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V Benediktu so ob starem vrtcu že začeli rasti zidovi  P

novega 7-oddelčnega vrtca.

V središču Svete Ane bo nastal nov trg, na katerem bo  P

tudi kmečka tržnica.

Cerkvenjak dobiva na prostoru starega vrtca nove  P

prostore za predšolsko varstvo.

Ob Trojiškem jezeru urejajo zdravilne energetske  P

točke, ki bodo privabljale nove goste.

Vaškemu jedru Voličine so na slovenskem tekmovanju  P

prisodili odlično 2. mesto.

V Jurovskem Dolu bodo konec oktobra odprli  P

obnovljeni kulturni dom. 

IZ VSEBINE

Množičen začetek Pohoda po poteh Agate in Friderika  
31. avgusta na osrednjem lenarškem trgu. Dogajanja z  

dramskimi prizori na vseh petih točkah se je udeležilo več kot  
tisoč pohodnikov in drugih gledalcev.
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Kdo je upravičen do denarne socialne pomoči?

Upravičencev je vse več

Stečaji in likvidacije podjetij se vrstijo 
kot po tekočem traku, zato je vse več 
ljudi brezposelnih. Dolgotrajna brez-

poselnost pa marsikoga privede v hudo soci-
alno stisko. Zato se mnogi sprašujejo, ali so 
upravičeni do denarne socialne pomoči. Kot 
smo v našem časniku že poročali, se je s 1. 
avgustom spremenil cenzus za prejemanje te 
pomoči. Ministrica za delo, družino, social-
ne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač 
Mrak je namreč v skladu s 3. členom zakona 
o usklajevanju transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji in 
na podlagi objavljenega indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin v obdobju januar-
junij 2013 sprejela sklep o usklajeni višini 
minimalnega dohodka. Osnovni znesek mi-
nimalnega dohodka se uskladi tako, da od 
1. julija 2013 znaša 265,22 evrov. Usklajeni 
znesek se uporablja od 1. avgusta dalje. 

Omenjeni znesek minimalnega dohodka 
je pomemben za upravičence do socialne 
denarne pomoči, ki je namenjena zadovo-
ljevanju minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje. 

Denarna socialna pomoč je določena z 
zakonom o socialnovarstvenih prejemkih. 
Uveljavi jo lahko vsak posameznik oziroma 

Združenje in Skupnost slovenskih občin nasprotujeta ukinjanju malih občin

Proti reorganizaciji brez argumentov in 
strokovnih podlag

Župani slovenskih občin, tako velikih 
kot malih, odločno nasprotujejo te-
ritorialni reorganizaciji lokalne sa-

mouprave in ukinitvi manjših občin. To so 
odločno poudarili na nedavni skupni seji 
predsedstev obeh reprezentativnih asociacij 
slovenskih občin - Skupnosti občin Slove-
nije in Združenja občin Slovenije. Na sku-

pni seji predsedstev skupnosti in združenja 
slovenskih občin so župani razpravljali tudi 
o predlogu sprememb financiranja občin v 
povezavi s pogajanji o povprečnini za na-
slednji dve leti, o predlogu zakona o davku 
na nepremičnine ter o pripravi dokumentov 
kohezijske politike za naslednjo finančno 
perspektivo.

Po oceni članov predsedstva obeh repre-
zentativnih združenj občin so predlagane re-
šitve v Zakonu o financiranju občin v celoti 
nesprejemljive, ker niso v skladu s temeljni-
mi demokratičnimi standardi nastajanja in 
sooblikovanja pomembnih sistemskih spre-
memb (ne samo za občine, temveč nasploh). 
Ob tem pa razgrajujejo še zadnji stabilen sis-
tem v tej državi, kar bo imelo negativne po-
sledice za nekatera lokalna okolja, predvsem 
pa za občanke in občane. V času, ko so za 
napredek in razvoj države zelo pomemben 
finančni vir evropska sredstva, se predlaga-
telji zakona igrajo s stabilnostjo sistema lo-
kalne samouprave, preko katerega Slovenija 

»počrpa« več kot 70 odstotkov sredstev iz 
evropskih skladov, zlasti za potrebe občank 
in občanov na področju otroškega varstva, 
šolstva, vodovodne oskrbe in podobno. Za-
radi tega bo črpanje sredstev občinam, s tem 
pa tudi Sloveniji v celoti, še bolj oteženo.

Predstavniki obeh reprezentativnih zdru-
ženj občin torej nasprotujejo predlogu 
sprememb Zakona o financiranju občin. 
Poudarili so, da je potrebno pred kakršnim 
koli spreminjanjem omenjenega zakona in 
zniževanjem prihodkov občinam realizirati 
dogovore o znižanju stroškov občinam, ki 
jih imajo na podlagi zakonov in podzakon-
skih predpisov.

Glede zakona o davku na nepremičnine 
zato predsedstvi obeh združenj pozivata, naj 
se kot vir občin ohrani obstoječe nadomesti-
lo za stavbno zemljišče, država pa naj najde 
rešitev za manjko oziroma izpad sredstev, ki 
jih iz tega naslova pričakuje. Župani se sicer 
strinjajo, da je treba davek na nepremičnine 
urediti na evropsko primerljiv način, a tega ni 
mogoče narediti na hitro. Če želi država zago-
toviti dodaten priliv na svoj račun, naj predla-
ga lasten »krizni davek« za določen čas. 

Obe reprezentativni združenji zastopata 
tudi stališče, da morajo biti lokalne skupno-
sti obravnavane kot enakovredni partner-
ji v Partnerskem sporazumu za izvajanje 
evropske kohezijske politike v republiki 
Sloveniji. Ministrstvo za gospodarski razvoj 

in tehnologijo pa je osnutek sporazuma kar 
brez usklajevanja z občinami posredovalo 
Evropski komisiji, še preden se je o njem 
posvetovalo z občinami. Osnutek programa 
bi moral biti usklajen najprej znotraj države 
in šele nato posredovan v Bruselj. Če se dr-
žava ne bo uskladila z občinami, bodo skozi 
Svete kohezijskih regij zahtevale, da se ne da 
soglasja na Partnerski sporazum in Opera-
tivne programe in o tem obvestili Evropsko 
komisijo in druge evropske institucije.

Župani, ki so člani obeh predsedstev, so se 
dogovorili, da bodo s svojimi stališči in skle-
pi seznanili tudi predsednico vlade Alenko 
Bratušek ter zahtevali od nje, naj se čim prej 
sestane z župani slovenskih občin.

T. K.

Župani so poudarili, da je treba proces 
teritorialne reorganizacije lokalne samou-
prave takoj ustaviti, saj je pripravljen po-
pulistično, brez argumentov ter strokovnih 
analiz in podlag. Najprej je treba pripraviti 
strategijo razvoja lokalne samouprave, šele 
nato pa je mogoče odpreti razpravo o spre-
membah v sistemu lokalne samouprave.

Župani so ovrgli trditve, češ da bi z uki-
nitvijo malih občin prihranili sto milijo-

nov evrov. Po njihovih izračunih bi prihra-
nili največ nekaj milijonov, vendar pa bi po 
drugi strani s tem povzročili veliko drugih 
stroškov in škode, ker bi se več let ponovno 
ukvarjali samo z lastnim organiziranjem 
in reševanjem številnih tehničnih in ad-
ministrativnih zapletov, namesto da bi se 
ukvarjali z razvojnimi vprašanji ter skrbe-
li za kakovostno življenje ljudi v lokalnih 
skupnostih.

Obe reprezentativni združenji tudi po-
udarjata, da je predlog Zakona o davku 
na nepremičnine strokovno nedodelan 
in vsebinsko nesprejemljiv, saj predlaga-
telj ne upošteva osnovnega izhodišča, ki 
je bilo podano ob prvem poskusu uvedbe 
tega davka leta 2010, to je, da gre za lokal-
ni davek, ki v celoti pripada občinam. Prav 
tako pa ne upošteva izhodišča, da naj novi 
davek sloni na predpostavki čim bolj nev-
tralne obremenitve davčnih zavezancev ob 
hkratni ohranitvi ravni prihodkov občin-
skih proračunov. Obremenitve zavezancev 

pa bi bile po predlaganem zakonu v resnici 
višje 2,3 do 2,4 krat. Predvsem pa predla-
gani zakon jemlje občinam možnost, da 
skozi nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča vodijo aktivno zemljiško politi-
ko, kar pomeni, da v skladu s strateškimi 
razvojnimi načrti občine določajo višino 
nadomestil za uporabo stavbnega zemlji-
šča (nekatera območja obremenjujejo bolj 
ali manj – nižje obremenitve za industrij-
ske obrate in trgovske centre, za objekte tu-
rističnega namena, če je občina usmerjena 
v turizem itd.).

družina, če dohodek na osebo ne dosega 
meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, 
in če so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zako-
nom določeni pogoji. Ta meja sedaj znaša 
265,22 evra.

Kdo je upravičen do denarne socialne po-
moči?

Do denarne socialne pomoči so upraviče-
ni ljudje, ki bivajo v Sloveniji in so državljani 
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji ali tujci z dovoljenjem 
za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, 
oziroma osebe, ki lahko uveljavljajo denar-
no socialno pomoč in varstveni dodatek na 
podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo, če hkrati nimajo do-
volj sredstev za preživetje ter premoženja in 
prihrankov, ki bi jim omogočali preživetje. 
Pogoj je tudi, da aktivno rešujejo svojo soci-
alno problematiko.

Upravičenec do denarne socialne pomoči 
je, kdor si ne more preživetja zagotovit sam z 
delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, 
z dohodki iz premoženja in iz drugih virov 
oziroma z nadomestili ali prejemki po dru-
gih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga 
dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga do-
loča zakon. Upravičenec do denarne social-
ne pomoči je, kdor si zase in za svoje družin-
ske člane ne more zagotoviti sredstev v višini 
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere 
ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do 
denarnih prejemkov po drugih predpisih in 
pravico do oprostitev in olajšav po zakonu. 

Denarna socialna pomoč je odvisna od 
višine dohodkov, števila družinskih članov, 
premoženja, prihrankov ter zagotovljene 
oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega ra-
zloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu 
RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne ka-
zni in podobno).

Višine denarnih socialnih pomoči so raz-
lične glede na status osebe

Višine denarnih socialnih pomoči so raz-
lične glede na status prejemnikov. Poleg tega 
so denarne socialne pomoči od 31. maja lani 
nekoliko nižje, kot določa zakon o socialno-
varstvenih prejemkih, ker od takrat velja za-
kon o uravnoteženju javnih financ. 

Če ima samska oseba določena sredstva, 
ki so nižja od zneskov denarne socialne po-
moči, ki ji pripada po zakonu, lahko znaša 
denarna socialna pomoč le razliko do višine, 
določene z zakonom. Glede na svoj status so 
osebe upravičene do različne višine denarne 
socialne pomoči. Cenzusi so torej za različ-
ne kategorije oseb (prva samska oseba v in-
stitucionalnem varstvu; samska oseba, ki je 
trajno nezaposljiva in je starejša od 63 (žen-
ske) oziroma 65 let(moški); vsaka naslednja 
odrasla oseba; otrok ki je najstarejši in ima 
status dijaka itd. itd.) različni. 

Za družino se denarna socialna pomoč 
določi tako, da se seštejejo zneski, ki pripa-
dajo posameznim družinskim članom, nato 
pa se od tega odštejejo skupni dohodki po-
sameznih družinskih članov, če jih imajo. 

Pri odločanju o denarni socialni pomoči 
upoštevajo dohodke, prejete v zadnjih 3 ali 
4-12 mesecih ali v 13 mesecih pred mese-
cem vložitve vloge. Zakon loči med različ-
nimi dohodki in načini njihovega upošteva-
nja. Po zakonu je dohodek lahko periodičen 
(plače, pokojnine, preživnine, rente, drugi 
dohodki – v enakih ali podobnih zneskih 
ali časovnih obdobjih), občasen (dediščine, 
darila, odškodnine, odpravnine, nagrade 
in drugi dohodki, prejeti samo enkrat, ki 
niso iz priložnostnega dela) ali priložnosten 
(dohodki, prejeti v zadnjih 3 mesecih pred 
mesecem vložitve vloge za opravljeno delo 
največ 2-krat ali študentsko delo).

Denarna socialna pomoč se dodeli za do-
ločen čas

Denarna socialna pomoč se dodeli za do-
ločen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga 
za dodelitev in višino denarne socialne po-
moči. Dodeli se za obdobje: od 1 do 3 mese-
cev (ko je vloga vložena prvič); od 1 do 6 me-
secev (v primeru ponovne vloge (prejemanje 
denarne socialne pomoči brez presledkov), 

če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev 
in določitev višine denarne socialne pomo-
či, v času prve oziroma prejšnje in ponovne 
odločitve ostale nespremenjene) za 1 leto (če 
zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 
let za moške, bolezni ali invalidnosti ali dru-
gih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljša-
nja socialnega položaja upravičenca); trajno 
(za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno 
nezmožna za delo, ali v starosti nad 63 let za 
ženske in nad 65 let za moške in ki je brez 
premoženja, upoštevanega po zakonu, ter ni 
v institucionalnem varstvu in družinski člani 
izpolnjujejo enake pogoje).

Katere dohodke upoštevajo?
Marsikdo si zastavlja tudi vprašanje, kate-

ri dohodki se pri odločanju o upravičenosti 
do denarne socialne pomoči upoštevajo. 
Upoštevajo se obdavčljivi dohodki po za-
konu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine; pokojninske rente in odkupne 
vrednosti ter dodatne starostne pokojnine; 
dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o pro-
stovoljnem služenju vojaškega roka, razen 
povračil stroškov; dohodki na podlagi po-
godbe o vojaški službi v rezervni sestavi, ra-
zen nadomestila plače oziroma izgubljenega 
zaslužka in dohodkov za čas opravljanja; 
preživnina, nadomestilo preživnine in drugi 
tovrstni prejemki; nagrada skrbniku, plačilo 
dela rejniku; starševski dodatek; otroški do-
datek; varstveni dodatek; državne štipendije 
(brez dodatkov); dodatek glede na dohodek 
v družini štipendista k Zoisovi štipendiji; 
dodatek za aktivnost po Zakonu o urejanju 
trga dela; dodatek k pokojnini po zakonu, ki 
ureja zagotavljanje socialne varnosti sloven-
skim državljanom, ki so upravičeni do po-
kojnin iz republik nekdanje SFRJ; rente iz ži-
vljenjskega zavarovanja; veteranski dodatek; 
invalidski in družinski dodatek; nadomesti-
lo za invalidnost; sredstva za nego in pomoč 
ter druge oblike denarnih nadomestil, ki 
jih prejema oseba, za katero skrbi oseba, ki 
se upošteva pri ugotavljanju materialnega 
položaja, razen če stranka dokaže drugače; 
prejemki za delo pripornikov in obsojencev; 
pomoči v obliki denarnih sredstev od inva-
lidskih, humanitarnih organizacij, dobro-
delnih ustanov in lokalnih skupnosti, prejete 
kot pomoč za preživetje (upošteva se znesek, 
zmanjšan za cenzus samske osebe ali druži-
ne za denarno socialno pomoč); plačila za 
vodenje knjigovodstva na kmetijah; dedišči-
ne, darila, volila; dobitki od iger na srečo; iz-
plačila iz naslova zavarovanja za primer bo-
lezni, poškodbe, invalidnosti; drugi dohodki 
po zakonu o dohodnini, ne glede na to, ali 
so oproščeni plačila dohodnine; dohodek iz 
dejavnosti; dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti; preživnina 
oseb, ki so jih starši dolžni preživljati.

Katero premoženje upoštevajo?
Poleg tega se pri dodelitvi socialne de-

narne pomoči upošteva premoženje in sicer 
nepremično premoženje; osebna in druga 
vozila; vodna plovila; lastniški deleži gospo-
darskih družb ali zadrug; vrednostni papirji; 
denar na transakcijskem ali drugem računu; 
hranilne vloge in druga denarna sredstva po 
izjavi posameznika (prihranki, ne plača) in 
drugo premično premoženje.

Pri premoženju se ne upošteva stanovanje 
oziroma stanovanjska hiša, v katerem oseba 
dejansko prebiva, do vrednosti primernega 
stanovanja in osebno vozilo ali enosledno 
vozilo do vrednosti 28-kratnika osnovne-
ga zneska minimalnega dohodka oziroma 
osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko 
gibalno oviranih oseb ter še nekatera manjša 
premoženja.

Za primerno velikost stanovanja velja po 
zakonu za enočlansko družino 60 kvadra-
tnih metrov, za dvočlansko 90 kvadratnih 
metrov, za tričlansko 110 kvadratnih me-
trov, za štiričlansko 130 kvadratnih metrov, 
za petčlansko 150 kvadratnih metrov in za 
šestčlansko 170 kvadratnih metrov. Za vsa-
kega nadaljnjega člana gospodinjstva se po-
vršina poveča za 12 kvadratnih metrov. 

Vknjižba nepremičnin v korist Republike 
Slovenije in omejitev dedovanja
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»Nekateri menijo, da so občine na podeželju 
v minulih letih poskrbele za vse pridobitve, 
sedaj pa so jim odveč in v breme. Ne vidijo 
pa vseh drugih nalog, ki jih opravljajo obči-
ne za kakovostno življenje v kraju.«

Gumzar je prepričan, da bi ukinitev manj-
ših občin zaustavila razvoj podeželja, kar bi 
bilo zelo slabo. Še dobro se spominja časov, 
ko smo imeli v Sloveniji samo velike občine 
in so se razvijala samo mesta, podeželje pa je 
bilo prepuščeno samo sebi. Tistim, ki pravi-
jo, da so male občine predrage, češ da imajo 
preveč zaposlenih, pa Gumzar odgovarja, da 
bi se lahko v Sloveniji dogovorili, da lahko 
denimo občine na vsakih tisoč prebivalcev 
zaposlijo enega javnega uslužbenca. Poem bi 
se izkazalo, da je v velikih občinah glede na 
število prebivalcev zaposlenih veliko več jav-
nih uslužbencev kot v malih občinah. Sicer 
pa je Gumzar že upokojen in funkcijo župa-
na občine Benedikt opravlja nepoklicno. 
Tako občini veliko prihrani.

To, da sedaj ministri, poslanci in drugi po-

litiki, ki niso bili na svoje dolžnosti izvoljeni 
direktno od občanov, poskušajo ukiniti ob-
čine, ki jih vodijo na neposrednih volitvah 
izvoljeni župani, predstavlja po Gumzarjevih 
besedah narobe svet. »Ukinitev malih občin 
bi privedla do zastoja razvoja podeželja. Če 
želijo vlada in poslanci zares varčevati, po-
tem naj sprejmejo takšne zakone, da njihovo 
izvajanje ne bo administrativno zahtevno in 
drago. Niso drage občine, drago je izvajanje 
naših zakonov, ker so tako napisani, da terja-
jo ogromno administrativnega dela. Dokler 
bodo takšni, bo njihovo izvajanje drago, ne 
glede na to, kdo jih bo izvrševal. To ne more 
biti argument za ukinjanje manjših občin,« 
poudarja Gumzar.

Sicer pa se v občini Benedikt ne ukvar-
jajo veliko z razpravami o nadaljnji usodi 
manjših občin, saj imajo veliko drugega, 
pametnejšega dela, od katerega imajo koristi 
občani.

T. K.
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Cerkvenjak

Vabijo na zanimive turistične prireditve

V občini Cerkvenjak vsako jesen pri-
pravijo dve turistični prireditvi, s 
katerimi si prizadevajo v občino pri-

vabiti obiskovalce in turiste od blizu in daleč. 
Tako bo tudi letos, saj bodo 29. septembra v 
Arheološkem parku v Brengovi ob gomilah 
iz rimskih časov pripravili turistično priredi-
tev »Po sledeh starih Rimljanov«. Kot vsako 
leto bodo obiskovalci te 
prireditve lahko spremljali 
žarni pogreb po starih rim-
skih običajih, ki ga bodo 
izvedli oziroma zaigrali 
v stare Rimljane oblečeni 
domačini. Na prireditev 
se pripravljajo tudi učenci 
Osnovne šole Cerkvenjak-
Vitomarci, ki bodo z sli-
kanjem plakatov poskrbeli 
tudi za njeno promocijo. 
Poleg tega pa bodo kmeč-
ke žene in dekleta iz Cer-
kvenjaka za obiskovalce 
prireditve pripravile nekaj 
staro-rimskih pa tudi uve-
ljavljenih slovenskogori-
ških specialitet. Skratka, 
kdor bo obiskal prireditev, 
bo izvedel in spoznal mar-
sikaj, kar se je na naših tleh 
dogajalo pred skoraj dve-
ma tisočletjema.

Poleg tega bodo v Cer-
kvenjaku jeseni pripravili 
tudi turistično prireditev 
»Pod klopotcem«, na ka-
tero bodo povabili tudi 
goste iz sosednje Avstrije. 
Prireditev bodo pripravili 
ob trgatvi Johanezove trte 
oziroma potomke 450 let 
stare trte z mariborskega 
Lenta, ki bo sredi oktobra 
(predvidoma 12. oktobra, 
vendar pa datum še ni na-
tančno določen).

Sicer pa v občini Cerkve-
njak po besedah župana 
Marjana Žmavca v teh dneh največ pozor-
nosti posvečajo investiciji v izgradnjo nove-
ga petoddelčnega nizkoenergetskega vrtca. 
Zemeljska dela za njegovo izgradnjo so že 
končana, zato bodo v najkrajšem času vlili 

betonsko ploščo, na kateri bodo začeli gra-
diti novo poslopje vrtca. Izgradnja vrtca bo 
stala 1,63 milijona evrov, občini Cerkvenjak 
pa je zanjo uspelo pridobiti 750.000 evrov 
na razpisu ministrstva za šolstvo in šport 
ter 231.000 evrov iz sredstev Evropske unije. 
Nekaj sredstev bo občina pridobila tudi po 
23. členu zakona o financiranju občin.

