeni v športno dvorano Benedikt, 
da domačim odbojkaricam pomagate do nove 
zmage. Tekma se bo pričela ob 18. uri. 

Dejan Kramberger

Ljubitelji odbojke v Slovenskih goricah in 
tudi širše po Štajerskem in Pomurju so v pra-
zničnih dneh, ko je bilo povsod nekoliko manj 
športa z žogo, spremljali izjemen odbojkarski 
dogodek. V eni največjih „odbojkarskih vasi“ v 

Sloveniji, Benediktu v Slovenskih goricah, kjer 
so še pred kratkim imeli uspešne prvoligašinje, 
so pripravili velik mednarodni turnir ženskih 
odbojkarskih ekip. Na tridnevnem dobro or-
ganiziranem in sploh uspešnem turnirju je  

Košarkar KK Nona Lenart blestel na All-Stars Slovenija 
Mladi lenarški košarkar Amadej Lebič, ki 

za KK Nona Lenart nastopa v tekmovanju do 
14 let, je kot edini lenarški predstavnik sode-
loval na tekmi slovenskih košarkarskih zvezd. 
Tokratno All-Stars tekmovanje je 30. decem-
bra 2012 potekalo v Rogaški Slatini, kjer so 
se zbrali najboljši predstavniki iz posameznih  
kategorij. Amadeju 
Lebiču iz Lenarta je  
pripadla še posebna 
čast, saj je bil izbran za 
najkoristnejšega igralca 
svoje ekipe, v kateri je 
bil drugi najbolj učin-
kovit strelec in hkra-
ti najboljši skakalec  
na tekmi. 

Amadejev uspeh je 
potrditev, da z mladimi 

košarkarji pri KK Nona Lenart dobro delajo. 
Vse mlade košarkarje, ki bi se radi pridružili 
treningom mlajših selekcij, pa KK Nona Lenart 
vabi, da jih obiščejo na njihovih treningih vsak 
ponedeljek, sredo in petek med 16.30 in 18.uro 
v športni dvorani Lenart.

D. K. 

Ponovno smo uspešno izpeljali že 6. memori-
alni turnir v malem nogometu v spomin na naša 

prijatelja Uroša Ropa in Gašperja Tuša, ki sta tra-
gično preminula v prometni nesreči. Turnir sku-

pno organiziramo ekipe 
malega nogometa Tor-
pedo, Slovenske gorice in 
Virtuozi. Na turnirju je 
sodelovalo 30 ekip, večina  
iz bližnjih krajev, pri-
šli pa so tudi iz Mozirja  
in Trojan. Zelo lep obisk 
je bil tudi na tribunah, 
kjer so gledalci lahko na 
delu spremljali  smetano 
slovenskega nogometa. 
Največ so pokazali igralci 
Torpeda 05, ki so navdu-
ševali z lepimi potezami. 

Ogledali smo si za-
nimive dvoboje že v 

Torpeda neustavljiva za konkurenco v Lenartu  
in Voličini 

predtekmovanju, ko se je igralo v 6 skupinah 
po 4 ekipe in v 2 skupinah po 3. Tako v Le-
nartu kot tudi v Voličini se je odvijal napet boj 
za prvi dve mesti v skupini, ki sta vodili v na-
daljnje tekmovanje in uvrstitev med najboljših 
16 ekip. Sledile so tekme osmine finala, ki so 
se igrale v Voličini in Lenartu. Zmagovalne 4 
ekipe iz Voličine so se nato selile v Lenart, kjer 
so se odvijali finalni boji. 

Že tretje leto zapored je zmagala ekipa Tor-
pedo 05 iz Lenarta, ki je po streljanju kazen-
skih strelov ugnala Torpedo 07. V tekmi za 3. 
mesto je slavila ekipa F. A. Maik transport. Za 
najboljšega vratarja je bil izbran Klemen Banič, 
za igralca pa Jaka Bizjak. 

Naj omenimo še to, da je turnir imel tudi 
dobrodelno noto, saj smo del izkupička od 
turnirja namenili eni od družin, ki je v zadnjih 
poplavah v Dupleku utrpela veliko škodo. 

Zahvala Športni zvezi Lenart, občini Lenart 
in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri organi-
zaciji turnirja.

V nagovoru predsednika Športne zveze Le-
nart smo dobili zagotovilo in spodbudo, da 
bomo turnir s skupnimi močmi organizirali 
tudi v bodoče. Torej skupaj bomo zagotovili, da 
turnir ostane ena največjih športnih prireditev 
v občini Lenart in Slovenskih goricah, tako v 
športnem smislu kot organizacijskem. 

Ivan Ploj
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V Kolesarskem klubu TBP Lenart so zadnje 
decembrske dni izkoristili za druženje med 
kolesarji, predstavniki kluba in sponzorji. Ob 
tej priložnosti so izdali tudi bilten, v katerem 
so zabeležili najpomembnejše dosežke v mi-
nulem letu. Kolesarji so tako lani v različnih 
starostnih kategorijah kar 23-krat stopili na 
zmagovalni oder. V sezoni je nastopilo 18 kole-
sarjev, ki so 14-krat dosegli prvo, 5-krat drugo 
in 4-krat tretje mesto. Organizirali so tudi več 
zanimivih kolesarskih prireditev za najmlajše 
kot za odrasle. KK TBP Lenart  je uspešno or-
ganiziral dirko za pokal Mr. Bo 2012, Maraton 

Mr. Bo 2012, Prvenstvo 
osnovnih šol 2012, šolo 
kolesarjenja z Mr. Bo-
jem ter Maraton Mr. Bo 
za najmlajše. Maratona 
po naših cestah (Mara-
ton Mr. Bo 2012) se je 
udeležilo več kot 200 
kolesark in kolesarjev. 
Isti dan je na ŠRC Po-
lena še potekala dirka 
za pokal Mr. Bo 2012 
v kategorijah dečkov 
in mlajših mladincev. 
Tega tekmovanja so se 
udeležili vsi slovenski 
kolesarski klubi in tudi 
večina klubov iz sose-

dnje Hrvaške, skupaj kar 
145 tekmovalcev. 

Finančnim okvirom so prilagojeni tudi cilji 
za leto 2013. Med glavnimi je pridobiti, tudi 
skozi organizacijo šolskih tekmovanj, čim ve-
čje število novih mladih članov kluba, nabaviti 
čim več opreme za kolesarje ter seveda orga-
nizacija dirk, maratonov, šolskih tekmovanj in 
drugih prireditev, ki so že stalnica v klubskem 
prireditvenem koledarju. Za vso podporo, po-
moč in razumevanje se zahvaljujejo staršem, 
sponzorjem, donatorjem in seveda tekmoval-
cem, ki zastopajo klubske barve.

D. K. 

V novem Športno-rekreacijskem centru 
Cerkvenjak so sredi januarja odprli novo stre-
lišče, na katerem bo poslej domovalo Strelsko 
društvo Cerkvenjak, ki ga je septembra lani 
ustanovilo osem posameznikov, navdušenih 
športnih strelcev. Na 
slovesnosti ob otvoritvi 
novega strelišča so bili 
poleg članov društva, 
ki jih je že blizu dvajset, 
tudi župan občine Cer-
kvenjak Marjan Žmavc 
s sodelavci ter pred-
stavniki športne zveze 
Cerkvenjak in številnih 
društev, ki jih je v tej ob-
čini že več kot dvajset.

Prostor za strelišče so 
uredili in s strelskimi 
avtomati opremili člani 
društva sami. Pri izde-
lavi strelskega pulta in 
zaščitnega zidu ter pri 
namestitvi strelskih av-
tomatov so poleg pred-
sednika društva Branka 
Peklarja sodelovali še 
Franc Slekovec, Dani 
Hojnik, Leon Kos in 
Marjan Peklar. Sicer pa 
ima, kot je dejal Branko 
Peklar, strelski šport v  
Cerkvenjaku že bogato 
tradicijo. Po ureditvi 
strelišča bo ta šport v 
občini še napredoval. 

Po otvoritvi so izvedli 
v novem strelišču prvo 
tekmovanje, na kate-
rem se je pomerilo 33 
strelk in strelcev. Med 
moškimi se je najbolje 
odrezal Franc Slekovec 
(87 krogov), sledila pa 
sta mu Branko Peklar 
(86 krogov) in Marjan 
Kocuvan (85 krogov). V 

ženski konkurenci je zmagala Tatjana Vurcer 
z 82 krogi,  pred Zdenko Kos (69 krogov) in 
Terezijo Živko (55 krogov). Za 18. marec načr-
tujejo meddruštveni turnir.