Po besedah župana v občini Cerkvenjak 
nadaljujejo tudi s komasacijo in melioraci-
jo v dolini Andrenškega potoka. Nekaj del 
bodo opravili do konca leta, glavnino del 
pa bodo izvedli naslednje leto. Občina bo 

Benedikt

Občine niso investicijska podjetja

Župan občine Benedikt Milan Gumzar: 
»Občine niso samo za to, da bi gradile 
in investirale, kakor nekateri napačno 

menijo, temveč imajo po zakonu o lokalni 
samoupravi še številne druge naloge in pri-
stojnosti, ki jih morajo opravljati, da življe-
nje v lokalnih skupnostih teče organizirano 
in kakovostno.«

Po njegovih besedah so manjše občine na 
podeželju po ustanovitvi veliko investirale in 
gradile, saj so morale nadoknaditi zaostanek 
v razvoju, ki je nastal v preteklosti, ko v Slo-
veniji še nismo imeli manjših občin. »To pa 
še ne pomeni, da so občine nekakšna podje-
tja za investicije. Po zakonu o lokalni samo-
upravi imajo številne 
naloge na področju 
načrtovanja prostor-
skega razvoja, ustvarja-
nja pogojev za gradnjo 
stanovanj, omogočanja 
pogojev za gospodar-
ski razvoj, upravljanja 
lokalnih javnih služb, 
vzgoje in izobraževa-
nja, društvene, športne 
in kulturne dejavnosti, 
vzdrževanja in ureja-
nja lokalnih cest, skrbi 
za varstvo zraka, tal, 
vodnih virov, skrbi za 
zbiranje in odlaganja 
odpadkov, na podro-
čju skrbi za požarno 
varnost in reševalno 
pomoč ter še na mno-
gih drugih področjih lokalnega pomena.«

V teh dneh v Sloveniji med politiki pote-
kajo razprave, ali so manjše podeželske ob-
čine potrebne ali ne. Nekateri bi okoli 110 
manjših občin, ki nimajo pet tisoč prebival-
cev, kar ukinili. »Benedikt v minulih letih ne 
bi tako napredoval, če ne bi imeli samostoj-
ne občine,« poudarja Gumzar. Sicer pa je že 
ob občinskem prazniku na Županovem ve-
čeru povedal, da se je v času, odkar je občina 
samostojna, število prebivalcev Benedikta 
povečalo od 1.900 na 2.500 ljudi. Več kot 
400 se jih je v Benedikt priselilo. Občina je v 
tem času zgradila in modernizirala nekaj več 
kot 20 kilometrov lokalnih cest ter uredila 

več kilometrov pločnikov in pešpoti v kom-
binaciji s kolesarskimi stezami. Poleg tega je 
občina dozidala in obnovila osnovno šolo v 
skupni površini nekaj čez 4.000 kvadratnih 
metrov. Občina je zgradila večnamensko 
športno dvorano, kanalizacijo v centru ob-
čine, Štajngrovi in delu Svetih Treh Kraljev 
s čistilno napravo. Poleg tega je občina ob-
novila kulturni dom, mrliško vežo, Slatinski 
vrelec ter uredila prostora za zdravstveno 
ambulanto. Komunalno je opremila tudi 
obrtno in stanovanjsko cono, zgradila dva 
rondoja in dve štirikraki križišči, obnovila 
regionalni vodovod Maribor-Lenart-Štajn-
grova, zamenjala 500 vodomerov, izvrtala 

geotermalno vrtino in zgradila komunalno 
opremo za projekt Terme ter izvedla še vrsto 
drugih manjših projektov. Za izvedbo vsega 
tega je občina Benedikt pridobila ogromno 
sredstev tudi iz evropskih strukturnih skla-
dov.

V letošnjem letu bo občina Benedikt po 
Gumzarjevih besedah nadaljevala z izgra-
dnjo sedemoddelčnega nizkoenergetskega 
vrtca ter z modernizacijo dveh cestnih odse-
kov v Negovskem vrhu. »Naša občina sicer še 
investira, saj novi vrtec ob tako povečanem 
številu prebivalstva nujno potrebujemo. Ni 
pa mi všeč, če kdo misli, da so edina naloga 
in smisel občine investicije,« pravi Gumzar. 

Zemeljska dela za izgradnjo petoddelčnega nizkoenergetskega vrtca v 
Cerkvenjaku so že končana.

Stari vrtec je ostal samo še na fotografijah in v spominih.

Če Benedikt ne bi imel samostojne občine, danes ne bi bil tako razvit. 
Ukinitev manjših občin bi zavrla razvoj podeželja.

Če je uporabna površina stanovanja večja 
od uporabne površine primernega stanova-
nja in je upravičenec denarno socialno po-
moč v zadnjih 18 mesecih prejel več kot dva-
najstkrat, je upravičen do denarne socialne 
pomoči le, če soglaša z vpisom prepovedi 
odtujitve in obremenitve nepremičnine, ka-
tere lastnik je, v korist Republike Slovenije.

Vlagatelj vloge za denarno socialno po-
moč, ki je lastnik nepremičnine in je v za-
dnjih 18 mesecih več kot dvanajstkrat prejel 
denarno socialno pomoč, je (pod pogoji, ki 
se nanašajo na velikost in vrednost njegove 
nepremičnine) upravičen do denarne social-
ne pomoči le, če dovoli vpis prepovedi odtu-
jitve (prodaje, prepisa) in obremenitve svoje 
nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Re-
publike Slovenije, ki zagotavlja sredstva. 

Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da 

se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala 
pomoč v skladu s predpisi o socialnem var-
stvu, omeji do višine vrednosti prejete po-
moči. Ta omejitev se izvede tako, da postane 
del zapustnikovega premoženja, ki ustreza 
vrednosti prejete pomoči, lastnina Republi-
ke Slovenije. Če se dediči zavežejo povrniti 
vrednost dane pomoči Republiki Sloveniji, 
dedujejo vse zapustnikovo premoženje. 

V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih fi-
nancira Republika Slovenija, štejejo vse obli-
ke denarne socialne pomoči (redna, trajna in 
izredna) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi 
sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala 
za doplačilo socialnovarstvenih storitev za 
svoje občane (institucionalno varstvo, dru-
žinski pomočnik, pomoč na domu), in ob-
činske denarne socialne pomoči. 

T. K.

V sredo, 9. oktobra 2013, ob 17. uri Socialni demokrati vabimo 
občanke in občane v Center Slovenskih goric v Lenartu na  

OKROGLO MIZO
z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

dr. Anjo Kopač Mrak.
VABLJENI!
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PikaLonca v Cerkvenjaku

V Cerkvenjaku je s septembrom odpr-
la vrata PikaLonca, zasebno varstvo 
otrok, ki ga izvaja domačinka Polo-

na Divjak. Izkušnje z malčki si je nabirala že 

skozi študij, kmalu bo pa tri leta od odprtja 
Varstva Pika Poka, ki ga v Mariboru vodita 
s prijateljico in sta deležni velikega zadovolj-
stva in pohval staršev mariborskih malčkov.

Varstvo PikaLonca je ura-
dno prijavljeno, zavarovano in 
vpisano v register pri Ministr-
stvu za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport. Izvaja meseč-
no, dnevno in urno varstvo; 
sprejme 6 predšolskih otrok. 
Lokacija varstva je odlična, saj 
je od priključka na avtocesto 
oddaljeno le 500 m. Polona 
Divjak zatrjuje: »Čeprav nima-
mo prepisanega nobenega uč-
nega načrta, se z otroki veliko 
ustvarja in se skozi kreativne 
animacije poskrbi, da varstvo 
ni samo zabava, ampak je tudi 
poučno doživetje.«

E. P.

Lenart

Finančni položaj občine Lenart je 
izredno zapleten!
Pogovor z županom občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem

Po razdelitvi prejšnje velike občine Le-
nart, ko se je pet krajevnih skupnosti 
preoblikovalo v občine, sta v sedanji 

občini ostali dve krajevni skupnosti, ob le-
narški še Voličina. To dejstvo je zanimivo zla-
sti ob pobudah za ukinjanje manjših občin. 

»Ves čas, kar sem župan, skušamo proračun-
ska investicijska sredstva enakomerno deliti po 
vsej občini. Zelo iskreno povem, da je občutek 
v KS Voličina, da je KS Lenart nekako privile-
girana, da gre več denarja k njej, v KS Lenart 
pa obratno, da »vse damo v Voličino«. To je 
dejstvo in z njim se soočam ves čas tega man-
data oziroma odkar sem župan občine Lenart. 
Prav zato menim, da je primerneje, če so ob-
čine manjše. Predlog ministra dr. Viranta kar 
čez palec pove, da je sto občin preveč, ne pove 
pa, zakaj. Trdim, da je delo v manjših občinah 
bolj približano ljudem, bolj pregledno, ljudje 
imajo boljši občutek. Verjetno je administrira-
nje takšne občine dražje, v končni fazi pa je to 
boljše za lokalno skupnost. Virantov predlog bi 
moral iti v smeri, da bi manjšim občinam dali 
drugačne pristojnosti kot velikim, da bi držav-
ni zbor sprejel zakon, da lahko ima občina na 
določeno število prebivalcev določeno število 
zaposlenih, da je lahko, denimo, profesional-
ni župan šele nad 10 tisoč prebivalcev. Veliko 
dobrih praks je v naši soseščini, kjer imajo 
zelo dolgo tradicijo lokalne samouprave, imajo 
res majhne občine, tudi po 300 prebivalcev, in  
so uspešne.«

KS Voličina v teh dneh praznuje farni in kra-
jevni praznik. Naneslo je, da je prav ta kra-

jevna skupnost ob sicer zaostrenih finančnih 
razmerah v državi in občini deležna dokaj-
šnje investicijske pozornosti.

»Želimo si, da bi bila naša občina uspešna 
tudi v tem kriznem času. V septembru, ko KS 
Voličina praznuje svoj farni in krajevni pra-
znik, se to odraža v številnih prireditvah, ki jih 
pripravljajo društva in posamezniki. Ves sep-
tember je praktično v znamenju praznovanja. 
20. septembra je bila osrednja proslava, konec 
meseca pa je zaznamovan z Završko trgatvijo, 
veliko celodnevno prireditvijo, ko se potrga 
tudi pridelek potomke Stare trte in se sloven-
skogoriški praznik trgatve odvije tudi v turi-

od ministrstva za kmetijstvo in okolje za to 
investicijo, ki bo lastnikom izboljšala pogoje 
za pridelavo ter povečala vrednost zemljišč, 
dobila okoli 480.000 evrov, sama pa bo nosila 
samo stroške davka na dodano vrednost.

Sredi tega meseca se je v občini Cerkve-
njak sestal občinski svet, ki je razpravljal o 
rebalansu občinskega proračuna. Načrtovane 
prihodke bo občina v glavnem dosegla. Ne-
koliko manjši, kot so načrtovali, bodo samo 
zaradi nekoliko počasnejšega tempa odpro-
daje zemljišč v obrtni coni. Rebalans pa je 
potreben zaradi sprememb na odhodkovni 
strani, saj morajo tempo porabe sredstev iz 
občinskega proračuna prilagoditi tempu gra-
dnje vrtca in poteku drugih investicij.

V občini Cerkvenjak pozorno spremlja-
jo tudi razprave o usodi majhnih občin, ki 
imajo manj kot 5.000 prebivalcev, o čemer so 
pred kratkim razpravljali tudi na seji združe-
nja in skupnosti slovenskih občin. »Ukinitev 
manjših občin na podeželju bi za naše kraje 
predstavlja velik korak nazaj, tako na podro-
čju razvoja infrastrukture kot v vseh drugih 

pogledih,« pravi Žmavc. »Mi smo nekoč že 
bili periferni del velike občine in vemo, kako 
je bilo. Ravno zaradi teh izkušenj smo se na 
referendumu odločili za ustanovitev samo-
stojne občine Cerkvenjak. Nobenega razloga 
ni, da bi šli nazaj na staro, saj predstavlja lo-
kalna samouprava v Sloveniji enega od naj-
bolj stabilnih in dobro delujočih sistemov v 
državi. Celo nekateri župani velikih občin 
priznavajo, da je sedanja organiziranost lo-
kalne samouprave dobra, saj daje dobre re-
zultate. Racionalizacijo stroškov je mogoče 
doseči z drugimi ukrepi, ne z ukinjanjem 
občin.« To pa, kot pravi Žmavc, ne izključu-
je možnosti, da bi se zainteresirane občine 
združile, vendar na drugačni, interesni in 
projektni osnovi.

Skratka, v občini Cerkvenjak imajo v teh 
jesenskih dneh polne roke dela. Medtem pa 
so vinogradniki in vinarji na območju obči-
ne že začeli trgati grozdje. Tisti, ki so trgatev 
že opravili, pravijo, da bo letos vino kakovo-
stno, mošta pa so dali trsi več kot lani.

T. K., foto: E. P.

Župan Marjan Žmavc, Tončka Divjak in Polona Divjak

Praznovanje praznika občine Lenart 
Priprave na prireditve ob prazniku občine Lenart so že v teku. Začele se bodo v petek, 

25. oktobra, s kulturnim dogodkom v Domu kulture Lenart, na katerem bodo nastopile 
skupine domačih kulturnih društev. V soboto, 26. oktobra, bo prav tako v Domu kulture 
Lenart večer opernih arij z mladimi pevci Fiero Spirito. V nedeljo, 3. novembra, bo lenar-
ško žegnanje. Proslava ob občinskem prazniku, bo v petek, 8. novembra, v Športni dvorani 
Lenart. V soboto, 9. novembra, bo na Trgu osvoboditve v Lenartu tradicionalno marti-
novanje. Praznovanje bomo zaključili v petek, 15. novembra, s koncertom pevke Mance 
Izmajlove in violinista Benjamina Izmajlova. Zvrstili se bodo tudi športni dogodki, prire-
ditve za otroke, celoten program bomo predstavili v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

stičnem smislu.
Investicijsko smo to pot res bolj v Voličini, 

zgradili smo primarni vod vodovoda in prav-
kar smo končali razpis za izgradnjo sekundar-
nih vodov v Sp. in Zg. Voličini. Projekt bomo 
izvajali dve leti, približno polovico v letošnjem, 
drugo polovico pa v 2014. Gre za 11 sekundar-
nih odsekov, na katere se bodo lahko priklju-
čili občani. To bo stalo 564 tisoč evrov. V teh 
kriznih časih je za občinski proračun to velik 
zalogaj, ampak voda je potrebna. Če smo zgra-
dili primarni vodovod, moramo tudi sekun-
darnega.

V naseljih Selce, Straže in Rogoznica pa smo 
v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja za iz-
gradnjo vodovoda na tem območju. Ta projekt 
je vreden skoraj milijon 700 tisoč evrov. Potre-
ben bo razpis za izbiro izvajalca, ki pa ga bomo 
objavili prihodnje leto. Izkoristiti želimo sred-
stva iz regionalnega sklada, ki so v tej finančni 
perspektivi še namenjena za našo občino. Če 
jih bomo uspeli izkoristiti za to investicijo, 
bomo lahko rekli, da je celotna občina Lenart 
končno vezana na javni vodovod. Tako bomo 
lahko opustili šest vaških zajetij, ki bodo lahko 
služila kakšnemu drugemu namenu, kot neki 
drugi vir vode. Lokalna skupnost, ki je odgo-
vorna za oskrbo z vodo, si ne more privoščiti 
vzdrževanja dveh sistemov, ker je to predrago. 
Zgradili in vzdrževali bomo javni vodovod in 
pričakujemo, da se bodo prebivalci na javni 
vodovod tudi priključili.«

Občinski svet je na zadnji seji razpravljal o 
polletni realizaciji proračuna, ponovno o re-
balansu proračuna za letos in o spremembah 
proračuna za leto 2014. Finančni položaj je 
težek, razlogi so znani. Kaj prinašata obe 
spremembi?

»Če skušam finančni položaj občine Lenart 
oziroma občinskega proračuna strniti v en sta-
vek, lahko rečem, da je zadeva izredno zaple-
tena. Ne da bi želel sejati pesimizem ali strašiti 
občanke in občane, povem, da ne vidim, kako 
bi letošnje proračunsko leto zaključili pozi-
tivno. Morali bomo zaprositi za podaljšanje 
kratkoročnega kredita oziroma ga prenesti v 
prihodnje leto. Skratka, prihodkovna in od-
hodkovna stran se nam ne izideta, potrebe so 
veliko večje od zmožnosti. 

V tem času smo se opredelili izključno za 
tiste projekte, ki so sofinancirani iz državne-
ga proračuna in evropskih fondov, a imamo 
velike težave z zagotavljanjem lastnih deležev. 
Naša računovodska služba ugotavlja, da ko 
pokrijemo zakonske obveznosti občine: vrtec 
osnovna šola, del socialnih transferjev in pla-
če, nam na mesečni ravni ostane okrog 70 tisoč 
evrov za vse investicije in lastne deleže. S tem 
kaj dosti več ne moremo narediti. To seveda ne 
pomeni, da smo tako potratni, deleži v šolah, 
vrtcih in socialnih transferjih resda niso majh-
ni, ampak je problem v tem, da premoženja, ki 
smo ga lani in letos pa tudi prihodnje leto na-
meravali prodati, nismo uspeli prodati. To so 
stavbna zemljišča, ki jih imamo v naši občini v 
tem trenutku za prodajo več kot 20 hektarjev. 
Če bi uspeli prodati premoženje, ki ga imamo 
in ki bi ga lahko oziroma želeli prodati, bi lah-
ko mirno pokrili dolg in del investicij, ki smo 
jih načrtovali.« 

Nova poslovno-industrijska cona je zgodba 
posebnih predznakov. V prvi vrsti pa je žrtev 
drastičnih sprememb in krize v gospodar-
stvu.

»Za nakup zemljišča v novi industrijski coni 
smo spomladi dobili eno resno ponudbo, o 
njej smo že govorili. Neko podjetje bi želelo 
svojo dejavnost preseliti v Lenart. Naredili smo 
že geodetsko odmero, plačali so varščino, nato 
pa so si premislili. Investitorji, ki so že lastniki 
zemljišč v industrijski coni, pa ob pogovorih z 
njimi povedo, da si v teh časih ne upajo ali ne 
morejo začeti z načrtovanimi investicijami.

Stvar ni enostavna. Tudi s strani države 
pričakujem konkretne poteze za oživitev go-
spodarstva. Domena občine je sicer ustvarjati 
prostorske pogoje za razvoj gospodarstva, vse-
binski pogoji, ki zadevajo predvsem stimulaci-
je in davke, pa niso v domeni občine.

Občina Lenart je, denimo, upravno in admi-
nistrativno središče Slovenskih goric in ljudje 
pričakujejo, da se bodo tukaj zasidrali konkretni 
gospodarski subjekti in jim dajali delovna mesta 
in zaslužek, a v tem trenutku slabo kaže.«

Finačna luknja v občinskem proračunu je 
večja tudi zaradi izpada sredstev, ki bi jih 
morali dobiti od države za projekt Celovita 
oskrba SV Slovenije s pitno vodo …

»Projekt COSV se zaključuje. Projektantski 
predračun je bil na začetku dobrih 18 milijonov 
evrov, zdaj pa je že znano, da bomo projekt, ki 
zajema 56 km cevovodov z vodohrami in pre-
črpališči ter z vsem, kar je izvedeno oziroma se 
končuje, izvedli za dobrih 11 milijonov evrov. 
A s strani organa upravljanja, ministrstva za 
kmetijstvo in okolje, še nimamo dokončne 
potrditve, da bodo poravnani vsi stroški, ute-
meljeni v novi vlogi, ki smo jo kot predstavnik 
investitorja morali posredovati ministrstvu. 
Odgovor pričakujemo. Samo za našo občino 
gre za okoli 400 tisoč evrov, ki smo jih plačali 
za dela, nismo pa dobili povrnjenih.« 

Dodatna dela pa so bila potrebna in so ute-
meljena?!

»Nadzor izvaja renomirana inženirska hiša, 
ki ne izvaja samo tega, ampak veliko nadzorov. 
Gre za različno razumevanje zakonskih dolo-
čil o več-delih, dodatnih delih, nepredvidenih 
delih in delih, ki so potrebna za funkcioniranje 
objektov. To so strokovni izrazi, o katerih vse-
bini se nadzor in predstavnik organa upravlja-
nja ne morejo poenotiti.«

Rast brezposelnosti v občini in njeno so-
cialno sliko, posledično tudi v državi, blaži 
neizpodbitno dejstvo, da mnogo prebivalcev 
Slovenskih goric išče in najde zaslužek v so-
sednji Avstriji …

»Po podatkih, ki jih imamo, redno in obča-
sno hodi na delo čez mejo veliko naših ljudi. 
To sicer zmanjšuje dodatno socialno ogrože-
nost družin, ker tam prihajajo do zaslužka, a to 
ni dolgoročna rešitev. Razvoja Slovenskih go-
ric si ne znam predstavljati na način, da bodo 
prebivalci tega območja poceni delovna sila 
za avstrijsko Štajersko. Tudi v lokalni samou-
pravi, predvsem pa v državi, smo poklicani, da 
naredimo korak naprej.«

Edvard Pukšič

Ruperški praznik – praznik KS Voličina

Tudi letošnji september je bil v KS Voli-
čina obarvan praznično in v duhu šte-
vilnih kulturnih, športnih, družabnih 

in verskih prireditev. Prva v vrsti se je odvila 
8. septembra, ko je v Selcah potekalo tradi-
cionalno meddruštveno streljanje z zračno 
puško. Zmago so ponovno ubranili strelci 

ŠD Zavrh (Marjan Perko, Igor Vogrin, Mirko 
Kurnik) pred ŠD Selce na drugem in žensko 
ekipo ŠD Zavrh na 3. mestu. Za srečanje dru-
žin lenarške dekanije je poskrbela župnija sv. 
Ruperta, ki je pripravila tudi predavanje Berte 
Golob na temo družine in vzgoje. Svoje likov-
ne izdelke je v Jožefovem domu postavila na 
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Trgatev Zavrh 2013
v soboto, 28. septembra 2013

Po »Ruperških igrah« se bo praznik KS Voličina zaključil s prireditvijo Trgatev na Zavr-
hu 2013, ki jo v sodelovanju z drugimi društvi pripravlja Društvo vinogradnikov Lenart. 
Tekom dneva bo na Zavrhu bogata slovenskogoriška ponudba hrane, vina, sokov in še bi 
lahko naštevali. Gosti si bodo ta dan od 12. ure dalje lahko ogledali zanimive razstave, do 
katerih se bodo lahko popeljali s turističnim vlakcem. Ob 16. uri bo po krajšem kulturnem 
programu potekala še 4. trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, za katero bodo 
poskrbeli člani TD Rudolf Maister Vojanov. Za dobro glasbeno vzdušje pa bodo poskrbeli 
Veseli slavčki.

Proslava ob prazniku KS Voličina
V petek, 20. septembra, je bila v Kultur-

nem domu Selce proslava ob prazniku KS 
Voličina. V zanimivem in pestrem kultur-
nem programu so nastopili sami domačini: 
vokalna skupina Amista, Karin Petko, Sara 
Hercog, Valentina Tuš, Ljudski pevci iz Selc, 
otroci iz Vrtca Selce in band OŠ Voličina 
pod vodstvom Sandija Šijanca. Proslava je 
izzvenela v pozitivnem in optimističnem 
ozračju.

Govornika na proslavi sta bila predsednik 
Sveta KS Voličina Dejan Kramberger in žu-
pan občine Lenart mag. Janez Kramberger, 
ki je nagovor začel z besedami velikega Slo-

venca Ivana Hribarja, ki jih je zapisal v knjigi 
Moji spomini leta 1928: »Človeku je namreč 
prirojeno, da ima največ ljubezni do samega 
sebe in da se zato že zaradi vsake nevšečnosti 
razburja in samemu sebi smili. Večina ljudi 
neprijetnosti življenja bridko občuti, zavoljo 
njih samo sebe pomiluje, zdihuje in jadikuje 
in zato niti ne opaža, da življenje, vzeto ka-
kršnokoli že je, daje dokaj več vabljivega in 
prikupljivega, ko bridkega in neprijetnega. 
Žal se večina tega ne zaveda, ker je ob vsej 
gmotni usmerjenosti pošel smisel za dušev-
ni polet.«

Selce zmagovalci nogometnega turnirja po zaselkih

Prejemnica priznanja Jožica Šuster z županom in predsednikom KS

V okviru Turistične zveze Slovenije pod ča-
stnim pokroviteljstvom predsednika RS Bo-
ruta Pahorja že vrsto let poteka tekmovanje v 
projektu Moja dežela – lepa in gostoljubna. 

S poglavitnim poslanstvom urejanja in 
ohranjanja okolja v okviru zelenega turizma 
in trajnostnega razvoja so se pomerili števil-
ni kraji in drugi sodelujoči 
v panožnih tekmovanjih. 
Občina Lenart je v kate-
goriji manjša mesta in me-
stna jedra prijavila Lenart; 
v kategoriji vaška jedra pa 
Voličino. Rezultati oce-
njevanja državne komisije 
projekta so nadvse spod-
budni. Lenart se je uvrstil 
na 7. in 6. mesto, Voličina 
pa na odlično 2. mesto.

Opažanja ocenjevalne 
komisije, tako pozitivna kot 
negativna, so skupaj s foto-
grafijami objavljena na sple-
tni strani http://turisticna-
zveza.si/ocenjevanje-2013 

Slavnostna prireditev SLOVENIJO ČU-
TIM: Moja dežela – lepa in gostoljubna in 
podelitev najvišjih priznanj v turizmu bo 8. 
oktobra ob 19. uri v Termah Olimia v Pod-
četrtku. Pretežni del prireditve si lahko ogle-
date 8. oktobra ob 21. uri na TV SLO1.

R. V., foto: E. P.

Moja dežela – lepa in gostoljubna

Voličina 2. v kategorijih vaških jeder

Vaško jedro Voličine

 

Danes Ruperške igre, jutri završka trgatev
Sklepno dejanje prireditev v času krajev-

nega praznika KS Voličina bo na vrsti ta ko-
nec tedna. Danes (27. 9.) se bo od 18. ure na-
prej na parkirišču pred Gostilno in pizzerijo 
Vinska trta odvijalo zanimivo športno-za-
bavno srečanje v petih različnih disciplinah. 
Igre, ki smo jih poimenovali kar Ruperške 

igre, bodo letos na sporedu tretjič. Ekipo 
sestavlja najmanj 5 članov, od tega mora 
biti vsaj ena ženska. Vse, kar je potrebno 
narediti za prijavo, je prinesti zraven kopico  
dobre volje.

Dejan Kramberger

Športni utrinki
Ob vsem tem seveda ni manjkalo tudi 

športnih prireditev. Od turnirja v ping-pon-
gu do balinanja, nogometnega turnirja do 14 
let in tradicionalnega 
nogometnega turnirja 
po zaselkih. Slednji je 
letos pripadel Selcam, 
ki so v zanimivem 
finalnem obračunu 
ugnali ekipo Voličina-
center. 3. mesta so se 
ponosno veselili nogo-
metaši Huma. V bali-
nanju je zmagala ekipa 
Herbersteini (Janko 
Fištravec, Dragiša Ra-
dosavljevič, Tomo Br-
kljačič), drugo mesto 
je pripadlo Tihi Dolini 
(Rado Gobec, Tatjana 
Gobec, Andrejka Živ-

ko), tretje pa Štraleku (Jerica Ulbl, Zlatko 
Cvikl, Ljubica Horvat).

Za kolo nikoli ni prepozno
Da za kolo nikoli ni 

prepozno, so dokazali 
kolesarji Društva upo-
kojencev Voličina, ki 
so se v sodelovanju z 
društvi upokojencev iz 
okoliških občin v pri-
jetnem vzdušju podali 
na zanimivo kolesar-
jenje po poteh Kra-
jevne skupnosti Voli-
čina. Kolesarjenja se 
je udeležilo približno 
40 kolesarjev. Najsta-
rejši udeleženec kole-
sarjenja je bil 77-letni 
Jože Vreča iz Lenarta. 
Najstarejše kolo, ki je 
premagalo približno 15 km razdaljo, je bilo 

50 let staro kolo, ki ga je ponosno poganjal 
Pavel Savec iz Benedikta.

ogled likovna skupina Martine Golija. Prav 
tako v Jožefovem domu so bila predstavlje-
na ročna dela članic Društva kmečkih žena 
Voličina. Enota vrtca Voličina je poskrbela 
za ustvarjalne delavnice za najmlajše, ki so se 
pozabavali tudi v lutkovni predstavi Gromte-
speku. Svoj doprinos krajevnemu prazniku je 
minulo soboto dodalo tudi KTD Selce, ki je v 

kulturnem domu v Voličini uprizorilo vese-
loigro v treh dejanjih Mož na preizkušnji. 

Po osrednji proslavi, ki je 20. Septembra 
potekala v KD Selce, je bila minula nedelja 
v znamenju Ruperškega žegnanja, ki so se ga 
udeležili tako domačini kot tudi obiskovalci 
iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih koncev naše 
domovine.

Priznanja KS Voličina in Ovtarjeva pohvala
Priznanja KS Voličina sta podelila predse-

dnik Sveta KS in župan, Ovtar Slovenskih go-
ric Marko Šebart, ki mu je župan izročil listino 
in ovtarsko palico in mu podelil naziv Ovtarja 
– varuha Slovenskih go-
ric za leto 2013 in 2014, 
pa je podelil Ovtarjevo 
pohvalo.

Svet Krajevne sku-
pnosti Voličina vsa-
ko leto ob krajevnem 
prazniku podeli pri-
znanja za prispevke in 
dosežke na področju 
gospodarstva, kulture, 
športa, humanitarnih 
dejavnosti ali drugih 
dejavnosti in življenj-
skih področij, ki imajo 
pomen za ugled in ra-
zvoj, dobrobit krajevne 
skupnosti in krajanov. 
5. septembra je svet KS 
Voličina sprejel sklep 
o prejemnikih pri-
znanj. 

Tanja in Kristijan Nemec iz Zg. Voličine 
sta v lanskem letu, ko sta pri Slavici in Zlatku 
Črepinku zgorela stanovanjska hiša in hlev, 
izpeljala veliko delo dobrote, pomoči sočlo-
veku v stiski in sta organizirala akcijo zbira-
nja denarne in druge pomoči. Z nasveti sta 
sodelovala pri gradnji hiše. 

Jožica Šuster iz Sp. Voličine je bila ob 
svojih otrocih mama tudi petim nečakom, ki 

so ostali brez očeta in mame. Jožica in Milan 
Šuster sta otrokom pomagala, jih vzgajala v 
ljudi, ki prepoznavajo tudi stiske drugih in 
so jim pripravljeni pomagati po svojih mo-
čeh in sposobnostih. 

Ovtarjevo pohvalo in kipec ovtarja, ki ga 
je izdelal lutkarski mojster Slavko Rakuša 
Slavinec, je prejel Konrad Krajnc iz Selc, 
likovni ustvarjalec in vinogradnik. Uspešno 
je združil delo, ljubezen do vinske kapljice in 
likovno ustvarjalnost, skrbi tudi izobraževa-
nje mladih likovnikov. S podobami Agate in 
Friderika je opremil tudi novo izdajo roma-
na Črni križ pri Hrastovcu.

Darja Ornik
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ISSO certifikat Zlati kamen za občino 
Sveta Ana

Letos je bila občina Sv. Ana med občinami 
Podravja najvišje uvrščena. Z indeksom 
53,17 se je v vseslovenskem oziru uvrsti-

la na 49. mesto od najboljših 60 občin. Glede 
na to, da je v Sloveniji 212 občin, je to več kot 
zavidljiv rezultat dela občine. Občina Sv. Ana 
se lahko celo primerja 
z Gorenjsko statistično 
regijo, ki je v vsesloven-
skem pogledu najvišje 
ocenjena

Kaj je to Zlati kamen? 
»Zlati kamen je sistem 
za spodbujanje in spre-
mljanje razvoja na rav-
ni lokalne samouprave. 
Zlati kamen meri na 
tisto, čemur so lokalne 
skupnosti namenjene: 
zagotavljanju pogojev 
za dobro življenje«, so 
zapisali na svoji spletni 
strani.

Zlati kamen je skupni 
projekt dveh podjetij: 
podjetje SBR skrbi za 
vsebinski, Planet GV pa za organizacijski in 
poslovni razvoj. Pri vsebinskem razvoju in pri 
izbiri razvojno najbolj prodorne občine sode-
lujejo s Strokovnim svetom Zlatega kamna, 
neodvisnim telesom, v katerega so vključeni 
strokovnjaki s treh slovenskih univerz in iz 
prakse. Informacijski sistem slovenskih občin 
(ISSO) je najbolj celovito orodje za metriko in 
analizo slovenskih občin. Sistem združuje vse 
najpomembnejše dostopne kazalnike razvoja 
na ravni občine. S tem omogoča primerjalno 
presojo oz. vrednotenje občin.

 Sistem ISSO vključuje bazo podatkov z vse-
mi ključnimi razvojnimi kazalniki za slovenske 
občine in jo nadgrajuje z vrsto analitičnih oro-
dij. Npr. 100 lestvic: 210 občin, razporejenih po 
100 različnih kazalnikih z 9 področij: demogra-
fija, proračun in učinkovitost, gospodarstvo, 

trg dela, izobrazba, življenjski standard, social-
na kohezija, okolje in turizem. Indeks Zlati ka-
men pa je sestavljeni indeks, ki opiše trenutni 
razvojni položaj občin. Kazalniki so pogosto za 
zadnje leto, najdaljše obdobje, ki ga zajamejo, je 
pet let. Veliko podatkov za primerjavo občin je 
pridobljeno s strani Statističnega urada RS, Mi-
nistrstva za finance, spletnih strani občin, sple-
tnega servisa poslovnih informacij. Najboljšo 
vrednost indeksa ISSO 2013 ima primorska 
občina Šempeter-Vrtojba.

Suzana Rejak Breznik

Sveta Trojica

Do konca leta še več investicij

Župan občine Sveta Trojica Darko Fras: 
»V občini Sveta Trojica bomo do kon-
ca leta nadaljevali z investicijami, ki 

so jih že začeli oziroma načrtovali.«
Tako bodo po ulicah, v katerih so zgradili 

sekundarno kanalizacijsko omrežje, položili 
fino asfaltno prevleko. Gre za Cankarjevo, 
Cafovo, Brnčičevo, del Slovenske, del Ma-

riborske in Studenčno ulico, za ulico Leona 
Štuklja, za Cvetlično ulico, za Pot v Dobravo 
in za del Stare poti. »S tem bo investicija v 
izgradnjo čistilne naprave in kanalizacij-
skega omrežja za naselje Trojica končana,« 
poudarja Fras. »Sledijo prevzemi hišnih pri-
ključkov. Ker se bo začelo redno obratovanje 
kanalizacije, bodo začeli obračunavati tudi 
kanalščino, ki so jo v prehodnem obdobju 
poravnavali iz občinskega proračuna. Ob-
činski svet je že sprejel cene kanalščine. Iz-
vedli so tudi simulacije, ki so pokazale, da se 
bo cena kanalščine gibala okoli višine takse, 
ki se ukinja. Kot kažejo simulacije, bo veči-
na porabnikov plačevala od 12 do 17 evrov 
kanalščine mesečno, seveda ob povprečni 

porabi vode.
Istočasno pa v občini Sveta Trojica zače-

njajo z novim projektom – z izgradnjo či-
stilne naprave in kanalizacijskega omrežja 
Trojica Jug. To omrežje bo zajelo del Poti v 
Dobravo, del Stare poti, ulico Nad Jezerom 
in Sončno ulico, omogočilo pa bo tudi širi-
tev na območje Športno-rekreacijskega cen-

tra in na novo naselje 
Trojica Jug. Investicija 
bo stala okoli 800.000 
evrov. Trenutno je 
projekt v fazi javnega 
razpisa za izbiro izva-
jalca. Občini je uspelo 
za projekt pridobiti 
blizu 700.000 evrov iz 
evropskega sklada za 
razvoj regij.

Čistilno napravo na-
meravajo zgraditi že le-
tos, locirali pa jo bodo 
južno od regionalne 
ceste Lenart-Ptuj. Tako 
bo dovolj odmaknje-
na od naselja, da ne 
bo moteča za občane. 
Drugo leto bodo do-
gradili kanalizacijsko 
omrežje in priključke. 

Kasneje bodo tudi uporabniki tega kanaliza-
cijskega omrežja plačevali kanalščino. 

Občina Sveta Trojica izvaja tudi investicij-
ski projekt za izgradnjo energetskega parka 
v Sveti Trojici z ureditvijo energetskih točk 
okoli jezera. Projekt bo financiran preko 
LAS Ovtar Slovenskih goric iz sredstev za 
razvoj podeželja. Gre za to, da so okoli je-
zera in cerkve našli močne energetske točke, 
ki jih je okoli 40. Odkril jih je Bojan Krejač 
skupaj z drugimi strokovnjaki za energetske 
točke. Na njegovo pobudo bodo sedaj okoli 
20 točk uredili in s tem popestrili turistično 
ponudbo. V sklopu projekta bodo dogradili 
tudi hišico ob jezeru ter v njej uredili sani-
tarije in vodo, okoli jezera pa bodo posta-

Sanacije plazu, ki je poškodoval cesto na klancu med Sveto Trojico in 
Zgornjim Porčičem ter Lenartom, so se tokrat lotili zares temeljito. Ob 
cesti bodo zgradili tudi pločnik.

Sv. Ana v začetku letošnje jeseni, foto: Janez Ferlinc

Sveta Ana

Uspešno kandidirali na razpisih

Občina Sv. Ana je v 
prvi polovici sep-
tembra prejela kar 

tri pozitivno rešene odloč-
be o sofinanciranju za obe 
osnovni šoli in za kmečko 
tržnico. Glede na to, da so 
čedalje ostrejši kriteriji za 
pridobitev sofinanciranja 
pri različnih projektih, 
so v občini izredno vese-
li uspeha pri razpisanih 
projektih. Podružnično 
osnovno šolo Lokavec 
bodo celovito energetsko 
prenovili, namen imajo 
zamenjati streho, fasado in 
okna, saj je stavba že precej 
dotrajana in bi radi, da bi bila v celoti ener-
getsko prenovljena in bi služila še mnogim 
generacijam šolajočih se otrok. Vrednost te 
investicije je 223.019,11 evrov, od tega je so-
financerski delež 89.698,17 evrov, občina pa 
bo prispevala 133.320,94 evrov. Na matični 
osnovni šoli pa bodo kompletno energetsko 
prenovili streho, stavbno pohištvo in fasado 
pa so že uspeli. Vrednost je 372.186,74 evrov, 
od tega bodo pridobili 219.859,19 evrov EU 
sredstev, 153.327,55 pa bo 
prispevala občina. 

Kmečka tržnica, vodena 
pod ukrepom 322, se bo 
začela graditi naslednje 
leto spomladi in končala v 
jesenskem času istega leta, 
kot že omenjeno bo sofi-
nancirana v višini 140.000 
evrov. Vaško jedro bo do-
bilo pravo podobo, saj so 
vse štiri vpadnice, ki vo-
dijo v sam center občine, 
opremljene s pločniki in 
pripadajočo komunalno 
infrastrukturo.

Od ostalih del, ki tre-
nutno potekajo v občini, 
je izgradnja kanalizacije v 

Ledineku na dobri polovici, sočasno s to in-
vesticijo pa poteka položitev optičnega kabla 
s strani Telekoma Slovenije, kar bo omogoči-
lo boljše mobilne povezave na tem delu, po-
tem še v zaselku Lokavec, Rožengrunt, Dra-
žen Vrh, prav tako se obnova ceste v naselju 
Kremberk in Postičeve poti izteka – oziroma 
boste, spoštovani bralci, ob izidu Ovtarjevih 
novic povabljeni na otvoritev Viničarije na 
Pergarjevem vrhu z vinogradniško in učno 
potjo.

Obnova ceste z javno razsvetljavo v naselju Kremberk,  
foto: Viktor Kapl

Poziv za prijavo škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013 

Občina Lenart poziva vse kmetijske pridelovalce iz območja Občine Lenart, da prijavijo 
škodo v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih zaradi posledic suše v letu 2013 in sicer 
na obrazcu št. 2, katerega je mogoče dobiti v glavni pisarni Občine Lenart, soba 6/I (Marija 
Fras), ali na občinski spletni strani www.lenart.si ali na Kmetijski svetovalni službi KGZS v 
Lenartu (Branko Senekovič in Franci Ornik).

Prijavite lahko samo kmetijske kulture, ki jih je regijska komisija ocenila z več kot 30 % 
prizadetostjo zaradi suše.

V skladu z mnenjem članov RKOŠ s področja vinogradništva se prizna tudi škoda na 
večletnih nasadih – pridelku vinske trte, vendar ob upoštevanju posebnih pogojev, ki so 
navedeni v mnenju KGZ Maribor, zaradi mladih nasadov vinske trte.

Čitljivo izpolnjene in podpisane obrazce oddajte na Občino Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart v Slov. goricah, pisarna št. 8/I, najkasneje do ponedeljka, 30. septembra 2013, 
do 15. ure.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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AKTUALNO IZ OBČIN

Predlogi za ukinitev manjših občin – 
cenen politični populizem

Župana občine Sveta Trojica Darka 
Frasa, ki je bil do nedavnega tudi 
član državnega sveta, kjer je bil 

predsednik komisije za lokalno samoupra-
vo in regionalni razvoj, smo povprašali za 
mnenje o predlogih, da bi ukinili manjše 
občine z manj kot 5.000 prebivalci.

»Po mojem mnenju gre pri teh predlogih 
in razpravah za cenen in nevaren politič-
ni populizem,« pravi Fras. »Upam, da bo 
v koaliciji in nasploh med poslanci v dr-
žavnem zboru dovolj modrosti, da ne bodo 
nasedli tej veliki manipulaciji.«

Kot pravi Fras, gre pri predlogu za ukini-
tev manjših občin tudi za prevaro, saj z re-
organizacijo lokalne samouprave ne bi nič 
prihranili. Pri vsaki reorganizaciji morajo 
namreč zaposlene prevzeti novi subjekti. 
Če bi ukinili manjše občine in oblikovali 
večje, bi morali kadrovsko sestavo na njih 
okrepiti. Poleg tega pa bi morali na pode-
želju zopet oblikovati krajevne skupnosti. 
Vsaka bi verjetno morala imeti tajnika in 
poslovno sekretarko, da o svetu krajevne 
skupnosti in njegovem predsedniku niti 
ne govorimo. Dejansko bi skoraj vse ostalo 
enako, samo odločanje o uporabi denarja 
bi odmaknili od volivcev in ga centralizi-
rali na enem mestu na škodo razvoja po-
deželja. Ukinitev občin bi zagotovo zavrla 
razvoj podeželja.

Sicer pa Fras meni, da je bil predlog 
za ukinitev občin »vržen« v razpravo kot 
»kost za glodanje«. Ocenjuje, da vlada s 
tem ne misli resno, temveč upa, da bo lah-

ko po vseh teh razpravah lokalnim sku-
pnostim pobrala še več denarja oziroma 
sredstev, kot jim jih je že. Tako bo v lokalni 
samoupravi še manj sredstev kot doslej. 
Slovenija je že zdaj edina država v Evropi, 
ki nima regij.

Razprave o ukinitvi manjših občin so 
po besedah Frasa tudi nevarne, saj lahko 
destabilizirajo sistem lokalne samouprave, 
ki je eden od redkih v državi, ki še deluje 
stabilno in solidno. Takšna destabilizacija 
lokalne samouprave je po besedah Frasa 
nevarna in neodgovorna igra.