T.K. 

Za KK TBP Lenart uspešno leto 2012

Novo strelišče v ŠRC Cerkvenjak

Na slovesni otvoritvi novega strelišča je zbranim spregovoril predsednik 
Strelskega društva Cerkvenjak Branko Peklar.

Kolesarska družina KK TBP Lenart s pokrovitelji

V Benediktu le malokdo ne pozna Tamare 
Borko, domačinke, ki je pred leti branila barve 
domačega ženskega odbojkarskega kluba, ki 
se je uspešno kosal z najboljšimi slovenskimi 
klubi v prvi slovenski ligi. Tamara, ki je svoje 
prve odbojkarske korake naredila v domačem 
Benediktu, je hitro pokazala svojo odbojkarsko 
nadarjenost, zaradi česar je v kadetskih in mla-
dinskih selekcijah dobila vabilo v reprezentanco, 
kjer jo je doletela še posebna čast, saj ji je bil zau-
pan kapetanski trak. Iz Benedikta jo je leta 2008 
pot peljala k takrat najboljšemu slovenskemu 
odbojkarskemu klubu, OK Nova KBM Branik, 
kjer je v isti sezoni z ekipo osvojila naslov držav-
nih prvakinj in pokalnih podprvakinj. Po krajši 
prekinitvi zaradi poškodbe ramena Tamara svo-
jo kariero od leta 2010 nadaljuje v ŽOK Kema 
Puconci. Že v prvi sezoni v Puconcih se ji je z 
ekipo uspelo uvrstiti v prvo slovensko ligo. Pu-
conci tik pred koncem rednega dela sezone zase-
dajo 4. mesto, Tamara pa je v tem delu prvenstva 
najboljša napadalka in igralka, ki dosega največ 
točk v celotni ligi. 

Beachvolley – 
Tamarina pot do 
olimpijskih iger

Poleg dvoranske od-
bojke Tamara v zadnjem 
času posveča veliko po-
zornosti tudi odbojki 
na mivki. V tej športni 
panogi se je leta 2011 
poizkusila v paru skupaj 
s soigralko iz ŽOK Kema 
Puconci Saro Sakovič. 
Že v prvi sezoni pa se je 
za Tamaro in Saro poka-
zalo, da bo ta fizično in 
psihično zahteven šport 
zanju več kot le poletni 
trening, saj sta z dosežni-

mi rezultati posegli v sam slovenski vrh. Prete-
klo leto sta tehniko in formo pilili pod taktirko 
švedskega trenerja in slovenskega odbojkarja 
Nejca Zemljaka. Na enem izmed turnirjev v Los 
Angelesu sta osvojili 2. mesto. Poleg te uvrstitve 
sta v letu 2012 osvojili še 3. mesto na članskem 
državnem prvenstvu, prvo na mednarodnem pr-
venstvu v Žužemberku, tretje na mednarodnem 
prvenstvu v Mozirju ter več odličnih uvrstitev 
na turnirjih A-ranga po Avstriji. Hiter napredek 
in dobre uvrstitve med dvojicami so Tamaro in 
Saro popeljale tudi do vpoklica v državno repre-
zentanco. Priprave na letošnjo sezono so za ome-
njeni tekmovalki že v teku, na mivko pa se bosta 
preselili takoj po končani dvoranski sezoni. Med 
glavnimi cilji za leto 2013 je naskok na naslov 
državnih prvakinj, kar pa bo po Tamarinih bese-
dah sila težko, saj sta aktualni državni prvakinji 
Andreja Vodeb in Simona Fabjan izjemno močni 
konkurentki. Med tistimi tihimi, a uresničljivimi 
Tamarinimi cilji in željami je skupaj s  Saro dose-
či normo za nastop na naslednjih poletnih olim-
pijskih igrah, ki bodo leta 2016 v Riu de Janeiru. 

D. K.

Tamara Borko iz Benedikta cilja na olimpijske igre 

Sarine in Tamarine sanje segajo vse do Ria.

med sredo in petkom (26. do 28. 12.) nastopilo 
osem ekip iz treh držav, in sicer po tri iz Slove-
nije in Avstrije ter dve iz Srbije.  

V skupini A so nastopile ekipe ŽOK Bene-
dikt (SLO), OK Beograd (SRB), Hartberg (A) in 
Ub (SRB), v skupini B pa Kema Puconci (SLO), 
Nova KBM (SLO), Celovec (A) in ET Volley 
Eisenerz (A). Najprej so igrale v dveh skupinah 
po štiri ekipe po sistemu vsaka z vsako, nato pa 
na izpadanje do končnih uvrstitev, kjer sta po 
dve prvouvrščeni ekipi iz obeh skupin odločali 
o uvrstitvi med 1. in 4. mestom, preostale ekipe 
pa za končno uvrstitev med 5. in 8. mestom. In 
po natanko 20 odigranih tekmah so se potrdile 
napovedi; najboljše so bile slovenske prvoli-
gašinje, igralke Keme Puconci, ki so vseh pet 
svojih tekem dobile brez izgubljenega niza. Ker 
so nekatere ekipe (Celovec, Nova KBM) prišle 
v kombiniranih postavah, so njihove uvrstitve 
nekoliko nižje, prijetno pa je presenetila ekipa 
Hartberga, ki je prišla do finala, kjer pa proti 
Prekmurkam ni bilo nobenih možnosti. 

Rezultati, predtekmovanje, skupina A: 
Benedikt – Ub 2:0 (25:12, 25:16), Beograd – 
Hartberg 0:2 (15:25, 21:25), Ub - Hartberg  0:2 
(12:25, 21:25), Benedikt – Beograd 1:2 (17:25, 
25:11, 11:15), Hartberg – Benedikt 2:0 (25:15, 
26:24), Ub – Beograd 0:2 (22:25, 19:25). Končni 
vrstni red: 1.  Hartberg 
6, 2. Beograd 4, 3. Bene-
dikt 2, 4. Ub 0.  Skupina 
B: Kema Puconci – ET 
Volley 2:0 (27:25, 25:19), 
Celovec – Nova KBM 
1:2 (19:25, 25:23, 8:15),  
Kema Puconci – Nova 
KBM 2:0 (25:16, 25:23), 
Celovec - ET Volley 
1:2 (12:25, 25:10, 7:15), 
Kema Puconci – Celo-
vec 2:0 (28:26, 25:18), 
Nova KBM – ET Volley 
1:2 (25:22, 12:25, 10:25). 
Končni vrstni red: 1. 
Kema Puconci 6, 2. ET 

Volley Eisenerz 4, 3. Nova KBM 2, 4. Celovec 0. 
Končnica (play off): Hartberg – ET Volley 

2:1 (25:15, 21:25, 17:15), Benedikt – Celovec 
1:2 (23:25, 25:20, 13:15), Ub – Nova KBM 2:0 
(26:24, 27:25), Beograd – Kema Puconci 0:2 
(15:25, 13:25); Za 7. mesto: Nova KBM – Be-
nedikt 0:2 (14:25, 17:25), za 5. mesto: Ub – Ce-
lovec 0:2 (23:25, 15:25), za 3. mesto: ET Volley 
– Beograd 2:0 (25:23, 25:9), za 1. mesto: Hart-
berg – Kema Puconci 0:3 (21:25, 17:25, 15:25).

Končni vrstni red: 1. ŽOK Kema Puconci 
(Slo), 2. Hartberg (A), 3. ET Volley Eisenerz 
(A), 4. OK Beograd (Srb), 5. Celovec Wildcats 
Klagenfurt (A), 6. OK Ub (Srb), 7. ŽOK Bene-
dikt (Slo), 8. OK Nova KBM Branik (Slo).

Na turnirju so bile nagrajene tudi najboljše 
igralke po pozicijah. Najboljša igralka turnir-
ja (MVP): Tamara Borko (domačinka, ki igra 
za ŽOK Kema Puconci), najboljša podajalka: 
Ana Praprotnik (ŽOK Kema Puconci), naj-
boljša blokerka: Nina Pavković (OK Beograd), 
najboljša serverka: Nevena Lazić (OK Ub), 
najboljša prosta igralka: Tina Kulhanek (ET 
Volley Eisenerz), najboljša napadalka: Ivana 
Pantović (Hartberg). Miss simpatičnosti tur-
nirja: Saria Gschoepf (Celovec).