T. K.

vili tudi klopi in koše za smeti. Tako bodo 
polepšali okolico Trojiškega jezera. Celotna 
investicija bo stala okoli 12.000 evrov.

Kot pravi Fras, v občini normalno poteka 
tudi izvajanje programa modernizacije cest. 
Letos do konca septembra bodo modernizi-
rali dva odseka v Oseku. V ta namen dobo 
porabili 70.000 evrov. 

Presenetljivo dobro se je občina Sveta 
Trojica odrezala tudi na razpisu za razvoj 
podeželja. Zato bodo še letos asfaltirali 
Sodarsko ulico v Sveti Trojici, kar bo stalo 
40.000 evrov.

V občini potekajo intenzivna dela tudi na 
sanaciji plazu na cesti Lenart-Zgornji Por-
čič-Trojica. Investitor je direkcija za ceste, ki 
se je sanacije tega klanca po besedah Frasa 
lotila zares temeljito. Občini se je z direkcijo 
uspelo dogovoriti, da bodo ob cesti zgradili 

še pločnik, z rekonstrukcijo križišča pa bodo 
morali zaradi pomanjkanja sredstev še malo 
počakati.

Kot pravi Fras, jim je končno uspelo z mi-
nistrstvom za kmetijstvo in okolje uspešno 
uskladiti še zadnje predloge in pobude za 
občinski prostorski načrt. Sedaj pripravljajo 
čistopis, nato pa bodo dokument dokončno 
potrdili na seji občinskega sveta. Če bo vse 
po sreči, bo občinski prostorski načrt obja-
vljen še letos, kar bo velik uspeh, saj aktiv-
nosti za njegov sprejem potekajo že štiri leta, 
skupaj pa so stale okoli 170.000 evrov.

Skratka, v občini Sveta Trojica bodo letos 
poleg običajnega izvajanja nalog iz pristoj-
nosti občine veliko energije in časa posvetili 
tudi investicijam.

T. K.

Čiščenje in vzdrževanje javnih površin
Pred zimskim časom je potrebno pregleda-

ti in očistiti telesa za odvodnjavanje ob ob-
činskih cestah in drugih javnih površinah ter 
izvesti druga manjša vzdrževalna dela. Ker 
gre v glavnem za ročna in enostavnejša dela, v 

občini Sv. Trojica prijavljamo ta dela v progra-
me javnih del, ki jih lahko izvajajo težje zapo-
sljive brezposelne osebe, ki izpolnjujejo do-
ločene pogoje. Po odobritvi programa javnih 
del je tudi le-ta s strani pristojnega zavoda za 

zaposlovanje sofinanciran, 
seveda ob sofinanciranju 
občine. V času delovanja 
občine Sveta Trojica smo 
imeli v glavnem odobren 
po en program javnih del, 
medtem ko bomo letos od 
septembra dalje za določen 
čas prvič koristili dva pro-
grama. Predvsem želimo, 
da bi se določena vzdrže-
valna dela opravila tudi na 
bolj oddaljenih območjih 
občine.

Jože Žel

Aktivnosti za varne šolske poti
Tako kot v vseh občinah smo tudi v Sveti 

Trojici v Slovenskih goricah pred novim šol-
skim letom poskrbeli, da bo šolska pot čim 
bolj varna. Vozniki moramo biti še posebej 
pazljivi na šolarje, predvsem na območjih šol 
in šolskih poti. Da bi bila pot od doma do šole 
za naše otroke res varna, se izvaja veliko ak-
tivnosti. Začne se pri upoštevanju prometnih 
predpisov in kulturi udele-
žencev v prometu, zato so 
predvsem v času prvih šol-
skih dni potekala številna 
obveščanja, opozarjanja in 
izobraževanja preko javnih 
medijev, zloženk, letakov, 
panojev. Hkrati učence 
prve šolski dni intenzivno 
opozarjajo in izobražujejo, 
kako je potrebno ravnati 
kot pešec v cestnem prome-
tu. Za najmanjše skupine 
otrok je šolska pot možna le 
ob spremstvu staršev, opre-
mljeni pa so z ruticami ipd. 
Ob najbolj kritičnih točkah 
šolskih poti skrbijo za dodatno varnost poli-
cisti, redarji in pa prostovoljci Sveta za pre-
ventivo v cestnem prometu. V okviru Sveta 
se pred šolskim letom uskladi šolska proga in 
izdela načrt, ki je na ogled v šoli. Po uskladi-
tvi se šolska pot pregleda in ustrezno označi, 

očisti njen varovalni pas, da je zagotovljena 
ustrezna preglednost in še kaj. Poskrbljeno je 
tudi za organiziran avtobusni šolski prevoz. 
Zato moramo reči, da je za otroke oz. njihovo 
varno pot od doma do šole lepo poskrbljeno, 
pa tudi s šolskimi prostori in opremo, malico 
in z drugimi dodatnimi aktivnostmi in ugo-
dnostmi. Pomislimo, kako je bilo glede šo-

lanja otrok včasih. A takrat so otroci še pred 
šolo in po njej morali marsikaj postoriti, a 
so ob tem znali nekoliko bolj upoštevati vsa 
pravila in so imeli do učiteljev, staršev in vseh 
starejših ustrezen, spoštljiv odnos.

Podaljšanje javnega vodovodnega omrežja v Oseku
Pred rekonstrukcijo ceste v Oseku se je v 

mesecu avgustu izvedlo tudi podaljšanje jav-
nega vodovodnega omrežja v Oseku. Na tem 

območju je javno vodovodno omrežje sicer 
z glavno vodovodno linijo zgrajeno, vendar 
imajo določena gospodinjstva tudi sto in več 

metrov dolge hišne pri-
ključke. Ker se je v začetku 
avgusta 2013 začela mo-
dernizacija občinske ceste 
JP 703 982 Osek, Erjavec-
Kuplen-Golob, se je pred 
tem izvedlo še podaljša-
nje javnega vodovodnega 
omrežja, na katerega so se 
tri gospodinjstva že lahko 
neposredno priklopila, v 
prihodnje pa bo s podalj-
šanjem javnega cevovoda 
možno neposredno pri-
ključiti še nekaj gospo-
dinjstev.

Modernizacija ceste v Oseku
V začetku meseca avgusta se je začela mo-

dernizacija ceste v Oseku – Javna pot JP 703 
982 (Osek, Erjavec-Kuplen-Golob) 

Na podlagi javnega razpisa naročnika ob-
čine Sveta Trojica v Slovenskih goricah je bil 
za modernizacijo ceste izbran izvajalec Emil 
Grobelnik, s. p., Pernovo 17a, Žalec.

Dokončanje modernizacije ceste v dolžini 
423 m je predvideno do 10. 10. 2013. Gre za 

cesto na razpršenem območju Oseka, kjer v 
glavnem poteka krajevni promet in ne tran-
zitni. Po rekonstrukciji ceste v širini 4 m bo 

širina asfaltnega vozišča 
znašala 3,00 m + 0,5 m 
asfaltne mulde + 0,5 m 
bankine. Velik poudarek je 
tudi na ureditvi odvodnja-
vanja ceste. Modernizacije 
ceste so gotovo najbolj ve-
seli krajani ob cesti oz. 8 
gospodinjstev, katerim se 
ne bo več potrebno vozi-
ti domov po makadam-
ski cesti. Cesta poteka po 
oseških gričih, ob njej se 
razprostirajo vinogradi, pa 
tudi nekaj kleti je ob njej, 
iz katerih lastniki radi po-
nudijo popotniku kakšen 

»glažek«. S ceste se še posebej lepo vidi cer-
kev sv. Trojice in širša okolica.

V tem času se zaključuje tudi projektiranje 
treh odsekov cest, od katerih sta dva odseka 
prav tako v Oseku, katerih modernizacija je 
predvidena v naslednjem letu.

Darko Fras: Predlogi za ukinitev manjših 
občin so nevarni, saj destabilizirajo sistem 
lokalne samouprave, ki je eden od redkih v 
tej državi, ki delujejo stabilno in solidno.

Dela dobro potekajo

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Odločitev za samostojno občino je  
bila prava!

Jesen je ponovno odprla vročo debato o 
ukinitvi približno 100-tih slovenskih občin 
in s tem zmanjšanje števila le-teh na pribli-
žno 120. Župani slovenskogoriških občin, ki 
bi po Virantovem predlogu morale biti uki-
njene oz. združene v večje občine, predlogu 
notranjega ministra RS nasprotujejo. 

Med tistimi, ki z argumenti proti nastopajo 

proti ukinjanju manjših občin, je tudi župan 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec. 
Naš sogovornik poudarja, da je bila odloči-
tev za samostojno občino pred sedmimi leti 
prava. »V teh sedmih letih smo namreč v naši 
občini izvedli številne pomembne projekte, ki 
dvigujejo standard občanom. Mednje sodi-
jo prizidek k osnovni šoli, centralna čistilna 
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Medtem ko so se po novi as-
faltirani cesti v preteklem me-
secu že lahko peljali v Malni, je 
minuli teden Cestno podjetje 
Murska Sobota začelo z asfalti-
ranjem cestnega odseka v dolži-
ni 1600 m tudi v Sp. Gasteraju. 

Ob tem župan Peter Škrlec 
razloži, da je v obeh primerih 
šlo za dveletni projekt, saj so se 
zemeljska dela pričela že prete-
klo jesen. Po mnenju župana je 
za konfiguracijo terena dvele-
tna izvedba tovrstnih projektov 
primernejša, saj je na ta način 
cestišče bolj utrjeno in tako tudi 
samo asfaltiranje kvalitetneje iz-
vedeno. Ob tem naš sogovornik 
ugotavlja, da so z investiranjem v makadamske 

ceste v zadnjih sedmih letih večino večjih ma-
kadamskih odsekov v občini že asfaltirali. 

naprava, obnova vodovoda in kanalizacije v 
Jurovskem Dolu, obnova trga in kulturnega 
doma in približno 17 km na novo asfaltira-
nih makadamskih cest. Ob tem pa je potrebno 
poudariti, da imajo vsa gospodinjstva v obči-
ni možnost priključitve na mestni vodovod,« 
razlaga Peter Škrlec, ki v nadaljevanju še 
pove, da je bilo veliko sredstev vloženih tudi 
v ureditev komunalno opremljenih parcel za 
izgradnjo novih stanovanjskih objektov. »Žal 
pa gradnja slednjih zaradi slabe gospodarske 

slike v državi trenutno stoji, a je na drugi stra-
ni to zagotovo velika naložba v prihodnost,« 
nadaljuje župan Občine Sv. Jurij v Slov. gori-
cah, ki še odločno poudari: »Naša občina je v 
primerjavi s krajevnimi skupnostmi primerlji-
ve velikosti, ki niso stopile na samostojno ob-
činsko pot, naredila velik korak naprej, med-
tem ko so te krajevne skupnosti v primerjavi 
z nami v zadnjem obdobju stagnirale. Izvedli 
smo namreč nekaj zelo velikih in pomembnih 
projektov za naše občane, ki smo jih v veliki 

meri poplačali s pomočjo 
evropskih sredstev. Prav 
zato se ne morem strinjati 
z izjavo Gregorja Viranta, 
da manjše občine ne znajo 
črpati evropskega denarja 
in izvajati pomembnih pro-
jektov. Obžalujemo lahko le 
to, da nismo na samostojno 
občinsko pot stopili že v pr-
vem krogu, že leta 1998, saj 
bi v tem času lahko naredili 
za našo občino in za naše 
ljudi še precej več.«

FASADNI STIROPOR EPS 70

 DEBELINA  CENA/M2

 5 cm 2,44 eur
 8 cm 3,95 eur
 10 cm 4,89 eur
 12 cm 5,89 eur
 15 cm 7,35 eur

FASADNO LEPILO CAPAROL 
Klebe– und Spachtelmasse

  CENA: 
   6,50 eur/vre

SIDRO FASADNO
PVC TRN

10 cm = 0,15eur/kom
14 cm = 0,15eur/kom
16 cm = 0,15eur/kom

Alpina zaključni sloj
Beli ali barvni 
Izdatnost: 10 m2/ved

CENA:
28,88 eur/vedro

MAVČNO KARTONSKA  
PLOŠČA RIGIPS Austria
Cena za 1 kos 4,77 eur

Dim.1,25x2 m, deb. 12 mm

PROFIL UD RIGIPS

Cena: 0,48 eur/m1

PROFIL CD RIGIPS 

Cena: 0,69 eur/m1

Mavčno polnilna masa 
RIGIPS SUPER
Cena 5,00 eur /vre
 
 

vreča pakirana 5 kg

NOTRANJA ZIDNA 
IZR. MASA RIGIPS – 
Rimano glet XL 
Cena: 8,50 eur
pak. 25 kg 

Končajte steno 
v 1 dnevu

NOTRANJI KIT CAPAROL 25 kg/vedro

Cena: 13,71 eur

MEŠANJE VSEH VRST BARV 
IN ZAKLJUČNIH SLOJEV
 
Notranje, fasadne barve, zaključni sloji, 
barve za les, pvc in kovino

Otvoritev kulturnega doma 26. oktobra 
Obnova kulturnega doma v Jurovskem 

Dolu, ki se je začela v preteklem letu, je kon-
čana. Opravljen je bil tudi že tehnični pre-
vzem, tako na občini Sv. Jurij v Slov. gor. se-
daj čakajo še na uporabno 
dovoljenje. Kulturni dom 
pa bo svojemu namenu 
predan že v prvi polovici 
oktobra, ko bo gostil sre-
čanje društva pedagogov 
Antona Trstenjaka.

Uradna otvoritev kultur-
nega doma bo 26. oktobra v 
sklopu 40-letnice folklorne 
skupine Jurovčan, ki deluje 
znotraj KUD Ivan Cankar. 
Na zadnji seji občinskega 
sveta so razpravljali tudi o 
predlogu KUD Ivan Can-
kar iz Jurovskega Dola, 
da bi se avla obnovljenega 

kulturnega doma poimenovala po Alfredu 
Neuvirtu, nekoč pomembnem kulturnem 
delavcu v Jurovskem Dolu.

Dejan KrambergerV občini Sv. Jurij v Slov. gor. v zadnjih sedmih letih uresničenih veliko 
projektov

Novemu trgu v Jurovskem Dolu dela družbo obnovljen kulturni dom.

Prihodnje leto sanacija OŠ J. Hudalesa, obnova 
dotrajanih in novi odseki asfaltnih cest

Medtem ko je težko pričakovana obnova 
kulturnega doma v Jurovskem Dolu že za-
ključena, na občini Sv. Jurij v Slov. gor. že 
pogledujejo proti novim projektom. Med 
največjimi investicijami prihodnje leto bo 
tako energetska sanacija osnovne šole s po-
udarkom na obnovi telovadnice. Tako se bo 
kmalu pričel postopek izbire izvajalca, saj 
kljub dejstvu, da se bo obnova pričela šele 
s koncem šolskega leta, ničesar ne želijo 
prepustiti naključju. Z obnovo telovadnice 

bi namreč radi zaključili do pričetka priho-
dnjega šolskega leta, tako da bo pouk lahko 
potekal nemoteno. 

Po besedah Petra Škrleca imajo na občini 
prihodnje leto v načrtu asfaltirati še posame-
zne makadamske cestne odseke in izvesti sa-
nacije dotrajanih cest, predvsem na mestih, 
kjer se je cesta posedla ali pa je v zelo slabem 
stanju. Za omenjene investicije na občini že 
zbirajo predračune. 

FASADNI STIROPOR EPS
70

DEBELINA CENA/M2

FASADNO LEPILO
CAPAROL Cleber –
und spachtelmasse

SIDRO FASADNO

PVC TRN

Alpina zaklju ni sloj

Beli ali barvni

Izdadtnost:10m2/ved

5cm 2,44 eur
10cm=0,15eur/kom

8cm 3,95 eur CENA 6,50 eur/vre 14cm=0,15eur/kom 28,88 eur/ved

10cm 4,89 eur

12cm 5,89 eur 16cm=0,15eur/kom
15cm 7,35 eur

VSE CENE SO Z DDV Cene veljajo od 01.10.2013 do 31.10.2013

    VSE CENE SO Z DDV       Cene veljajo od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2013

Cestno podjetje Pomgrad prejšnji teden pričelo z asfaltiranjem 
ceste v Sp. Gasteraju.

Sp. Gasteraj dobil novih 1,6 km asfaltne ceste
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Pred dnevi je Zavarovalnica Maribor 
(ZM) odprla svoje poslovne prostore v 
občini Sveta Trojica z namenom, da 
svoje storitve približa zavarovancem. 
»Skupaj z županom Darkom Frasom 
smo našli odličen prostor v središču 
Svete Trojice, v katerem smo uredili 
in lepo opremili pisarno ZM, tako da 

se bodo naši zavarovanci v njej dobro 
počutili,« pravi direktor PE Podružni-
ca Maribor v Zavarovalnici Maribor 
Branko Tekmec. Gre za veliko PE Za-
varovalnice Maribor, ki pokriva ob-
močje upravnih enot Maribor, Pesnica, 
Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistri-
ca in Ruše. V PE Podružnica Maribor 
je okoli 150 zaposlenih in 250 pogod-
benih sodelavcev, ki so organizirani 

kot samostojni podjetniki ali kot d. o. 
o.. Sicer pa je v Zavarovalnici Maribor, 
ki sodi med največje in najbolj trdne 
zavarovalnice v državi, skupaj več kot 
900 zaposlenih.

»V naši novi pisarni v Sveti Trojici 
bodo lahko zavarovanci sklepali vse 
vrste zavarovanj ZM. Poleg tega pa 

bodo lahko enkrat te-
densko prijavili in dali 
oceniti manjše avto-
mobilske škode,« pou-
darja Tekmec.

 »Sedaj ima ZM svo-
je pisarne v Kungoti, 
Pesnici, Šentilju, Sve-
tem Juriju v Slovenskih 
goricah, Sveti Ani, Be-
nediktu, Lenartu, Cer-
kvenjaku in sedaj na 
novo tudi v Sveti Troji-
ci,« kar malce ponosno 
našteva Tekmec. »Tako 

imamo dejansko svoje pisarne v vseh 
občinah na območju Slovenskih goric. 
Seveda pa ima ZM svoje pisarne tudi v 
Prlekiji in Pomurju, vendar pa te v ZM 
že sodijo v drugo poslovno enoto.«

Kakšne izkušnje imajo v ZM z de-
lom svojih pisarn v Slovenskih gori-
cah? »Preko pisarn smo svoje storitve 
zelo približali ljudem. K temu cilju 
težimo tudi z odprtjem pisarne ZM 

v Sveti Trojici. Zavarovancem želimo 
omogočiti, da vse opravijo na enem 
mestu. S tem odpade vse iskanje in kli-
canje po telefonu. Z odprtjem pisarne 
torej ne stremimo samo k temu, da bi 
povečali število zavarovancev, temveč 
želimo povečati kakovost storitev in 
zadovoljstvo naših zavarovancev, tako 
na sklepalnem kot na škodnem delu,« 
pojasnjuje Tekmec.

Kaj pa ljudje v Slovenskih goricah 
najbolj zavarujejo? »Izkušnje kažejo, 
da v Slovenskih goricah človek skoraj 
mora imeti sklenjeno zavarovanje za 
primer naravnih nesreč (vihar s strelo 
in požarom, toča, poplava, plaz itd.). 
Vsakdo mora poskrbeti tudi zase, zato 
je dobro imeti sklenjeno vsaj eno ži-
vljenjsko zavarovanje. Ne nazadnje pa 
je treba zavarovati tudi avtomobil, da 
človek po toči ali prometni nesreči ne 
ostane brez njega. Seveda pa ima ZM 
še druga zavarovanja, ki jih je pame-
tno skleniti, da lahko človek mirno 
spi,« pravi smeje Tekmec. 

Sicer pa Tekmec ugotavlja, da je na 
območju osrednjih Slovenskih goric 
vključenih v zavarovanje veliko zava-
rovancev. »Z odprtjem pisarne v Sveti 
Trojici bomo zagotovo pridobili še ka-
kšnega novega, saj imamo v ZM zares 
kakovostno ponudbo, v kateri lahko 
vsakdo najde kaj zase. Poleg tega pa 

imamo dobre svetovalce oziroma za-
stopnike, ki znajo vsakemu svetovati 
in mu pomagati pri izbiri ustreznega 
zavarovanja, da bo imel miren spanec 
in da bo ob škodi prejel ustrezno od-
škodnino,« poudarja Tekmec.

T. K.

GOSPODARSTVO

Branko Tekmec: Pisarno ZM v Sveti Trojici smo 
odprli z namenom, da svoje storitve in usluge 
približamo našim zavarovancem čim bližje 
njihovemu domačemu kraju.

Zavarovalnica Maribor ima pisarne v vseh občinah v Slovenskih goricah
Nova pisarna ZM v Sveti Trojici
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Oktober – mesec požarne varnosti
Gasilci GZ Lenart pripravljajo pestro izbiro aktivnosti in vabijo v svoje vrste

Mesec oktober je 
v Sloveniji že 
t r a d i c i ona l no 

poznan kot mesec požar-
ne varnosti in ga gasilci 
namenjamo seznanitvi ob-

čanov s požarno varnostjo 
v njihovem domačem oko-
lju. Tako so vrata gasilskih 
domov na široko odprta 
otrokom, šolarjem in tudi 
ostalim občanom. Na dne-
vih odprtih vrat si bodo 
lahko ogledali vozila in 
ostalo opremo ter pridobi-
li odgovore na vprašanja v 
zvezi z gasilstvom.

Tema letošnjega okto-
bra bo gasilnik in njegova uporaba. Izdelani 
bosta zgibanki »Gasilnik v osebno vozilo« 
in »Gašenje začetnih požarov v gospodinj-
stvu«, ki ju bodo s pomočjo prostovoljnih 
gasilcev prejela vsa gospodinjstva, na vidnih 
mestih pa bodo izobešeni tudi plakati, ki 
bodo ljudi opozarjali na večjo pazljivost pri 
ravnanju z ognjem.