Besedilo in foto: O. B.

STRELSTVO

KOLESARSTVO

ŽOK Kema Puconci - zmagovalke turnirja
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ZA RAZVEDRILO

Tehtno vprašanje
»Ata, zakaj pa moja mamica nima več otrok, 
ampak samo mene?« je Petrček vprašal 
očeta.
»Ker jih ji štorklja ni več prinesla.«
»Zakaj pa ni mama poklicala na pomoč 
kakšnega drugega tiča?«

Popotnik
»Oprostite, gospodična, jaz sem popotnik 
in sem prvič v tem mestu. Vas lahko nekaj 
vprašam?«
»Izvolite. Kaj pa vas zanima?«
»Kakšna je številka vašega mobitela?«

Domače naloge
»Petrček, zakaj ti domače naloge vedno piše 
mama?« je v šoli povzdignila glas učiteljica.
»Zato, ker je ata že skoraj vse, kar se je učil v 
šoli, pozabil.«
»Pa te zaradi tega nič ne peče vest?«
»Ne, saj nisem jaz kriv, da je ata pozabljiv,« 
je dejal Petrček.

Navodilo
»Sedaj bom vklopil stružnico, ki bo zelo 
glasna. Potem bom dal vanjo jekleno poso-
do. Ko ti bom z glavo pokimal, s kladivom 
močno udari po njej,« je šef naročil vajencu.
Sedaj je šef že dva meseca na bolniškem 
dopustu zaradi počene lobanje.

Zanimivo vprašanje
»Zakaj si tako nejevoljen?« je možakar pov-
prašal mlajšega sodelavca.
»Mati me je zopet zmerjala, češ da smo vsi 
dedci enaki.«

»Ne sekiraj se zaradi tega.«
»Saj se ne, samo o tem premišljujem, od kod 
to ve,« je odvrnil mladenič.

Iskrena čestitka
»Iskreno čestitam,« je  predsednik izpitne 
komisije po končani izpitni vožnji z avtomo-
bilom rekel kandidatu za šoferja.
»Ali to pomeni, da sem izpit opravil?« je 
veselo vzkliknil kandidat.
»To ne, ste pa danes podaljšali življenje sebi 
in drugim.«

Bister odgovor
»Gospa, vaša hči je že prevelika za polovično 
karto,« je sprevodnik na vlaku dejal mladi 
mamici.
»To je vaša krivda,« je jezno odgovorila 
mamica.
»Zakaj?«
»Ko sva vstopili na vlak, je bila še veliko 
manjša. Midve nisva krivi za vaše zamude.«

Neumnost
»Dragi zet, sedaj ko si se poročil, ne smeš 
več delati neumnosti,« je tašča po poroki 
dejala zetu.
»Obljubim, da je bila poroka moja zadnja 
neumnost v življenju,« je odvrnil zet.

Pes
»Gospod natakar, prosim, zavijte mi to 
meso, ki je ostalo na krožniku, za našega 
psa,« je po družinskem kosilu v restavraciji 
dejal ata. 
»Hura, končno bom dobil psa,« je veselo 
vzkliknil  mali Petrček.

Zanimiva definicija
»Moški so kot avtomobili,« je mladenka 
rekla svoji prijateljici.
»Kako to misliš?«
»Kaj je z njimi narobe, ugotoviš šele, ko se 
uležeš pod njih kot avtomehanik.«

Zagovor
»Zakaj mi danes pripovedujete čisto dru-
gačno zgodbo kot včeraj,« je sodnik vprašal 
obtoženega tajkuna.
»Sami ste krivi, saj mi včeraj niste nič 
verjeli.«

Pojasnilo
Profesorica je na maturantskem izletu zalo-
tila v parku pred hotelom  mlad parček, ki se 
je stiskal v mraku.
»Nič hudega ne počneva, samo cigareto sva 

šla pokadit,« se je hitro znašel fant.
»Seveda,« je dejala profesorica. »Ti samo 
cigareto pospravi nazaj v hlače, nato pa se 
pridružita drugim.«

Dieta
»Predpisal vam bom dieto,« je zdravnik d 
ejal pacientu.
»In kdaj naj jo vzamem – pred jedjo ali  
po njej?«

Zaupen pogovor
»Ugotovil sem, da je moja žena homoseksu-
alec,« je obupan mož zaupal prijatelju.
»Ti si nor. Ali sploh veš, kdo je homoseksu-
alec?«
»Seveda vem.«
»Homoseksualci imajo radi moške.«
»Ravno zaradi tega ti pravim, da je moja 
žena homoseksualec.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

»Tone, kaj ti je prinesel dedek Mraz?« je 
pred dnevi pri malici rezkar Peter povprašal 
mizarja Toneta.

»Saj vidiš, kaj nam je vsem skupaj prinesel 
– še hujšo gospodarsko krizo in še večja po-
litična razhajanja,« je zamahnil z roko Tone. 
»Prav nič lepih daril nismo dobili.«

»Tone, kaj pa si si želel, da bi ti dedek Mraz 
prinesel?« je Peter vrtal naprej. »Za kaj si  
mu pisal?«

»Ah, saj veš, kaj sem si želel. Vesel bi bil 
višje plače, boljšega regresa in daljšega dopu-
sta,« se je zarežal Tone. »Odkar je kriza, delam 
vedno več, plača pa se mi ni povečala še niti  
za cent.«

»Jaz pa sem si želel, da bi mi dedek Mraz 
prinesel trinajsto plačo,« je dejal Peter. »Poglej 
kako je v Avstriji. Tam dedek Mraz vsem de-
lavcem prinese trinajsto in štirinajsto plačo.«

»Ne bi bilo slabo, če bi nam dedek Mraz 
prinesel vsaj skromno božičnico, ki so jo letos 
dobili v redkih podjetjih,« je dodal Tone.

»Fanta, jaz pa vama odkrito povem, da si 
od dedka Mraza nisem ničesar želela, ker 
imam vsega dovolj,« se je v pogovor energič-

no vključila šivilja Marica.
»Ne razumeva, kako imaš vsega dovolj,« 

sta v en glas presenečeno povprašala Peter 
in Tone.

»Čisto preprosto, vsega imam dovolj in  
preko glave,« je odločno dejala Marica.  
»Zato si letos od dedka Mraza nisem želela,  
da bi mi kaj prinesel, temveč da bi mi mar- 
sikaj odnesel.«

»Kaj naj bi ti dedek Mraz odnesel,« sta z od-
prtimi usti povprašala Tone in Peter.

»Pisala sem mu, naj odnese novo socialno 
politiko, ki zmanjšuje pravice revežev. Prav 
tako sem ga prosila, naj odnese zakon o sla-
bi banki in slabi zakon o državnem holdingu. 
Prav lepo sem ga prosila tudi, naj iz naše deže-
le odnese vse prepirljivce in zdraharje ter vse 
nesposobne in nepoštene politike in tajkune,« 
je kot iz topa izstrelila Marica.

»Pa ti je izpolnil željo in odnesel vse, kar si 
želela?« sta zopet povprašala Peter in Tone.

»Saj vidita, da ne,« je dejala Marica. »Za-
man se zanašamo na dedka Mraza. Očitno 
si bomo morali vse, kar si želimo, odnesti in 
prinesti oziroma urediti sami!«

HUMORESKA

Dedek Mraz
Piše: Tomaž Kšela

Tudi on je gotof!

D o p i s n i k o m  i n  s o d e l a v c e m  
O v t a r j e v i h  n o v i c !

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). 
Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali 
skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za 
oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je pravi-
loma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. 
Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopan-
ja. 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 poseb-
ni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 
28. februarja 2013!

Uredništvo
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Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in  
Tanja Hrastnik 
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 25. januar 2012
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 
375,25 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, 
AMIS TV na programu 94.

Programski termini za občino 
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% DDV.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Konec leta 2012 je minilo 5 let od usta-
novitve Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«. Ob ju-

bileju je društvo skupaj z upravljavcem LAS 
27. decembra pripravilo novinarsko konfe-
renco. Novinarjem in povabljenim gostom so 
bili predstavljeni prehojena pot, dosežki ter 
večji projekti, ki so v zadnjem letu zaznamo-

vali okolje osrednjih Slovenskih goric.
LAS Ovtar Slovenskih goric pokriva ob-

močje Upravne enote Lenart - 6 občin, v ka-
terih živi več kot 19.000 prebivalcev. Društvo 
sedaj šteje okoli 150 članov. To so zainteresi-
rani posamezniki, kmetje, obrtniki, podjetja, 
društva, javne institucije in občine. 