V GZ Lenart je vključenih deset prosto-
voljnih gasilskih društev. Ta vključujejo le 
prostovoljce in ti skupaj tvorijo 1173-član-
sko skupnost, ki ne le govori o tovarištvu 
in pomoči, temveč resnično živi pomoč 
človeku v nesreči. Posebej smo ponosni na 
270-prostovoljnih gasilcev – operativcev, ki 
na vsaki od intervencij poklonijo svoj čas, 

svoje delo in strokovno znanje 
ter pogosto tudi tvegajo svoje 
življenje za sočloveka. 

Glavna naloga GZ Lenart 
je povezovanje gasilcev šestih 
občin s področja UE Lenart, 
ki predstavljajo organizira-
no, strokovno usposobljeno 
in usklajeno silo, na katero se 
prebivalci osrednjih Sloven-

skih goric lahko vedno zane-
sejo.

Svoje cilje pa uresničujemo 
na področju:

- izobraževanja, kjer člani 
pridobivajo strokovno teo-
retično in praktično znanje 

v domačih društvih, na nivoju GZ Lenart, 
podravske regije in tudi Gasilske zveze Slo-
venije. Veščine in znanja člani pridobivajo in 
utrjujejo tudi na gasilskih vajah ter tekmova-
njih, ki prav tako potekajo na vseh naštetih 
nivojih za vse vrste članov oziroma članic: 
pionirje, mladince, člane, starejše gasilce. 

- dela z gasilsko mladino, ki je ena od 
temeljnih nalog vsakega društva. Za mlade 
pripravljamo srečanja Društev mladi gasilec 
(letos enaindvajseto), mladinski kviz (letos 
peti), taborjenje (letos tretje), tekmovanje v 
gasilski orientaciji. Društva sama pa za mla-
de postorijo tudi veliko drobnih aktivnosti, 
ki jih obdržijo v gasilskih vrstah in nam da-
jejo upanje, da bo gasilstvo rastlo številčno 

Srečanje na obrtnem sejmu

Velikokrat se lahko politiki na na-
ključnih srečanjih dogovorijo več 
koristnega kot na uradnih sestankih. 

Verjetno je bilo tako tudi na nedavnem Med-
narodnem obrtnem sejmu 
v Celju, kjer so se po na-
ključju srečali župan obči-
ne Benedikt Milan Gumzar 
(prvi z leve), župan občine 
Sveta Ana Silvo Slaček in 
Henrik Gjerkeš, nekdanji 
minister za lokalno samo-
uoravo in kmetijstvo ter 
sedanji predsednik uprave 
Ustanove akademika dr. 
Antona Trstenjaka, ki šti-
pendira številne nadarjene 
mlade ljudi iz osrednjih 
Slovenskih goric. Upajmo, 

da se jim je uspelo kaj koristnega dogovoriti 
in da bo štipendije dobilo še več mladih iz 
teh krajev.

Tekst in foto T. K. 

in kakovostno tudi v bodoče. To nam potr-
jujejo tudi rezultati, ki jih mladi dosegajo na 
regijskih in državnih srečanjih in tekmova-
njih.

- dela s članicami, ki jim pripravljamo 
srečanja na nivoju GZ Lenart, podravske 
regije in tudi Gasilske zveze Slovenije. Za 
članice vsako leto pripravimo tudi strokov-
no ekskurzijo. Udeležujejo pa se tudi pro-
gramov izobraževanj, v letošnjem oktobru 
pa načrtujejo tudi prvo operativno vajo za 
članice.

- dela z gasilskimi veterani, za katere pri-
pravljamo vsakoletno družabno srečanje (le-
tos dvaindvajseto) in najstarejše med njimi 
obiščemo in s skromnim darilcem obdarimo 
pred novim letom. To so naši najzaslužnejši 
člani, saj od njih nismo podedovali le gasil-

skih domov z opremo, temveč tudi vrednote, 
ki nas združujejo.

Najzaslužnejše v gasilskih vrstah pa na 
občnih zborih nagradimo s priznanji in 
odlikovanji, ki so podeljena v skladu s Po-
sebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev in so prav vsa do zadnjega zaslužena 
s plemenitim in humanitarnim delom.

V zmedi političnih in kapitalističnih in-
teresov smo ohranili samostojnost, nepri-
dobitnost, humanitarnost in nepolitičnost 
svojega članstva – gojimo vrednote, ki imajo 
bodočnost, zato lepo vabljeni med nas. Pri-
dnih in delovnih rok ni nikoli preveč, kakor 
tudi ne iskrivih in bistrih glav. Dobrodošli 
med prostovoljnimi gasilci. 

GZ Lenart

sobota, 28. 9. 2013  
10.00 - izid monografije »Franc Postič (1794 – 1861) zaslužni vinogradnik, sadjar in  
             kirurg«               
10.30 - okrogla miza o zgodovini vinogradništva in prehrane 
12.00 - voden ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh z etnološko muzejsko  
             zbirko in stalno razstavo o Francu Postiču 
13.00 - petje ljudskih pevk in nastop folklorne skupine  

nedelja, 29. 09. 2013  
15.00 - voden ogled Postičeve vinogradniške učne poti 
16.00 - voden ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh z etnološko  muzejsko  
              zbirko in stalno razstavo o Francu Postiču  

sobota, 5. 10. 2013        
13.00 - tradicionalna bratev s puto, tretanje, prešanje (Pergarjev vrh) 
15.00 - voden ogled Postičeve vinogradniške učne poti 
16.00 - voden ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh z etnološko  muzejsko  
              zbirko in stalno razstavo o Francu Postiču 

nedelja, 6. 10. 2013  
15.00 - voden ogled Postičeve vinogradniške učne poti 
16.00 - voden ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh z etnološko  muzejsko  
              zbirko in stalno razstavo o Francu Postiču 

sobota, 9. 11. 2013 
11.00 - voden ogled Postičeve vinogradniške učne poti 
12.00 - voden ogled celovito obnovljene zidanice Pergerjev vrh z etnološko muzejsko  
              zbirko in stalno razstavo o Francu Postiču 
14.00 - etnološka prireditev martinovanje s trgatvijo žametovke, potomke najstarejše  
              vinske trte in snetje klopotca ter veselo druženje (središče naselja)  

Informacije: Občina Sveta Ana, T: (02) 729 58 80,  Janez Ferlinc ZGSG T: 041 240 242,  
                       Turizem Slovenske gorice  T: 040 328 509 
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Poti dediščine hrane in vina 
pri Sveti Ani 
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Poti dediščine hrane in vina 
pri Sveti Ani 

Slovenskogoriška vina na razstavi v 
Gradcu leta 1846

Na razstavi vin med 10. splošnim 
zborom nemških kmetov in gozdar-
jev v Gradcu septembra 1846 se je 

najlepše videlo takratno stanje štajerskega 
vinogradništva. Vseh vzorcev je bilo 223, 
od tega iz Štajerske 18 rdečih vin, večina iz 
Bizeljskega, 105 domačih belih vin, 12 vin 
jagodni izbor in 21 vin iz renskih trt. Iz po-
slanih štajerskih vzorcev običajnih belih vin 
ugotovimo 83 % vin iz domačih sort in 17 % 
iz žlahtnih renskih sort. V Slovenskih gori-
cah sta med domačimi sortami prevladovali 
bela belina (ranfol) in šipon. Seznam pa je 
izredno zanimiv, saj se vidijo konkretni kva-
litetni rezultati izboljševanja vinogradništva 
tudi v Slovenskih goricah. 

Iz naših krajev so bili na razstavi naslednji 
vzorci domačih belih vin:

Št. 37. Poslal Tschebull (Čebul) iz Lokavca 
v Slovenskih goricah, letnik 1844.

Št. 39. Poslal Postitsch (Postič) iz Krivega 
Vrha (Sv. Ana) v Slovenskih goricah, proizve-
deno iz grozdja šipon, letnik 1841. 

Št. 88. Poslal Schwarzl, Sandberger (Pešče-
novrhščan), letnik 1841.

Št. 97. Poslal Schwarzl, Sandberger (Pešče-
novrhščan), letnik 1839.

Vincenc Schwarzl je bil upravnik posestev 
Admontskega samostana v Radgoni in Slo-
venskih goricah ter Postičev prijatelj in so-
delavec v kmetijski družbi. Več kot 20 let se 
je ukvarjal z vinogradništvom. Po do sedaj 
znanih virih je leta 1846 začel med drugim 
razstavljati bela vina iz Peščenega in Cogetin-
skega Vrha iz sedanje občine Cerkvenjak. Ta 
vina so se pozneje pošiljala tudi na svetovne 
razstave v Pariz, London, Dunaj in drugam. 
O svojih bogatih vinogradniških izkušnjah 
je Vincenc Schwarzl napisal knjigo, kar ome-
nja tudi Anton Krempl v zgodovini Štajerske 
(Dogodivšine štajerske zemle, Gradec, 1845). 
Vino Sandberger (Peščenovrhščan) je bilo iz 
grozdja šipon in je spadalo med najboljša 
štajerska vina. Profesor kmetijstva v Grad-
cu dr. Franc Hlubek ga je dvakrat analiziral, 
leta 1841 in 1862, ko je v svojih razpravah 
želel dokazati in prepričati vinogradnike, da 
je domače vino pridelano iz šipona po takrat 
sodobnih agrotehničnih načelih enako kva-
litetno kot vina iz tujih sort.
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Stanko Kranvogel je na-
govoril navzoče iz vseh 
društev ter številne častne 
goste. Navzočim so name-
nili nekaj besed še Franc 
Lobnik, Anton Donko, 
Slavca Golob, Nina Golob 
in lenarški župan mag. Ja-
nez Kramberger. Sledila je 
podelitev priznanj ZDU 
Slovenje zaslužnim čla-
nom oz. funkcionarjem v 
društvih zvezah. Najvišje 
priznanje, veliko plaketo, 
sta prejela Anton Kolman 
ter Ivan Černčec, zahvalo 
pa Vladimir Šedivy. 

Za prijetno druženje po 
uradnem delu je poskrbel 
trio Veseli Jurovčani. DU 
Sveta Trojica je organiziralo že tradicionalni 
srečelov. Zveza DU Slovenskih goric Lenart 
se kot organizator 17. srečanja upokojencev 

na Poleni zahvaljuje vsem, ki so prispevali, 
da je srečanje uspelo.

Tajnik ZDU Slov. goric Stanko CartlKoroški Slovenci obiskali Benedikt

V soboto, 14. septembra, se je skupina 
koroških Slovencev iz Beljaka od-
pravila na potovanje po Sloveniji. 

Pot jih je pripeljala preko Ljubljane v Šen-
tjur, kjer so si ogledali tiskarno, njihov cilj 
pa je bil raziskovanje podeželja, običajev ter 
skritih biserov Štajer-
ske. Gostje iz Avstrije 
se v Beljaku učijo slo-
venščine, čeprav so se 
njihovi stiki s Slove-
nijo že izgubili in jim 
niso poznani slovenski 
predniki, jih nagovarja 
slovenska pristnost, ki 
se v največji meri na-
haja v skritih kotičkih 
podeželja.

S svojo geografsko 
lego, ki ponazarja od-
prto dlan, jih je prevzel 
sam center Benedikta. 
Na organizacijskem iz-
letu pred mesecem dni 
sta voditelja izbrala za ogled eno najstarejših 
stavb v Benediktu, stanovanjsko stavbo na 
Štajngrovi 88. Leta 1714 je bila izgrajena klet 
in stavba, ki je služila tedanjim italijanskim 
grofom Verronijem kot letni dvorec sredi 
okoliških vinorodnih pobočjih.

Sedanjo stavbo je kupila družina Fras Leva 
leta 2002 ter jo vsa leta obnavljala z velikim 
navdušenjem, vse z lastnim delom. Gostje 
so si ogledali ohranjen in obnovljen grajski 
studenec, ki je nekoč bil v obzidju tedanjega 
Malega gradu. Posebno navdušeni so gostje 
bili nad t. i. Šmihelovo kajžico, ki jo je go-
spodar Marko iztesal iz prvotnega ostrešja 
stanovanjske hiše ter tako ohranil čudovito 
kulturno dediščino, ohranjena je tudi prvo-
tna, ročno izdelana strešna kritina.

Poseben namen prijetnega obiska je bil 
druženje s slovensko glasbo in pesmijo. 
Člani družine Fras Leva so s harmoniko in 
ostalimi instrumenti, posebej še s pesmi-
jo, navdušili obiskovalce, da so pozabili na 
odhod. Najlepši dogodek pa je bil skupna 

pesem, katero so gostje iz srca prepevali, če-
prav je sprva niso poznali. Na sprehodu po 
vrtu in sadovnjaku so jih zanimali slovenski 
izrazi za vsako rastlino, plod, dogajanje. Nji-
hov tečaj slovenščine je bil zelo uspešen, saj 
so potrebovali le malo prevoda v nemščino. 
Ganjeni in očarani nad drobnimi biseri so 
pot nadaljevali v Prekmurje.

Čeprav so si avstrijski gostje ogledali stav-
bo, ki je pričela rasti okoli konca 17. stoletja, 
so v bližini posesti lahko opazili tudi peča-
te moderne civilizacije, v bližini se namreč 
nahajajo sončne elektrarne, ki ponazarjajo, 
da razvoj človeka poseže v vsak kotiček. Na 
nas pa je, da se naučimo sobivanja različnih 
pogledov in kulturnih okolij.

Družina Fras Leva

Srečanje ZDUSG s Podravsko 
pokrajinsko zvezo DU Maribor 

Zveza društev upokojencev Slovenskih 
goric Lenart je v soboto, 10. avgusta, 
organizirala že 17. tradicionalno sre-

čanje upokojencev v ŠRC Polena. Letošnje 
srečanje se je od preteklih razlikovalo po 

tem, da so se ga prvič udeležili tudi upoko-
jenci Podravske pokrajinske zveze DU Ma-
ribor. Srečanja se je udeležilo približno 800 
članov iz skupno 61 društev obeh zvez.

Namen srečanja je bil, da se upokojenci 
vsaj enkrat letno zbe-
rejo, se pri prijetnem 
druženju poveselijo, 
med seboj spozna-
jo ter pokramljajo. 
Srečanje je spremljal 
kulturni program s 
pihalno godbo MOL, 
Lejo Leutgeb, skupino 
Anite Kralj, Cerkveno-
prosvetnim pevskim 
zborom KUD Sveta 
Ana, pevkami ljudskih 
pesmi DU Lenart, sku-
pino mladih harmoni-
karjev iz Svete Trojice 
in Sašo Lovrenčič. 

Predsednik Zveze 
DU Slovenskih goric 

Nastop CMePZ KD Sv. Ana na srečanju društev upokojencev Podravja, 
foto: SReBr

Družno in skupaj ...

Vzorca vin iz renskih trt:
Št. 143. Poslal Postitsch (Postič), Krivi Vrh 

(Sv. Ana), letnik 1844, zvrst.
Št. 144. Poslal Postitsch (Postič), Krivi Vrh 

(Sv. Ana), letnik 1844, pridelano iz renskega 
rizlinga.

Franc Postič je bil pomemben kmetijski 
stokovnjak praktik in je bil takrat tudi že 
član stalne komisije za vrtnarstvo pri Štajer-
ski kmetijski družbi. Oktobra 1845 je Postič 
prejel za razstavljeno cvetje iz Sv. Ane na 
razstavi cvetja v Gradcu veliko srebrno me-
daljo kmetijske družbe. Izmed članov stalne 
komisije za vrtnarstvo je Postiča nadvojvoda 
Janez imenoval v komisijo za ocenjevanje 
grozdja in vina ter v komisijo za ocenjevanje 
cvetja na ratstavi 10. splošnega zbora nem-
ških kmetov in gozdarjev. Na večdnevnem 

zborovanju v Gradcu je sodelovalo 1505 
predstavnikov kmetijskih družb iz Avstrij-
ske monarhije in mnogih nemških dežel. Na 
zasedanju sekcije za vinogradništvo je Franc 
Postič razpravljal in se družil z vsemi takra-
tnimi vinogradniškimi strokovnjaki. Tam je 
sodeloval tudi z Matijo Vertovcem, ki je iz 
Krajnske na razstavo v Gradec dostavil de-
sertno vino Wipbacher Essenc, letnik 1834. 
Duhovnik Matija Vertovec je bi dopisni član 
C. k. kmetijske družbe Vojvodstva Štajersko 
in avtor prve slovenske knjige o vinogradni-
štvu z naslovom Vinoreja, Ljubljana, 1844.

O zgodovini vinogradništva in prehrane 
v Slovenskih goricah se bomo pogovarjali 
pri Sveti Ani na drugih Postičevih dnevih 
v soboto, 28. septembra 2013.

Janez Ferlinc

Nad 20 DU razstavljalo v Trojici
Zgornjepodravska po-

krajinska zveza društev 
upokojencev je pripravi-
la razstavo ročnih del, ki 
je potekala v organizaciji 
Društva upokojencev Sve-
ta Trojica v protokolar-
no-razstavnem centru sv. 
Martina v samostanski kle-
ti v Sveti Trojici. Čudovite 
ročne izdelke je od 20. do 
22. septembra razstavlja-
lo 16 društev iz zgornjega 
Podravja in večina društev 
upokojencev z lenarškega 
območja.

E. P. 

odvetnik

8480 Mureck, Grazer Strasse 1/1. gornje nadstropje (v stavbi Steiermärkische Sparkasse)

tel. in fax: 0043 3472/211 62  GSM: 0043 676/30 40 523 E-pošta: anwalt-reisinger@a1.net

Delovna področja:
- delovno pravo
- gradbeno pravo
- zakonsko in družinsko pravo
- dedno pravo in zapuščinske zadeve
- nepremičninsko pravo
- sosedski odnosi
- odškodninsko pravo
- kazensko pravo
- društveno pravo
- upravno pravo
- civilno pravo

»Sem zagovornik Vašega  
zaupanja, ki Vam dejavno  
prisluhne in kompetentno 
svetuje ter učinkovito in  
gospodarno uveljavlja  

vaše pravice.«

ODVETNIK
mag. dr. Johannes Reisinger

Zagovornik v kazenskih zadevah

Poslovni čas odvetniške pisarne:
od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure in od 13. do 18. ure

ali po osebnem dogovoru

„Ich bin der Anwalt 
Ihres Vertrauens, 

der Ihnen aktiv zuhört,
Sie kompetent berät 
und Ihre Ansprüche

effizient und wirtschaftlich
durchsetzt.“

Bevorzugte Tätigkeitsgebiete:
- Arbeitsrecht
- Baurecht
- Ehe- und Familienrecht
- Erbrecht und Verlassenschaftsabhandlungen
- Liegenschafts- und Immobilienrecht
- Miet- und Wohnrecht
- Nachbarrecht
- Schadensersatz- und Gewährleistungsrecht
- Strafrecht
- Vereinsrecht
- Verwaltungsrecht
- Zivilrecht
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Oratorij v župniji sv. Benedikt 2013

Glej, Bog je z nami, nismo sami! To je 
stavek, ki je v tednu Oratorija (od 5. 
do 9. avgusta) tudi v župniji sv. Bene-

dikt odmeval v mislih in besedah otrok ter 
animatorjev. Letos se je oratorija udeležilo 
56 otrok, celotna zasedba, vključno z ani-
matorji in ožjimi sodelavci, pa je štela kar 
76 ljudi. Na tem mestu je potrebno omeni-
ti tudi pomoč naših občanov, ki so nam iz 
dneva v dan prinašali najrazličnejše dobrote 
iz domače kuhinje. Tudi letos smo spoznali 
novo oratorijsko hi-
mno in zgodbo juna-
kov posadke Jutranje 
zarje, katerih pripetlja-
ji so nas vsakodnevno 
opominjali, kako po-
membno je ostati na 
Njegovih poteh. 

Oratorijski dan smo 
začeli z dvigom za-
stave in prepevanjem 
himne, nadaljevali pa 
z otroško molitvijo in 
katehezo, preko katere 
smo med drugim spo-
znali, da nas Bog išče 
in da nas pristne vezi 
prijateljstva osrečujejo. 
Letos smo animatorji pripravili še posebej 
zanimive ustvarjalne delavnice. Otroci so si 
izdelali prav posebne Narnijske kape, se pre-
izkusili v risanju grafitov, športni, glasbeni in 
slaščičarski delavnici. V najstarejši skupini 
so iz različnih naravnih materialov izdelali 
Narnijske kopalne kroglice, druga skupina si 
je okrasila svoje roke z lepimi zapestnicami, 
tretja skupina je steklene kozarce preobrazi-
la v svečnike, člani najmlajše skupine pa so 

si za spomin izdelali mehke ovčke. Vsak dan 
je bil nekaj posebnega, na prav poseben na-
čin pa nam bo v spominu ostal četrtek, ko 
smo obiskali Varstveno delovni center Le-
nart - enoto Mravlja. Vroča poletna dneva 
konec tedna pa sta bila kot nalašč za piknik, 
izvedbo vodnih iger ter velike igre, v kateri 
so se otroci imeli možnost popeljati z mo-
gočno »Narnijsko ladjo«. Oratorijski teden 
smo v nedeljo zaključili s slovesno oratorij-
sko sveto mašo.

Poleg velike mere veselja smo na oratoriju 
ves čas skrbeli za to, da so med nami vladali 
medsebojno sprejemanje, prijaznost in po-
moč vsakemu, ki jo je potreboval. V dokaz, da 
smo res »mislili drug na drugega, se spodbuja-
li k ljubezni in dobrim delom,« kakor lahko 
preberemo v Svetem pismu, smo sodelovati 
tudi pri dobrodelni akciji zbiranja plastičnih 
zamaškov za nakup psa, vodnika slepih.