V obdobju 2008-2012 je bilo potrjenih 63 
projektov. Od tega jih je uspešno zaključenih 
49, ostalih 14 je v teku in bodo zaključeni 
najkasneje do konca leta 2013. Skupaj je bilo 

tako potrjenih 63 projektov. Za leto 2013 je 
bilo predlaganih 5 projektov, ki čakajo na po-
trditev na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. 
Skupna vrednost vseh 68 projektov presega 1 
milijon evrov, od tega pričakujemo pribli-
žno polovico sredstev iz programa LEADER. 
Razliko do skupne vrednosti pa prispevajo 
občine in nosilci projektov. 

Lokalna razvojna strategija je temeljni do-
kument LAS in sloni na šestih prednostnih 
nalogah:

1. Razvoj podjetništva in zagotavljanje no-
vih delovnih mest in dejavnosti na podlagi 
razvoja lokalnih potencialov s prioriteto iz-
obraževanja in zaposlovanja žensk, mladih, 
starejših in ljudi s posebnimi potrebami (lju-
dje – motor razvoja).

2. Spodbujanje kmetijstva in sonaravnega 
kmetovanja.

3. Pospešen razvoj turistične ponudbe  
podeželja.

4. Ohranjanje naravnega okolja in razvoj 
naselij.

5. Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za 
delo in bivanje na podeželju.

6. Spodbujanje obnove in oživitve vaških 
jeder ter kulturne dediščine.

Večji projekti, ki so bili 
zaključeni v letu 2012:

Projekt Ovtarjeva ponudba je skupni pro-
jekt, katerega cilj je povečanje lokalne samoo-
skrbe, vzpostavitev mreže ponudnikov in tr-
ženje izdelkov pod skupno blagovno znamko 
Ovtar. Za predstavitve na sejmih je bila izde-
lana posebna oprema (dve stojnici, info pult, 
promocijska stena). Pomembna pri izvedbi 
aktivnosti je organizacija in sodelovanje na 

lokalnih sejmih: veliko-
nočni sejem, božično-no-
voletni sejem, Kmetijsko–
obrtniški sejem KOS ter na 
ostalih prireditvah. Izdan je 
bil katalog Ovtar ponudba 
Slovenskih goric, v katerem 
se predstavlja 79 ponudni-
kov. Prav tako je bila iz-
dana zloženka – zemljevid 
ponudnikov v slovenskem, 
angleškem in nemškem 
jeziku. Vse publikacije so 
na voljo v TIC-u Osrednjih 
Slovenskih goric, katalog 
in zemljevid ponudnikov 
je dostopen na spletni stra-
ni LAS Ovtar. Prvič smo se 
predstavili na sejmu AGRA 

2012, kjer je pester program in raznovrstna 
ponudba vsak dan privabljala številne obi-

skovalce. Konec meseca oktobra je potekal 
dan odprtih vrat kmetij, ki so vključene v 
katalog.

Po Goricah je projekt, s katerim želimo 
obiskovalcem in turistom predstaviti izletni-
ške cilje v osrednjih Slovenskih goricah. Po-
leg skupne brošure so za vsako občino nastale 
posebne brošure, v katerih so zajeti kulturni 
spomeniki, naravne vrednote, gostinska po-
nudba, turistične kmetije, vinotoči in doma-
ča obrt. Za aktivne posameznike in skupine 
so predstavljene kolesarske in pohodniške 
poti ter prireditve, ki privabljajo številne obi-
skovalce. Vse turistične točke in poti so vri-
sane na turistični karti oz. zemljevidu ter na 
interaktivni karti, ki je dostopna na spletni 
strani www.lasovtar.si. V središču občin so 
postavljeni informativni panoji z zemljevi-
dom in turističnimi informacijami. V sklopu 
projekta je nastal promocijski film, ki prika-
zuje lepote in posebnosti »naših Goric«. 