Gregor Rojs

Spoštovanje

Odločila sem se izbrati ta naslov, ob 
njem razglabljati, se ob njem ponov-
no spomniti na dogodek, ki sem ga 

bila deležna nekaj nedelj nazaj v mesecu ju-
liju. Čudovit pogled na zlato žitno polje ter 
na ljudi, ki so se zbrali, da obudijo spomin 
in spoštovanje na stara kmečka opravila in 
običaje. Ti spoštovanja vredni ljudje so člani 
Turističnega društva »Dediščina« Jurovski 
Dol. Veliko med njimi jih je že poznanih in 
prav vsi me spominjajo na moje starše ter 
na dedka in babico in otroštvo, ki sem ga na 
srečo preživljala na počitnicah na kmetijah 
sorodnikov.

Morda pa je razlog za to pisanje tudi v sti-
ski, v kateri sem se znašla, tudi mnogim med 
nami je težko. Morda mi bo prineslo osebno 
srečo in prijeten občutek ob pisanju lepih 
besed, ki me na neki način celo zdravijo. 

Želim na svoj način sestaviti izpeljanko 
besede SPOŠTOVANJE. S – sonce, P – prija-
telji, O – obujanje, Š – škrlatno, T – travnik, 
O – oves, V – videti, A – alkimija, N – njiva, 
J – jablana, E - enakovredni. To so besede, s 
katerimi bi prav tako lahko sestavila čudovi-
te stavke. Morda pa jih poskušate tudi sami.

Beseda spoštovanje meni osebno pomeni 
zelo veliko in se je v polnosti zavedam šele 
danes, ko sem se naučila spoštovati sebe, 
svoje najdražje in vse, kar je povezano in 

pomembno za sožitje. Spoštova-
nje je ključ, ki odpira vsa vrata 
soban, v katerih prebivajo srečni 
ljudje. Danes je ta beseda v tem 
zapletenem svetu redkost in še kako željna 
vseh nas. Spoštovati nekaj, kar je bilo, kar je 
in še bo ter nazadnje spoštovati človeka. 

V mislih me je poneslo v spomin na žetev. 
Na ljudi, ki so želi žito s srpi in kosami, jih 
vezali v snope in postavljali v stave ter poleg 
peli stare slovenske pesmi, tiste lepe, naše, ki 
omehčajo srce in orosijo tudi oko. Nekaj jih 
je bilo starejših, s kakšnim ponosom in že-
ljo so želi in prikazovali, kako spoštujejo to 

opravilo in drug dru-
gega ter ne nazadnje 
naš ljubi kruhek, ki ga 
je vedno manj zaradi 
vsega nespoštovanja in 
težnje imeti čim prej in 
čim več. Ti ljudje vedo, 
kaj jim pomeni beseda 
spoštovanje.

Pogled na požeto 
njivo in postavljene 
snope, v zame svetil-
nik za miren pristan, 
mi je pregnal vse misli 
o strahovih, kaj bo v 
naši prihodnosti. Po-
sebej pa se spominjam 
prizora, ki mi je vlil 

upanje, da je svet še odet v spoštovanje, saj 
je med njimi vihtel koso tudi župan Peter 
Škrlec in jim izkazal spoštovanje in, mislim, 
tudi simbolično pokazal, da smo vsi eno in 
med seboj povezani, da si vsi še kako želimo, 
da nam je lepo.

Danes je spoštovanja vredna vsaka misel 
in morda bom ob teh spominih na to ču-
dovito žetev in mirno jutro še bolj cenila to 
vredno besedo SPOŠTOVANJE. Da bi bolj 
spoštovala to, kar imam in to kar sanjam – 
tisto malo nas vseh – spoštujmo se med se-
boj tako, kot so naši dedki in babice spošto-
vali svoja opravila in ta preljubi košček naše 
rodne grude!

Danica Arnuš

Usposabljanje vinogradnikov iz 
osrednjih Slovenskih goric

Društvo vino-
gradnikov in 
ljubiteljev vina 

Cerkvenjak redno or-
ganizira usposabljanja 
za svoje člane, pa tudi 
za člane istoimenskih 
društev iz drugih občin 
v osrednjih Slovenskih 
goricah. Pred nedav-
nim je društvo orga-
niziralo predstavitev 
škropilnega programa 
Bayer za vinogradnike, 
ki sta ga vodila Lasszlo 
Kekek in Damjana 
Ostanek. Na predstavi-
tvi so se zbrali številni 
vinogradniki iz celotnih osrednjih Sloven-
skih goric, kar dokazuje tudi naš posnetek.

Tekst in foto T. K.

Sto let v dobro dediščine v Sloveniji 
Letos praznujemo stoletnico organiziranega varstva nepremične in z njo po-

vezane premične in žive kulturne dediščine v Sloveniji. Prireditve Dnevi evrop-
ske kulturne dediščine 2013 se konec septembra in v oktobru nadaljujejo. 

Lenart, od 4. do 30. septembra, razstava Gotska cerkvena arhitektura in 
stavbarske delavnice v Slovenskih goricah, Avla Jožeta Hudalesa, Občina Le-
nart, Trg osvoboditve 7.

Na Sv. Ani bodo 28. in 29. septembra Postičevi dnevi.
V Arheološkem parku v Cerkvenjaku bo 28. septembra prireditev Po poteh 

starih Rimljanov. 
Lenart, 2. 10., dan odprtih vrat stalne razstave Slovenske gorice v letu 

1848/49, Center Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 14.00–17.00.
V Rotovški kleti je od 25. julija 2011 del stalne razstave, ki prikazuje prehrano 

in kmetijstvo v prvi polovici 19. stoletja v Slovenskih goricah.
Zgornja Velka, 3. 10., Stara posoda iz Slovenskih goric, razstava, okro-

gla miza, delavnica in pokušina, Methansova hiša, Zgornji Dražen Vrh 36, ob 
16.00.

Benedikt, 5. 10., ekskurzija po arheološki cesti – najdišče negovskih čelad, 
prazgodovinske in rimske gomile, Turistična kmetija Kaučič, Trstenik 21, od 
9.00–12.00.

Predstavitev zbornika TD Sveta Trojica

Turistično društvo Sv. Trojica v Slo-
venskih goricah je 19. maja 2013 ob 
praznovanju 45-letnice obstoja pred-

stavilo in ponudilo zbornik »Lepo pozdra-
vljeni pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah«. 
Predstavitev zbornika je pozdravil župan 
občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
Darko Fras. Urednica zbornika mag. Nataša 
Kolar je na prireditvi dejala tudi: »S publi-

kacijo Lepo pozdravljeni pri Sveti Trojici v 
Slovenskih goricah dobivata občina in trg 
Sv. Trojica knjigo, ki predstavlja bogato in 
razvejano dejavnost društva, vpeto v vsak-
danje življenje naselja.«

Aktualni predsednik društva Marjan 
Klobasa pa je ob tej priložnosti povedal: 
»Ob dokončanju obnove Poličeve kapele, 
pomembnega in velikega projekta za naše 
društvo, smo se odločili, da doživetja, ki so 
nas spremljala vsa desetletja, zapišemo v 
zborniku.«

Ob koncu prireditve sta predsednik TD 
Marjan Klobasa in župan Darko Fras zbor-
nik izročila članom uredniškega odbora: 
Francu Goričanu, Ivanu Heriču, Petru Leo-
poldu, Marjanu Klobasi, mag. Nataši Kolar, 
Jožetu Ploju, Slavku Štefanecu in Zdravku 
Vračku ter triindvajseterici, ki je tisk zbor-
nika omogočila.

Zbornik ima 86 bogato ilustriranih strani, 
na strani 77 se začne predstavitev podobar-
ja Leopolda Perka, ki je leta 1886 postavil 
kapelo, jo opremil z lastnimi stvaritvami, z 
novim lastnikom se je preimenovala v Po-
ličevo kapelo. V zborniku je obeleženo slo-
vesno odprtje obnovljene kapele, ki je bilo 
12. 5. 2013. Zapisani so tudi botri pri obnovi 
kapele. 

Grafično pripravo in tisk zbornika je iz-
vedlo podjetje Štrakl, d. o. o., v nakladi 300 
izvodov.

Slavko Štefanec
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ZNANJE ZA RAZVOJ Z NARAVO

Bojan Elbl najboljši orač Podravja

Brazde in plug so bile že nekoč simbol 
podeželja, preživetja in pridelave hra-
ne. To funkcijo ima oranje še danes, 

kljub temu da sodobna tehnika omogoča že 
tudi druga poljedelska opravila, ki do neke 
mere nadomeščajo ta zelo star in tradiciona-
len način obdelave zemlje. Oranje je veščina, 
ki prerašča v neke vrste umetnost obdelave 
tal. Vrhunec te veščine je tekmovanje oračev, 
ki se vsako leto pomerijo na regijskih, držav-
nih in svetovnih prvenstvih. Pri ocenjevanju 
oranja na tekmovanjih sodniki ocenjujejo 
kar 13 elementov, kot so odpiranje brazd, 
izdelava krone, priprava setvenice, razdro-
bljenost in naleglost brazd, ravnino oranja, 
izdelavo razora, enakomernost vhodov in 
izhodov na parcelo, vse skupaj pa tvori sku-
pno oceno posameznega tekmovalca. 

Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je 
bilo julija v Kanadi, sta slovenska orača do-
segla izjemen rezultat, Dolenjec Igor Pate 
je v kategoriji obračalnih plugov osvojil 4. 

mesto, mladi Belokranjec Jure Filak pa pri 
klasičnih plugih „krajnikih“ 9. Regijsko tek-
movanje oračev Podravja je bilo avgusta v 
Račah, kjer so uspešno sodelovali tudi orači 
Strojnega krožka Klas Lenart. Pri obračalnih 
plugih je zmago dosegel Bojan Elbl iz Bene-
dikta, k ekipni zmagi ekipe Strojnega krožka 
Klas iz Lenarta pa je s 3. mestom prispeval še 
njegov sokrajan Matej Flašker. V kategoriji 
oračev s plugi krajniki je slavil Jernej Divjak 
iz Rač, orač SK Klas Lenart Tomaž Lehner 
je osvojil 9., Mirko Kolmanič pa 12. mesto.

Na 57. državnem tekmovanju oračev Slo-
venije, ki je bilo 13. in 14. septembra v Lahov-
čah, je pri obračalnih plugih ponovno zmagal 
Igor Pate, Matej Flašker je zasedel 8. mesto, 
pri plugih krajnikih pa si je nastop na nasle-
dnjem svetovnem prvenstvu, ki bo naslednje 
leto v Franciji, z osvojitvijo naslova državne-
ga prvaka prislužil Matej Sinic iz Prekmurja.

F. O.

Študentski klub Slovenskih goric in 
aktivnosti v avgustu

Vroč julij smo v Študentskem klubu Slo-
venskih goric zaključili z adrenalinsko preiz-
kušnjo. Odpravili smo se v sosednjo Avstri-
jo, kjer smo se v Wakeparku na Planksee-ju 
preizkusili v wakanju. 30. 8. smo organizirali 
Paintball v Selnici ob 
Dravi. Ta strelski avan-
turistični šport je med 
našimi člani postal zelo 
priljubljen. Dogodka 
se je udeležilo 12 čla-
nov, ki so se odlično 
zabavali. Paintball je 
zagotovo dober način 
za druženje in spo-
znavanje med našimi 
člani. Vedno znova do-
kažemo, da smo zvesti 
športniki in da se naši 
člani še vedno najraje 
udeležujejo športnih 
dogodkov, zato smo 
se odločili, da ponudi-
mo tudi cenejšo vstopnino za EKO maraton 
v Mariboru, ki je bil 14. in 15. 9. V avgustu 
smo pridno pobirali prijave in kar nekaj čla-
nov se je odločilo, da izkoristi naš popust. 
Teka in kolesarjenja se je udeležilo 25 članov. 
Veliko časa nam je v avgustu vzela priprava 
na naš tradicionalni športni dan v Voličini. 
Organizirali smo ga 7. 9. ob 13.30. Tekmo-
valci so se lahko pomerili v tenisu - mešane 
dvojice, odbojki - mešane trojke, košarki - 
trojke, nogometu na mivki - trojke in teku 
na 60 m. Vsi udeleženci so dobili brezplač-
no pijačo in hrano, najboljši tekmovalci pa 
nagrade in medalje. Vsem tekmovalcem se 
zahvaljujemo za udeležbo, zmagovalcem pa 
čestitamo. V večernih urah sta nas zabavala 
Proti Toči, na bobnih pa ju je spremljal Iztok 
Kočevar. Tudi njim gre posebna zahvala za 
super zabavo in popestritev športnega ve-
čera. Športni dan je bil zelo uspešen in zato 
ga lahko z veseljem napovemo tudi za drugo 
leto. ŠKSG-jevci smo radi tudi dobrodelni. V 
septembru smo ponudili cenejše vstopnice 

za akustični koncert skupine MI2. Naši čla-
ni so lahko dobili karte po ceni 6 € v času 
uradnih ur v naših klubskih prostorih. Sred-
stva od prodanih vstopnic se bodo namenila 
VDC POLŽ Maribor - enota Lenart Mravlja 

za izvajanje prostočasnih aktivnosti, ki se iz-
vajajo ob pomoči prostovoljcev. 

Ker se je začelo novo šolsko in študijsko 
leto, pozivamo vse naše stare in bodoče čla-
ne, da prinesejo nova potrdila o vpisu, da 
lahko nemoteno uživajo v naših projektih in 
ugodnostih. Vsem našim članom še vedno 
ponujamo veliko popustov, in sicer član-
ski popust v vrednosti 25% na vso dodatno 
opremo v Simobil Halo centru Lenart, kopa-
nje po ceni 3 € v Termah Radenci, kopanje 
po ceni 8 € v Termah Ptuj, brezplačno član-
stvo v Knjižnici Lenart in članski popust v 
Fajn fit Lenart za aerobiko in spinning. 

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši spletni stra-
ni: www.sksg.org ali nas obiščete na uradnih 
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako so-
boto od 10. do 12. in vsako sredo med 10. 
in 14. uro.

Nina Fekonja

Tako orje Igor Pate, letos 4. orač sveta ter ponovni 
državni prvak z obračalnim plugom

Matej Flašker na državnem tekmovanju v La-
hovčah (8. mesto)

Najboljša orača Podravja z obračalnimi plugi Ma-
tej Flašker in Bojan Elbl

Orača z plugi krajniki Tomaž Lehner in Mirko 
Kolmanič

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 s predpisanimi prilogami tako, da se pošlje  
po pošti ali se odda osebno na sedežu Študentskega kluba Slovenskih goric najkasneje  
do 19. 10. 2013.

Vsak/a član/ica, ki pošlje izpolnjeno prijavnico, bo v primeru, da izpolnjuje opredeljene 
kriterije, od Študentkega kluba Slovenskih goric prejel/a darilni bon v vrednosti 100,00 €, 
ki ga lahko vnovči v izbrani otroški trgovini.

Več informacij na www.sksg.org

Tečaj nemščine za delo v Avstriji
Vabimo vas k vpisu v 30-urni tečaj nemščine, name-

njenega vsem, ki bi si želeli poiskati delo v Avstriji. Vse-
bina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:

pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,•	
pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,•	
iskanje informacij o delodajalcu po internetu •	
in priprava na razgovor,
medkulturna komunikacija – posebnosti in •	
razlike,
konverzacija med tečajniki …•	

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

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
Ob mednarodnem dnevu starejših ter medgene-

racijskega sodelovanja vas vabimo, da se v četrtek, 24. 10. 2013, ob 10.30 udeležite dogod-
ka Spoznajmo se v Domu sv. Lenarta.

Ta dan bomo predstavili dejavno staranje skozi vseživljenjsko učenje svojih članov sta-
novalcem doma ter si ogledali predstavitveni film o življenju v domu. 

Za kakršne koli informacije nas pokličite na tel. št. 02 720 78 88.
Vljudno vabljeni. 

Izobraževalni center, Alenka Špes

Izobraževalni center v oktobru

Učenje nemščine

V tem letu smo ambrozijo (Ambrosia) v 
večji meri začeli opažati na območju 
osrednjih Slovenskih goric, zato smo 

se odločili, da vas opomnimo na rastlino in 
sprotno odstranjevanje le-te. Pelinolistna 
ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in dru-
ge vrste iz rodu Ambrosia so invazivne tuje-
rodne rastline, za katere se v skladu z zako-
nom o zdravstvenem varstvu rastlin izvajajo 
obvezni fitosanitarni ukrepi. Najbolj uspešno 
reševanje tega problema je zgodnje odkri-
vanje invazivnih vrst, saj je v teh primerih 
ukrepanje lažje in učinkovitejše. Ambrozija 
spada med zelo invazivne in alergene rastli-
ne ter predstavlja v okolju veliko nevarnost 
za alergike.

Za te rastline je predpisano obvezno zati-
ranje, in sicer od pričetka rastne dobe, ukre-
pi pa se v Sloveniji izvajajo že od leta 2010. 
Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ul RS, 
63/10) so imetniki zemljišča dolžni prepre-
čiti rast in cvetenje ter odstraniti škodlji-
ve rastline s koreninami vred ali izvajati 
redno košnjo. Ker se pri nas navzoča am-
brozija po košnji hitro obrašča, je potrebno 
košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo 

rastno dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo 
novih semen. Pri odstranjevanju se priporoča 
ustrezna zaščitna oprema (uporaba rokavic, 
kombinezona in maske v času cvetenja).

Zdaj je zadnji čas, da jo tam, kjer se po-
javlja, odstranite in preprečite semenenje in 
širjenje v naslednjem letu. Bodimo skrbni in 
odgovorni ter preprečimo širjenje ambrozije.

Besedilo in foto povzeto po: http://www.
uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_
rastlin/skodljive_rastline/ambrozija/

Nevarnost ambrozije v naravi
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Cimprače in kakovostno življenje

Zelena centrala iz Jurovskega Dola je v 
sredo, 18. septembra, v Knjižnici Lenart 
pripravila okroglo mizo z ohlapnim 

naslovom Cimprače in kakovostno življenje 
oz. gradnja z ilovico, slamo in lesom za bolj-
ši vsakdan. Posebna gosta sta bila Andreas 
Jördens in Rainer Schumann iz berlinskega 
društva LehmWerk (http://www.lehmwerk.
net/index.php?nav=0), ki se ukvarja s pro-
mocijo gradnje z ilovico in slamo. Nekoč v 
prihodnosti bi radi skupaj obnovili našo sta-
ro cimpračo v Jurovskem Dolu.

Za slovensko protiutež okrogle mize so 

poskrbeli naši stari mojstri gradnje cimprač, 
nabrani po Slovenskih goricah. Udeležence je 
predvsem zanimalo, kako spodbuditi takšne 
načine gradnje v osrednjih Slovenskih gori-
cah, kjer se (drugače kot v nekaterih drugih, 
vzhodnejših delih Slovenije) navdušenje za 
gradnjo s slamo in zemljo še ni tako zelo zelo 
zelo zbudilo iz stoletnega spanca.

Dan kasneje, v četrtek, 19. septembra, so 
na posestvu Zelene centrale (Jur. Dol 40) iz-
vajali praktične delavnice gradnje s slamo in 
zemljo. 

www.zelenacentrala.eu

Za zdravo okolje, ker mi je mar!
Društvo za trajnostni razvoj Slovenske gorice (v ustanavljanju) bo ustano-

vljeno v novembru. Že sedaj pa vabimo bodoče člane, simpatizerje, donatorje 
in sponzorje k sodelovanju.

Iskali bomo odgovore na praktična bivanjska vprašanja, kot so prehranska 
vprašanja, trajnostna gradnja od načrtovanja dalje, vprašanja revitalizacije de-
gradiranih okolij, ravnanje z naravo in skrb za zdravo bivalno okolje, prepre-
čevanje onesnaževanja vseh vrst, energetske vizije okolja ter promocije dobre 
prakse v turistične namene; spodbujali pa bomo tudi k razmisleku o priho-
dnosti človeštva.

Cilj društva je ustvariti človeku prijazno in zdravo okolje s samooskrbo, ki 
bo prav tako prijazno za otroke in vnuke sedanjih generacij. Sprememb dru-
štvo samo ne more doseči, lahko pa pomaga združiti moči posameznikov, ki 
jim je mar in ki lahko v svojem okolju aktivno prispevajo k boljši prihodnosti 
ter sprožijo val sprememb.

Vabimo vas tudi, da nam pomagate z idejo za kratko ime in logo društva 
(cgp). Predloge lahko oddate na FB-strani ali pošljete po e-pošti.

Več informacij najdete na Facebooku (iščite po dolgem imenu društva) ali 
nas kontaktirajte na e-poštni naslov: iodtrsg@gmail.com ali nas pokličite na 
041/214 688 (Drago Weinhandl) ali 040/492 562 (Izak Matej Ciraj).

Ostrožnik (Delphinium)
Hodim po vrtu, ki je po suhem, vročem 

poletju ponovno zaživel. Jesenske lepotice 
so v polnem cvetju. Na cvetovih hermelik 
se pasejo in šumi-
jo čebele. Poletijo 
tudi na jesenske 
astre, ki kažejo 
prve bele, mo-
dre, rdeče, roza, 
lila cvetove. Tudi 
cvetje jesenskih 
anemon se bohoti 
nad temnimi listi, 
še posebej lepa je 
tista v beli barvi, 
ki jo opaziš tudi 
v mraku in daje občutek, kot da so njeni 
cvetovi zvezdice, ki so priletele z neba na 
jesenski obisk. Sončnice obračajo svoje 
polne glave proti soncu, če je deževno, pa 
zasijejo kot sonce. Drobni liščki in siničke 
se gostijo s slastnimi sončničnimi semeni 
in pri tem neumorno čebljajo. Metuljniki 
še vedno prijetno dišijo in vabijo pisane 
metulje in dolgorilčke. Cvetovi vrtnic so 
bolj redki, a zato bolj opazni. Hortenzije 
barvajo socvetja v zeleno in zeleno rdečo 
barvo. Bele nizke cinije zvedavo dvigajo 
drobne cvetne glavice proti nebu. Ostro-
žnik pocvita, visoka modra socvetja ziblje 
jesenski vetrič, ki na Zavrhu poganja klo-
potec, da tudi mi pri Rupertu ne bi pozabi-
li, da grozdje postaja sladko.

Ostrožnik spada med najlepše visoke 
trajnice, primerne za podeželski vrt. Ime 
izvira iz grške besede delphis, kar pomeni 
delfin, cvetni popki so po obliki podobni 
delfinu. Naše ime spominja na ostroge, ki 
štrlijo iz ozadja posameznega cveta. Ostro-
žnik raste v šopih, listi so dlanasto deljeni. 
Cvetna stebla poženejo pozno pomladi, 

na začetku poletja pa nas očarajo pokonč-
na socvetja, ki so enojna ali polnjena, od 
bele, vseh odtenkov modre, roza, lila … 

barve. Sadimo jih 
na sončna mesta v 
rodovitno, dobro 
odcedno prst. Ob 
sajenju dodamo 
prepereli hlevski 
gnoj ali kompost. 
Poleti zalivamo, saj 
morajo biti tla ob 
ostrožniku vedno 
malo vlažna. Od-
cvetele cvetove od-
stranjujemo in po 

prvem cvetenju rastlino porežemo na 10 
cm, s tem spodbudimo novo jesensko cve-
tenje. Cvetna stebla so visoka od 60 do 180 
cm, zato rastlino sadimo v ozadje gredic. 
Ker so stebla votla, potrebujejo oporo, ki jo 
damo že na začetku rasti. Sadilna razdalja 
naj bo 60 do 90 cm. Mlade poganjke imajo 
radi polži, zato rastlino obsujemo z lesnim 
pepelom. Ostrožnike razmnožujemo z de-
litvijo, potaknjenci ali semenom. Obstaja 
tudi enoletni ostrožnik, ki ga vzgajamo iz 
semena. Pri nas ga imenujemo tudi pete-
linček, v mojih krajih pa ptičica. Ostrožnik 
je primeren tudi za rezano cvetje. Spada 
med medovite rastline. Rada bi vas opozo-
rila, da je ostrožnik strupen, če ga zaužije-
mo, zato ga sadite od dosega otroških rok. 
Strupenost v rastlinah je naravni pojav, ki 
ga moramo sprejeti in prepoznati. Najbolj 
ranljivi so otroci, ki odkrivajo svet okoli 
sebe, mi pa jih moramo pri tem učiti in 
opozarjati na nevarnost.

Lepe in prijetne jesenske dneve vam že-
lim!

Marija Čuček 

Bum efekt

Ta zapis je nastajal v juliju in avgustu. 
Tako, dan za dnem, v obdobju visokega 
poletja, visoke vročine in skoraj brez 

dežja …
Šla sem v službo in na občinskem dvorišču 

je med robniki in asfaltom zrastlo nekaj trave, 
ki je preživela in trmasto klicala po tem, da jo 
nekdo izpuli: z roko in motiko, s koreninami 
vred. Toda ne, v resnici so jo poškropili s škro-
pivom, čeprav je bilo le nekaj travnih bilk in 
se na tistem dvorišču pred knjižnico dogajajo 
tudi počitniške delavnice za otroke … In to je 
bilo storjeno po vsem Lenartu … komu mar?

Veliko časa preživim v naravi, saj mi daje 
mir in navdih, ki ga potrebujem za svoje ži-
vljenje (žene, matere, babice, sosede, sode-
lavke, podjetnice …) in ob pohodih po lepih 
kotičkih naših Slovenskih goric sem veliko-
krat naletela tudi na ambrozijo, tujerodno in-
vazivno vrsto, ki ob cvetenju povzroča veliko 
alergijskih težav in jo je potrebno izpuliti, ker 
je resnično zelo trmasta in vztrajna rastlina. 
Inšpektorji imajo pooblastilo, da kaznujejo 
lastnika zemljišča, na katerem ta nekontroli-
rano raste. Kar nekaj te trave sem izpulila in 
eno od rastlin odnesla tudi »škropilcem« le-
narškega plevela, da bodo imeli »mušter«, kot 
radi rečemo tod po starem. Pa je en gospod 
rekel: to je treba »pošpricat« z Boom efektom, 
nobena trava tega ne preživi... Obrnila sem se 
in razmišljala:

Koliko je trave na zemlji (pa nobena ne 
preživi), koliko je ljudi na zemlji (in koliko 
nas bo preživelo), če se bomo še naprej tako 
obnašali? Brez dežja rastejo pleveli na travni-

kih (ambrozije, zlate rozge …), 
brez miru in spoštovanja pa jeza, 
žalost, razočaranje, sovraštvo (še 
hujši od plevelov). Kako je mo-
goče rešiti to zagato, kajti iskreno 
verjamem, da so vsi problemi rešljivi, le če se 
jih lotimo.

In kot pri plevelih na občinskem dvorišču 
moramo delovati lokalno, z motiko in roko in 
jih izpuliti. Kajti moja jeza, žalost, sovraštvo 
so moj problem. V mojem življenju prepreču-
jeta meni, da bi živela v miru in sožitju. Pre-
prečujeta ustvarjalnosti, da zacveti in obrodi 
obilne sadove zame in tudi za druge ljudi.

To so le čustva – močne energije, ki nam 
škodujejo in jih je treba izprati (očistiti, izpu-
liti …) – znanja je danes že veliko in resnično 
delujočih metod tudi ne manjka (na primer 
energijski trening). Le vztrajati je potrebno in 
se naučiti uporabljati svojo zavest v vsakda-
njem življenju.

Če bomo le škropili in pristajali na nasilne 
rešitve, nam bo narava vračala z enako mero, 
in kdo bo preživel njen »bum efekt«? 

Trava nima izbire, raste, kjer raste – lju-
dje pa jo imamo: to je naša zavest, moramo 
ji omogočiti, da zraste: lokalno v nas, v naših 
srcih in dušah. In poznalo se bo lokalno in 
globalno: v naših domovih, pri Lenartu, v Slo-
venskih goricah, v Sloveniji, po vsem našem 
lepem modrem planetu … Iščimo naravi in 
človeku prijazne rešitve in popravljajmo na-
pake, ki smo jih storili. Vse je v naših rokah!

Ljubica Omerzu, varuhinja narave

Lov na race mlakarice na Komarniku

Lovska družina Lenart je v nedeljo, 1. 
septembra 2013, ob jezeru Komarnik 
pripravila tradicionalni lov na race 

mlakarice. To je tradicionalni lov, ki se od-
vija vsako leto prvo nedeljo v septembru, na 
njem pa se srečajo lov-
ci iz vse Slovenije. Lo-
vska družina Lenart, ki 
v svoje vrste vključuje 
35 članov, deluje že 65 
let. Lova se je udeležilo 
95 lovcev iz sosednjih 
in oddaljenih lovskih 
družin, med njimi tudi 
predsednik Lovske 
zveze Slovenije Feliks 
Srečko Krupe in pred-
sednik ZLD Maribor 
Marjan Kselman. Lovski zbor je najprej poz-
dravil predsednik gostiteljev Lovske družine 
Lenart Vinko Grajfoner, ki je lovcem zaželel 
prijetno druženje in dober ulov. O poteku 
lova, ki je trajal dobri dve uri, in redu na 
lovu, je spregovoril vodja lova Viktor Škof. 
Pred pričetkom lova so lovce z igranjem 
pozdravili Rogisti Zveze lovskih družin Ma-
ribor, ki jih kot strokovni vodja vodi Marjan 
Golob, kot predsednik pa Rudi Majer. Lov je 
z zvokom roga odprl Vinko Škof.

Po končanem skupnem lovu so se lovci 
zbrali v Lovskem domu Lovske družine Le-

nart na družabnem srečanju, kjer je potekala 
lovska pogostitev z lovskim golažem. Sreča-
nje so popestrili tudi s streljanjem na glinaste 
golobe. Kot smo se lahko prepričali, je bilo 
srečanje lovskih tovarišev nadvse prisrčno. 

Predsednik LD Lenart Vinko Grajfoner nam 
je povedal, da je vesel, da se je skupnega lova 
na race mlakarice udeležilo tako lepo število 
lovcev. Bilo bi jih še več, če ne bi bila sobota 
deževna, saj se je v preteklosti lova udeleži-
lo že več kot 120 lovcev. Poudaril je še, da 
pri tem skupnem lovu ni pomemben ulov, 
uplenili so le 13 rac, pač pa druženje lovskih 
tovarišev iz različnih krajev, kjer delujejo lo-
vske družine. Po mnenju predsednika Vinka 
Grajfonera je skupen lov na race mlakarice 
dosegel svoj namen. 

 Ludvik Kramberger

Novi prostori kmetijsko svetovalne službe 
Lenart

Kmetijska sve-
tovalna služ-
ba Lenart, ki 

deluje pod okriljem 
Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, 
Kmetijsko gozdarske-
ga zavoda Ptuj, je 1. 9. 
2013 preselila svoje pi-
sarne iz Kraigherjeve 
ulice v prostore Kme-
tijske zadruge Lenart, 
Industrijska ulica 24 
(uprava KZ). Lenarški kmetijski svetovalci: Franci Ornik, Terezija Bogdan, Cvetka 

Bunderla, Petra Hanžel, Franc Senekovič 
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Franc Ploj (1927–2013)

V četrtek popoldne, 22. avgusta, smo 
se na pokopališču v Lenartu mno-
žično poslovili od Franca Ploja ali 

Plojovega Frančeka. Le kdo ga ne bi po-
znal - visokega, pokončnega moža, polne-
ga veselja in optimizma? Predvsem pa je 
bil znan kot dolgoletni matičar v Voličini, 
Jurovskem Dolu in v Lenartu ter na Ljud-
ski obrambi na občini Lenart.

Rodil se je v Črmljenšaku in v tem na-
selju je kupil tudi hišo po rani smrti svo-
je žene, ko je ostal sam s petletnim sinom 
Brankom. 2. svetovna vojna je marsikaj 
obrnila na drugo stran. Med vojno je mo-
ral na prisilno delo, na kopanje strelskih 
jarkov. V poslovilnem govoru je naddekan 
in župnik Martin Bezgovšek na osnovi 
osebno zapisane Frančkove kronike pri-
kazal del vsebine življenja pokojnega tudi 
med NOB na domačem terenu.

Govornik Janez Kurnik pa je dejal: »Pri-
ključil pa se je tudi kurirjem ter raznašal 
razne partizanske časopise in letake …«. 
Obsežno in požrtvovalno dolgoletno de-
lovanje na področju gasilstva pa je prika-
zal Stanko Šteinbauer. Edo Zorko se je kot 
dober poznavalec in sodelavec pokojnega 
Franca Ploja in tudi v imenu Združenja 
borcev za vrednote NOB Lenart - Voličina 
poslovil od pokojnika.

Predvsem čutimo hvaležnost za njego-
vo pokončno držo, za njegovo odločnost 
in za vse tisto, kar je naredil dobrega za 
svojo družino, za sosede, predvsem pa za 
širšo skupnost. Ostal nam bo v spominu 
kot človek, ki si je prizadeval za boljši jutri. 
Hvala!

Slavko Štefanec

Krst dvojčkov Lili in Tima v Sv. Trojici

V nedeljo, 25. avgusta, se je v cerkvi sv. 
Trojice pri Sv. Trojici v Slovenskih 
Goricah odvijal prijeten dogodek. 

Ta dan so h krstu prinesli štirimesečna otro-
ka, dvojčka Lili in Tima Ilešič mame Sabine 
Rojko in očeta Romana Ilešiča iz Oseka. Lep 

krstni obred je po pozni maši opravil pater 
Matej Papež, ki je staršema in botri Janji 
Rojko podal nekaj napotkov za vzgojo otrok 

v krščanskem življenju. 
Kot nam je povedal, je, 
odkar je pri Sv. Trojici, 
v tej cerkvi, prvič krstil 
otroka dvojčka. Krst 
dvojčkov je ob igranju 
na orgle organista An-
dreja Dvoršaka s pe-
tjem popestril cerkve-
ni pevski zbor. Ob tej 
priliki se je pater Matej 
Papež zahvalil praded-
ku krščencev Francu 
Rojku, ki je bil pred 
10 leti kot predsednik 
KS Sv. Trojica eden 
glavnih pobudnikov in 
organizatorjev nabave 

novih cerkvenih orgel. 
Ludvik Kramberger

Zbiralec, radioamater in harmonikar

Prijetno je obiskati in poklepetati z za-
koncema Miranom in Marijo Vogrinec 
iz Zg. Partinja pri Jurovskem Dolu. Že 

od daleč mimoidoče vabijo raznovrstni raz-
stavljeni kmečki eksponati, ki so domiselno 
razvrščeni okrog lepo urejene hiše in gospo-
darskega poslopja. Tudi v posebej urejeni 
lopi so tovrstna orodja, ki izhajajo še iz 19. 
stoletja.

Zunaj pred hišo sta nameščeni dve veliki 
radioanteni, kar obiskovalcu da vedeti, da 
se tukaj nekdo ukvarja z radioamaterstvom. 
In res je tako. Prijazno mi je namreč sedaj 
48-letni Miran Vogrinec povedal, da ga je že 
od otroštva zanimalo, kako je biti povezan 
preko radijskih valov s kontinenti naše oble. 
Pred leti se mu je tudi ta namera uresničila.

Miranu pa je bil že v zibel položen še tretji 
talent. Je odličen glasbenik, še posebej na di-
atonični harmoniki. Zadnje čase žanje vidne 
uspehe na raznih nastopih. Naj jih omeni-
mo le nekaj, je prejemnik pokala Ruške koče 
za sodelovanje v kategoriji 40-60 let. Tam 
je bil predlagan za polfinale tradicionalne 
prireditve 33. Zlate harmonike Ljubečne in 
se je uvrstil na 2. mesto oz. v državni finale, 
kjer je prejel srebrno plaketo. Na koncu je 
bil nagrajen še s strani občinstva z zname-

nitim vrčem. 7. septembra se je udeležil tudi 
obmejnega 4. srečanja ljudskih pevcev in 
godcev v slikovitem Korenjaku, naselju ob 
slovensko-hrvaški meji. Miran Vogrinec pa 
je tudi odličen mentor v poučevanju diato-

nične harmonike. Nekateri mladi, ki še obi-
skujejo osnovno šolo, že žanjejo vidne uspe-
he na priložnostnih nastopih. To so Jasmina 
Vuzem, Jasmina Kamenšak in Žana Čuš.

Foto in tekst: Rudi Tetičkovič

Društvo zdravih žensk
Podpora pri osebnostni rasti

Na Kraigherjevi cesti 19/b v Lenartu 
(v drugem nadstropju - nad Davčno 
upravo) že dve leti deluje Društvo 

zdravih žensk. Članice so ga ustanovile z 
namenom, da bi imele prostor, kjer bi bile 
vedno dobrodošle in sprejete takšne, kot so. 
One same in tudi druge ženske, ki ugota-
vljajo, da v svojem življenju potrebujejo mir, 
svežo življenjsko moč in novo znanje.

V društvu pripravljajo programe, ki žen-
skam olepšajo in olajšajo življenje: organizi-
rajo izlete in pohode v naravo, pripravljajo 
darilne pakete ob posebnih priložnostih. 
V letošnjem marcu so za svoje obiskovalke 
pod geslom »marec je mesec žensk« pri-

pravile pestro ponud-
bo storitev. Izvajale so 
masaže hrbta in vratu, 
sprostitveno masažo, 
energijsko počivalnico 
in pripravile predavanja s področja vrtnar-
jenja. Delavnico z naslovom »dobra družba« 
pa so namenile mladim, ki resno iščejo par-
tnersko zvezo.

Vse leto pa ob četrtkih med 18.30 in 20.00 
vabijo na meditacije, ki so prav tako kot vse 
dejavnosti v društvu brezplačne in so darilo 
udeležencem. Prisrčno dobrodošli vsi, ki se 
vas je vabilo dotaknilo. 

Deteljice

Vsak ima svoj film

Najbrž ste se tudi vi že srečali z lju-
dmi, ki nenehno zatrjujejo: »Tako je 
in nič drugače!« Ne le zase, tudi za 

druge vedo, kaj morajo storiti, da bo prav. 
Tu in tam pa se v takšni vlogi znajde vsak 
posameznik. Zoper takšno naravnanost je 
kot nalašč zgodba Dona Miguela Ruiza iz 
knjige Štirje dogovori, opisana pa je tudi v 
nadaljevanju omenjenega dela z naslovom 
Peti dogovor. V tem pisanju vam bom sku-
šala zgodbo predstaviti v skrajšani obliki.

Predstavljajte si, da ste pred številnimi 
kinodvoranami. Ko stopite v prvo, prese-
nečeni ugotovite, da v filmu, ki je na spo-
redu, nastopajo vam dobro poznane osebe. 
Na velikem platnu vidite svoje starše, brate, 
sestre, partnerja, otroke …, glavni junak 
filma pa ste vi sami. Vsi nastopajoči v fil-
mu, vključno z vami, so taki, kot jih vidite 
oz. dojemate. V tej kinodvorani torej vrtijo 
zgodbo vašega življenja. Opazite še, da si 
film ogleduje le ena oseba – vi sami, in to 
tako pozorno, da ne vidite ničesar okoli sebe. 
Čez čas vstanete in se odpravite v sosednjo 
kinodvorano. Tudi v njej sedi le ena oseba 
– vaša mati in tako pozorno gleda film, da 
vas ne opazi, čeprav sedete poleg nje. V tu-
kaj predvajanem filmu nastopajo iste osebe 
kot v prejšnjem. Sami imate stransko vlogo, 
glavna junakinja filma je vaša mati, saj film 
prikazuje njeno zgodbo oz. njen pogled na 
življenje. Čeprav so igralci isti, imate obču-
tek, da gledate drugi film. Vaša mati dojema 
sebe popolnoma drugače, kot jo dojemate 
vi. Ko vidite sebe v materinem filmu, si re-
čete: »Pa saj to nisem jaz.« Toda zdaj vidi-
te, kako vas zaznava vaša mati in kaj meni 
o vas. Vse to je daleč od tistega, kar sami 
menite o sebi. Njena zaznava je popolnoma 
izkrivljena glede na vašo tudi pri drugih li-
kih: očetu, bratih, sestrah, vašem partnerju, 
vaših otrocih … Ko si ogledate film svojega 
očeta, ugotovite, da oče vidi sebe in stranske 
igralce v njegovem življenju spet na povsem 
svojstven način, ki se nikakor ne ujema niti 
z vašim pogledom niti s pogledom vaše ma-
tere. V tej kinodvorani sedi le vaš oče, ki je 
zatopljen v svoj film, in prav tako ne opazi 

vaše prisotnosti. Zgodba se ponavlja tudi v 
naslednjih kinodvoranah. Tudi vaš partner, 
vaši otroci, bratje, sestre in drugi živijo za-
topljeni vsak v svoj film. Šokirani ste in ne 
morete verjeti, da obstaja toliko različnih 
pogledov. Toda kateri je pravi? Tedaj se vam 
morda posveti. Vsak izmed nas živi v svo-
jem svetu, v svojem filmu, v svoji zgodbi. 
Vanjo vlagamo vso svojo vero in zgodba je 
za nas resnična, vendar je naša resnica re-
lativna, saj velja le za nas. Kar koli že ljudje 
mislijo o nas, v resnici mislijo o podobi, ki 
so si jo ustvarili o nas, in tista podoba ni-
smo mi. Enako velja za vas. Tudi vi ste si 
ustvarili podobe o drugih, vendar so te vaša 
subjektivna resnica. Tudi podoba, ki ste si 
jo ustvarili o sebi, najbrž ni povsem realna. 
Morda se podcenjujete, morda precenjujete, 
morda želite biti nekaj ali nekdo, kar sploh 
ni v skladu z vami.

Zakaj imamo tako različne poglede? Za-
snovo za svoja »očala«, skozi katera gleda-
mo na svet in ljudi, si prinesemo s seboj že 
ob rojstvu. Vsak izmed nas pride na svet 
opremljen z določenim značajem in dolo-
čeno količino življenjske energije. Nato naša 
očala oblikujejo ljudje, ki nas obkrožajo od 
prvega dne, izkušnje, tako dobre kot slabe, 
skratka nešteto dejavnikov v življenju posa-
meznika in nemogoče je, da bi si dve osebi 
izoblikovali povsem enaka »očala«.

Vam je zdaj jasno, zakaj vas včasih nihče 
ne razume? Vsi okrog vas so zatopljeni vsak 
v svoj film, v katerem igrate vlogo, ki so vam 
jo dodelili. Niti sanja se jim ne, da obstaja 
tudi vaš film. Tudi ko vi ne boste razumeli 
drugih, se spomnite, da se njihovi filmi ne 
ujemajo z vašim. Ali je s tem vedenjem še 
smiselno vztrajati pri svojem prav in dru-
gim »soliti pamet«? Kolikokrat ste se prepi-
rali zaradi svojega prav in koliko energije ste 
porabili zaradi dokazovanja svoje resnice? 

Charli Chaplin je ob neki priložnosti 
dejal: »Ko sem se resnično začel imeti rad, 
sem prenehal imeti vedno prav, tako sem bil 
manj v zmoti.«

Metka Perko, specializantka  
psihoterapije – smer psihoanaliza

Vabimo na pogovor z naslovom

BLIŽE ŽIVLJENJU 
ki bo v torek, 1. 10. 2013, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

 
Z minljivostjo in odhodi se srečujemo vsakdan, še posebej v hospicu, saj je naše po-

slanstvo skrb za hudo bolne in njihove družine v času poslavljanja od življenja.

Povabili smo ljudi, ki s svojim globokim razmišljanjem, življenjskim in poklicnim 
poslanstvom zaznamujejo naš čas, da bodo spregovorili o odnosu do minljivosti. 

Pogovor z našimi gosti bo povezovala Tanja Vintar.