V okviru projekta Elaborat mreže muze-
jev in muzejskih zbirk je Pokrajinski muzej 
Maribor pripravil izbor in popis muzejskih 
zbirk na območju LAS Ovtar. Urejene so bile 
tri muzejske zbirke iz elaborata: ureditev vi-
nogradniško-poljedelske zbirke, popis knjig 
in bibliotekarska obdelava gradiva samostan-
ske knjižnice v Sveti Trojici ter dopolnitev 
muzejske zbirke Spominska soba generala 
Maistra v Lenartu.

Rezultat projekta Elaborat – obnove vaških 
središč je izdelana arhitekturna rešitev na ni-
voju idejnega projekta s predlogi za ureditev 
oz. obnovo trškega jedra Svete Trojice v Slo-
venskih goricah. Izvedeni sta bili dve delavni-
ci na kraju samem, v katerih so se z razpravo 
vključili tako strokovnjaki kot tudi domačini. 
Izdelan predlog bo služil kot podlaga za pri-
dobitev nadaljnje dokumentacije za realizaci-
jo obnove. Primer Svete Trojice je bil izbran 
kot tipični primer trškega središča in lahko 
služi kot vzorec za obnovo ostalih občinskih 

in vaških središč na območju LAS Ovtar.
V projektu Signalizacija po območju LAS 

so bili izdelani zahtevni elaborati, ki so osno-
va za postavitev signalizacije po Slovenskih 
goricah. Na terenu - ob občinskih cestah je že 
postavljenih 125 usmerjevalnih tabel - lamel, 
ki turiste, popotnike in domačine usmerjajo 
k turističnim znamenitostim, ponudnikom, 
ustanovam, podjetjem … V naslednji fazi, 
spomladi 2013, bodo postavljene usmerjeval-
ne in obvestilne table še ob državnih cestah.

Ob jubileju se vsem članom, nosilcem 
projektov in sodelavcem na projektih iskre-
no zahvaljujemo za plodno sodelovanje ter  
želimo pogumnih in uspešnih korakov tudi 
v prihodnje.

Pripravili: Renata Vajngerl,  
Milena Grabušnik 

5 let delovanja LAS Ovtar 
Slovenskih goric

OVTAR - 
varuh vinogradov, varuh Slovenskih goric

Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni 
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

Katalog in zloženka

Pano v Cerkvenjaku

Na novinarski konferenci so o delu LAS Ovtar govorili predsednica Vida Šavli, direktorica RASG Tanja 
Hrastnik, Renata Vajngerl, dr. Milojka Fekonja in župan občine Benedikt Milan Gumzar.  Foto: E. P.

Signalizacija na terenu

Vabilo na usposabljanje

Obveščamo vas, da bomo v sredo, 30. januarja, ob 9. uri začeli z enodnevnim tečajem 
KAKO IZBOLJŠATI PESTROST KAKOVOSTNE PONUDBE NA PODEŽELJU, ki bo 
trajal 8 šolskih ur. Usposabljanje bo potekalo na turistični kmetiji GUNDEL – ŠENVE-
TER, Dražen vrh 35, Sv. Ana v Slov. goricah.

Predviden program usposabljanja:
8.45–9.00 Prihod udeležencev
9.00–10.30 Siri in dodatki, priprava sirnih plošč, harmonija sira in kruha, priprava
 sirnih namazov
10.30–12.00 Izdelava domačih tradicionalnih izdelkov iz mesa, senzorično ocenjevanje
 kvalitete mesnih izdelkov, ponudba in aranžiranje izdelkov za trg
12.00–12.30 Odmor
12.30–15.30 Nova spoznanja pri tehnologiji belih in rdečih vin, senzorika vina
 (pokušina, aromatične snovi, vodenje degustacije, praktični prikaz). 

Usposabljanja se lahko udeleži nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva. 
Usposabljanje bo financirano na podlagi projekta Širitev VTC 13 na LAS Ovtar Slovenskih 
goric, zato je za vas brezplačno. Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da se 
telefonsko prijavite pri KSS Lenart, Cvetka Bogdan, tel. 729 09 49, GSM 031 649 005.

Vljudno vabljeni!

Vabljeni na spletno stran www.lasovtar.si
Več informacij o aktivnostih LAS Ovtar boste našli na spletni strani Društva za razvoj 

podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, kjer se trudimo objavljati aktualne dogodke in 
novice iz našega podeželja. Na ogled je tudi interaktivni katalog Ovtar ponudba Slovenskih 
goric z zemljevidom ponudnikov.