Prijazno vabljeni!
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PRIJAVNICA ZA BRALNI KROŽEK ZA ODRASLE 2013 

»BEREMO S KNJIŽNICO LENART« 

Ime in priimek: ____________________ 

Kontakt (tel. št. ali e-pošta): ___________________________ 

Z izpolnjeno in oddano prijavnico ste postali lan/ lanica Bralnega krožka 2013. 

Obveščeni boste o srečanjih bralnega krožka, knjižnih novostih. Dobrodošli, postali ste del 

novih bralnih doživetij s Knjižnico Lenart! 

PRVO SRE ANJE: 14. oktober 2013 ob 17. uri v asopisni italnici 

HVALA ZA PRIJAVO! VESELIMO SE BRANJA Z VAMI! 

 

Foto: Logotipi in ilustracije na dokumentu Bralni krožek za odrasle med fotkami! 

Folklorni kimav evi ve eri 2013 

Mednarodni festival »Folklorni kimavčevi večeri« vsako leto združi folklornike različnih 

narodov Evrope. Festival, ki se bo letos odvil že tretjič, priravlja Območna izpostava Javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti na Ptuju. Program dosedanjih dveh festivalov je bil 

skoncentriran pretežno na Ptuju, v letošnjem letu pa se festival med 25. in 28. septembrom 

odvija tudi v Destrniku, Majšperku, Kidričevem in v Markovcih. Nastopajo folklorne skupine 

iz Bolgarije, Slovaške, Hrvaške, majšinska madžarska folklorna skupina iz Lendave, od 

domačih pa folklorne skupine iz Markovcev, Stoperc, Dolene, Destrnika in Cirkovc.  

Foto: IMG_8968.jpg 

Iva Ferlinc 

 

 

Spomini nas bogatijo 

IZ KULTURE

Fotografu Mirku Brumnu v slovo
 Bil je turoben ter deževen dan. Pone-

deljek, 9. september, ko smo se na lenar-
škem pokopališču poslovili od pokojnega 
Mirka Brumna, rojenega leta 1930 v Vito-
marcih, v današnji občini Sv. Andraž, kjer 
je pri starših preživljal svoja otroška leta 
skupaj s sestro Mimico in bratom Feli-
ksom. Kot mlad fant se je vključil v doma-
če prostovoljno gasilsko društvo, ki mu je 
eno obdobje tudi poveljeval. Bil pa je tudi 
inštruktor mladim kandidatom za opra-
vljanje vozniških izpitov na Ptuju. Zelo 
zgodaj se je odločil za fotografijo. Tako se 
je izobraževal in nabiral znanja predvsem 
pri že izkušenih fotografih, kot sta bila to 
znani ptujski fotograf Langerholc in zna-
ni slovenskogoriski fotograf Horvat iz Sv. 
Trojice. Nekaj časa pa je bil zaposlen kot 
fotoreporter pri Foto Pohorje (Zelnik) v 
Mariboru. Pri svojih tridesetih letih pa se 
je odločil in začel povsem samostojno. V 
Lenartu si je kupil hišo, v kateri si je uredil 
prijeten foto studio. S kvaliteto je sposoben 
in talentiran fotograf uspel »osvojiti« velik 
teritorij Slovenskih goric. To je bil njegov 
velik napredek in uspeh, če pomislimo, da 
je prve črno-bele fotografije začel izdelova-
ti še s pomočjo dnevne svetlobe na steklene 
plošče, kajti v Vitomarcih takrat še ni bilo 
elektrike. Ko so v sosednjem Cerkvenja-
ku že imeli elektriko, mu je veliko uslugo 
naredil znani mojster pečar iz Stanetincev 
Karl Toplak. Ta mu je ponudil elektriko in 
prostor, kjer si je mladi nadebudnež Mirko 
uredil že sodobnejši fotolaboratorij ali tako 
imenovano temnico.

V Lenartu sčasoma storitev ni zmogel 
več opravljati sam niti s podporo njegovih 
domačih, ampak je imel zaposlene pomoč-
nike, v uku pa nekaj vajenk in vajenca. Bil 
je fotograf, ki je s svojo fotokamero več kot 
pol stoletja spremljal in beležil pomembne 

dogodke, vse od krstov, šolskih spominov, 
porok, prireditev, političnih dogajanj v 
občini in cerkvenih po slovenskogoriških 
cerkvah. Žal pa sta mojstrovo ostro oko ter 
mirna roka morala beležiti tudi manj prije-
tne spomine, s katerimi se zaključuje naše 
tuzemeljsko življenje. Skratka, skorajda je 

ni hiše ali domačije na pobočjih ali po do-
linah širom Slovenskih goric, kjer njegova 
kamera ni zabeležila takšnega ali drugač-
nega dogodka ali motiva.

Fotografija je tista, na kateri se lahko 
ustavi čas! Čas, zabeležen na fotografijah, 
ki jih je ustvarjal Mirko Brumen, bodo 
spomin, sporočilo in bogata zapuščina ne-
kega obdobja.

Kot je med daritvijo pogrebne maše po-
kojnemu dejal lenarški naddekan Martin 
Bezgovšek, se bomo Mirka Brumna spo-
minjali kot odprt spominski foto album. 

Ivo Lorenčič Loren, njegov učenec 

Komentar

Veliko kulturnih prireditev, vendar...
Agatine skrivnosti, LenArt 2013 in So-

kreacija makrovioline. To je samo nekaj 
naslovov člankov o kulturnem dogajanju 
v osrednjih Slovenskih goricah, ki so obja-
vljeni v avgustovski številki Ovtarjevih no-
vic. Z velikim zadovoljstvom in veseljem 
ugotavljam, da Slovenske gorice ponujajo 
čedalje več pestrih, zanimivih in kvalite-
tnih kulturnih prireditev različnih zvrsti. 
Zanimive stvari se ne dogajajo samo v sre-
dišču osrednjih Slovenskih goric, pač pa 
tudi v manjših krajih, kar je še posebej raz-
veseljivo. To kaže, koliko dobre volje, želja 
in sposobnosti premorejo organizatorji in 
strokovnjaki, ki si prizadevajo, da bi Slo-
venske gorice postale enakovredne drugim 
slovenskim območjem glede množičnosti, 
pestrosti in novih izvirnih zamisli pri izva-
janju kulturnih programov.

Izjemno dobra je zamisel in sedaj očitno 
tudi realizacija hrastovške zgodbe o Aga-
tini ljubezni in njeni nesrečni usodi. Zelo 
zanimivo je, da bo zgodba predstavljena 
v več krajih. Morda bi jo lahko predstavi-
li tudi na ljubljanskem gradu, seveda po 
predhodni temeljiti propagandni akciji, v 
kateri naj bi sodelovali tudi strokovnjaki, 
ki zgodbo in njenega avtorja dobro pozna-
jo. Samo po sebi se razume, da je za more-
bitni ljubljanski nastop potrebna ustrezna 
kvaliteta izvedbe. Predstava v Ljubljani bi 
zagotovo odmevala, verjetno tudi v medi-
jih. To bi bil prispevek k širjenju vedenja o 
Slovenskih goricah.

Upam, da si je »Agato« ogledalo čim več 
obiskovalcev tudi iz Maribora in drugih 
krajev severovzhodne Slovenije. Sam bi 
zelo rad videl, da bi Hrastovec sčasoma po-

stal to, kar je Studenec pri Domžalah, kjer 
že desetletja ob množični udeležbi uprizar-
jajo tudi gledališka dela.

Znova obujam mojo v Ovtarju objavlje-
no idejo o organiziranju srečevanja izva-
jalcev ljudskih iger iz vse Slovenije. To bi 
bila edinstvena prireditev, ki je v Sloveniji, 
z delno izjemo Studenca, še nimamo. Mo-
rebiti bi lahko tako prireditev organizirali 
vsako drugo leto, vsako vmesno leto pa bi 
predstavljali Agatine skrivnosti.

Dobro in posnemanja vredno je, da so 
na letošnjem LenArtu nastopili tudi po-
klicni kulturni izvajalci. Prav posrečeno se 
mi, recimo, zdi gostovanje ljubljanske Dra-
me z Nežko se moži.

Sam pogrešam več gostovanj poklicnih 
gledališčnikov in izvajalcev resne glasbe 
tudi v osrednjih Slovenskih goricah, čeprav 
vem, da je to povezano z velikimi stroški. 
Po drugi strani pa menim, da je treba zlasti 
v poklicne hrame kulture pripeljati čim več 
ljubiteljev kulturnih dogodkov iz osrednjih 
Slovenskih goric, zlasti še v Maribor, ki je 
sorazmerno blizu, občasno pa tudi v Lju-
bljano, kar je možno povezati z izletom in 
ogledom raznih zanimivosti.

Naslednja stvar, ki se mi podi po glavi, 
pa je, ali je možno organizirati vsaj obča-
sne pogovore z nastopajočimi. Vem, da 
lenarška knjižnica prireja zanimive pogo-
vore zlasti o njeni dejavnosti in literaturi. 
Dobro pa bi bilo, če bi pogovori spremljali, 
recimo, tudi nastope poklicnih gledališč. S 
tem bi gledalcem omogočili pobliže spo-
znati izvajalce tudi kot ljudi in se še globlje 
seznaniti s predstavami.

Tone Štefanec

JSKD Lenart
Likovni ustvarjalci na Sveti Ani

V soboto, 14. septembra, je ves dan na 
Sveti Ani potekal že 15. likovni ex-tempore 
Sveta Ana 2013. Tokrat je potekal v organi-
zaciji JSKD Lenart in v sodelovanju z občino 
Sveta Ana. Razstava nastalih del bo v okto-
bru v občinski avli na Sveti Ani, natančen 
termin odprtja bo objavljen v medijih.

Izobraževalne oblike JSKD Lenart
JSKD Lenart pripravlja v jesenskem obdo-

bju izobraževalne delavnice za vodje otro-
ških in mladinskih plesnih skupin, mentori-
ce otroških gledaliških skupin in mentorice 
otroških folklornih skupin. 

Literarni večer v Lenartu
V torek, 17. septembra, je v večernih urah 

v Knjižnici Lenart potekal literarni večer 
Alenke in Rajka Brgleza, na katerem sta 

predstavila svojo poezijo. Večer je glasbeno 
obarval kitarist Denis Čuček.

Dogodek je pripravila vodja literarnih ve-
čerov Breda Slavinec v sodelovanju z JSKD 
Lenart, Knjižnico Lenart, ZKD Slovenskih 
goric in občino Lenart.

Že trinajstič Anin' Roll
Vse pohvale veljajo za organizacijo Ani-

nega rola, ki je potekal 7. septembra v Turi-
stično kulturnem centru Sveta Ana v orga-
nizaciji Mladinske kulturne zadruge Sveta 
Ana. Nastopili so Pseudo, Heretic, domači 
The Sizzlins, Dandelion Childre in Nikki 
Louder.

Publiko so še posebej navdušili domači 
The Sizzlins, zaznati se je dalo, da si je sku-
pina v letih svojega delovanja ustvarila že 
povsem svojo publiko.

Breda Slavinec

Barvita jesen v Knjižnici Lenart
Z nizkimi temperaturami in mrkim vre-

menom nas je kaj hitro presenetila jesen. Da 
pa nas ne bi zajela melanholija ali (prehitro) 
zimsko spanje, smo v Knjižnici Lenart pri-
pravili kar nekaj novosti. Z oktobrom bo 
pričel delovati Bralni krožek za odrasle 
bralce, z raznolikim naborom knjig, dru-
žabno-poučnimi srečanji, obiskom skritega 
literarnega gosta in nagradami prinaša bral-
no svežino. Vabimo k prijavi! Več informacij 
v Knjižnici Lenart in na našem FB-profilu, 
kjer smo vam vedno na voljo. Mladi se bomo 
v oktobru srečali na že VI. ČVEKalnici Knji-
žnice Lenart, se ponovno dotaknili perečih 
tem in sklenili nova znanstva. S počitnic 
se je vrnila tudi naša stara znanka, ki je za 
osnovnošolce in druge uporabnike veliko-
krat prava zavozlanka – Literarna uganka 
meseca; prinaša lepe knjižne nagrade in že 

poteka v vseh eno-
tah. V naših prosto-
rih in na časovnici 
Facebook profila 
za bralne ideje skrbijo priporočila in objave 
novosti iz sveta književnosti. Vsako drugo 
sredo, od 15.30 do 17.00, otroke vabimo k 
Ustvarjalnicam in Pravljičnim uricam. Le-
te bomo v prihodnje izvajali tudi v drugih 
naših enotah: v Krajevni knjižnici v Voličini 
in v Knjižnici v Cerkvenjaku. S kostanji se 
bomo posladkali v sredo, 6. novembra 2013, 
ko bomo pripravili celodnevni program 
ustvarjalnic, pravljic, bralnih debat in obu-
dili stare jesenske običaje. Velja si zapomniti 
ta mongolski pregovor: »Sončni vzhod pre-
buja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.« 
Pa lepo jesen želimo!

Vaša knjižnica

Z oktobrom v Knjižnici Lenart 1. sezona Bralnega krožka  
za odrasle

Želimo spodbujati bralno kulturo, zato v obliki priporočilnega seznama ponujamo kakovo-
sten in zanimiv izbor branja domačih in tujih avtorjev.
Bralni krožek bo potekal od oktobra 2013 do 23. aprila 2014, ko praznujemo svetovni dan 
knjige. Takrat bomo v goste povabili skritega literarnega gosta in podelili priznanja.

Potek bralnega krožka: iz priporočilnega seznama preberite 4 knjige in eno po lastnem izbo-
ru, ki jo priporočate v branje. 

Sodelujete lahko vsi, ki boste brali knjige iz priporočilnega seznama in do konca marca 2014 
v knjižnici oddali izpolnjeno zgibanko.

Proza: 1. Ammaniti, N.: Jaz in ti; 2. Amos, O.: Zgodba o ljubezni in temnini; 3. Austen, J.: 
Prevzetnost in pristranost; 4. Cankar, I.: Hiša Marije Pomočnice; 5. Debeljak, E. J.: Prepo-
vedani kruh; 6. Deček, ki je videl resnično; 7. Du Maurier, D.: Rebeka; 8. Dumas, A.: Dama 
s kamelijami; 9. Ferri, E.: Marija Terezija; 10. Flisar, E.: Na zlati obali; 11. Flisar, E.: Dekle, ki 
bi raje bilo drugje; 12. Haderlap, M.: Angel pozabe; 13. Kadare, I.: Palača sanj; 14. Kranjec, 
M.: Povest o dobrih ljudeh; 15. Lainšček, F.: Nedotakljivi; 16. Nadrag, K.: Utopljene sanje; 
17. Prener, L.: Neznani storilec; 18. Salweal, N.: Medeni dokaz; 19. Schlink, B.: Bralec; 20. 
Svit, B.: Smrt slovenske primadone; 21. Tavčar, I.: Cvetje v jeseni; 22. Vidmar, J.: Rebeka.
Poezija: 1. Maurer, N.: Sama sva na svetu – ti in jaz; 2. Vidmar, M.: Kako se zaljubiš; 3. 
Zlobec, C.: Tiho romanje k zadnji pesmi; 4. Župančič, O.: Čaša opojnosti.

V kolikor želite biti obveščeni o datumih srečanj, v knjižnici oddajte priloženo izpolnjeno 
prijavnico, ki jo najdete tudi na izposojevalnem pultu.

Potek srečanj: branje odlomka iz izbrane knjige, pogovor o prebranem, knjižne novosti, bral-
ne želje … Vodile me bodo Vaše pobude in zanimanja!

Za več informacij o Bralnem krožku povprašajte v knjižnici, preko FB-profila Knjižnice Le-
nart ali na e-naslovu: papezsandra88@gmail.com.
Uvodno srečanje bo v ponedeljek, 14. oktobra 2013, ob 17. uri v časopisni čitalnici. 

Vabljeni k branju in skupnemu druženju ob dobrih knjigah!
Aleksandra Papež, animatorka krožka
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Katja Škerget, Lana 
Žabčič, Tjaša Fišer 
Emerih, Živa Lo-
renčič, Kaja Kobale, 
Marsela Markuš,  
podpredsednik  
Zdenko Lorenčič

IZ KULTURE

Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart

Lana Žabčič evropska prvakinja

Seniorke 2. v državi in 13. v svetovnem pokalu

Lana Žabčič je letos znova posegla po vrhunskih rezulta-
tih. Lana, ki trenira in nastopa pod barvami Twirling, ple-
snega in mažoretnega kluba Lenart, je po nazivu državne 
prvakinje v kategoriji solo junior mažorete, ki si ga je prido-
bila na 13. državnem prvenstvu mažoretne in twirling zveze 
Slovenije, s tem dobila vstopnico za Evropsko prvenstvo. 
Potekalo je v Brnu na Češkem od 30. avgusta do 1. septem-
bra. Udeležilo se ga je več kot 2000 mažoret iz 10 držav. V 
svoji kategoriji solo junior je premagala vso konkurenco in 
pridobila naziv evropske prvakinje. 

Na svojih lovorikah ne počiva in z novim šolski letom že 
pridno trenira s svojo trenerko Anito Omerzu za prihajajo-
čo sezono.

TPMK Lenart

Letos aprila je v Mariboru potekalo 13. 
Odprto državno prvenstvo Mažoretne in 
twirling zveze Slovenije, kjer je naša najsta-
rejša skupina-senior osvojila 2. mesto. S tem 
rezultatom so se uvrstile na 7. svetovni pokal 
2013, ki je potekal na Nizozemskem v mestu 
Almere. Kljub velikim finančnim težavam 
nam je s pomočjo donatorjev uspelo zbrati 
dovolj sredstev za udeležbo. Tako so se 4. 
avgusta članice TPMK Lenart Lana Žabčič, 
Tjaša Fišer Emerih, Živa Lorenčič, Marse-
la Markuš, Katja Škerget in Kaja Kobale v 
spremstvu podpredsednika Zdenka Loren-
čiča in Janija Kobaleja odpravile na dolgo 
pot. Tekmovanja se je udeležilo več kot 1000 
tekmovalcev iz različnih držav. Naše punce 

so se odlično odre-
zale, saj so dosegle 
kar 13. mesto. Za-
hvala pa gre vsem 
donatorjem, ki so 
nam pomagali ure-
sničiti sanje!

Z. L.

Klub je bil ustanovljen 19. avgusta 2000 
kot prvi uradno ustanovljen twirling klub 
v Sloveniji z namenom, da bi se v njem uči-
li twirlinga, jazza in mažoretnih ter drugih 

plesov. V prvi mažoretni skupini je plesalo 
12 deklet. Od takrat je število članov kluba 
iz leta v leto naraščalo. Danes ima klub več 
kot 80 članov, od tega je 60 plesalcev. 

Anovski pevci na RTV Slovenija

CMePZ KD Sv. Ana je bil letos povabljen 
v prvo oddajo Moja Slovenija z Mariom Ga-
luničem. Prav za vse zelo zanimiva izkušnja 
v enem izmed studiev RTV SLO je obogatila 
prvi septembrski dan. Pevci modre tribune 
so s svojim ubranim petjem popestrili glasbe-
ne vložke med oddajo in so skupaj v skupini 

Nine Valič s pevko Ireno Vrčkovnik, špor-
tnikom Miranom Vodovnikom in mistrom 
Slovenije Juretom Ruganijem tekmovali proti 
nasprotnikom z rdeče tribune Patrikom Gre-
blom, Tinkaro Kovač in miss Slovenije Majo 
Cotić pod vodstvom Borisa Kobala.

SReBr

Razstava v Domu sv. Jožefa v Voličini

V okviru farnega in krajevnega praznika je 
bila v nedeljo, 15. septembra 2013, v Domu 
sv. Jožefa v Sp. Voličini otvoritev razstave li-
kovnih del, ki so jih ustvarili člani likovne 
skupine pod vodstvom Martine Golija. Čla-
nice in člani likovne skupine, ki jih Martina 
Golija že dve leti uvaja v svet likovne govori-
ce, svoja dela javnosti predstavljajo prvič. 

Mentorica Martina Golija je na otvori-
tvi dejala, da so za razstavo izbrali motive 
cvetličnih šopkov ali posamezne povečave 
cvetlic. Za tovrstne motive so se pripravlja-
li dobro leto, najprej s študijskimi risbami 
posameznih cvetov, ki so jim kasneje dodali 
bilke in zelenje. Slike so ustvarjali predvsem 
na grundiranem platnu in na papirju.

Druga tehnika, ki so jo izbrali za likovne 
upodobitve, je nekoliko zahtevnejša, saj so 
se avtorji morali podrediti motivu, arhitek-

turnemu objektu cerkve sv. Ruperta. Tudi te 
motive so najprej študijsko obdelali, zlasti 
likovno teorijo o perspektivi. Barokizirana 
ruperška cerkev z razgibanim tlorisom in 
pripadajočo kupolo različnih proporcev je 
za likovnike predstavljala problem, ki so ga z 
likovnimi izraznimi sredstvi uspešno rešili, 
kar se odraža na zanimivih slikah.

Posebno čast je ustvarjalcem in občinstvu 
izkazal upokojeni mariborski škof dr. Jo-
žef Smej, ki je razstavo pospremil na pot s 
spodbudnimi besedami. Zahvala velja tudi 
cerkvenemu pevskemu zboru, ki je poskrbel 
za glasbeni del prireditve. Likovnega tečaja 
in razstave pa ne bi bilo brez razumevanja 
domačega župnika Jožeta Frasa, ki omogoča 
izvedbo likovne šole v prostorih Doma sv. 
Jožefa.

D. O.

Spomini nas bogatijo
V petek, 23. avgusta, je bila v KTC Sv. Ana 

predstavljena četrta pesniška zbirka Marije 
Ferk – Mimice z Zgornje Ščavnice z naslo-
vom Spomini nas bogatijo. Osebnoizpove-
dne pesmi, pesmi, posvečene kraju, pesmi o 
življenju in preizkušnjah, ki jih le-to narekuje 
– zapolnjujejo pesniško zbirko Marije Ferk. 
Lidija Ličen je predstavitev četrte pesniške 
zbirke lepo povezovala v zelo lepo celoto, dr. 
Zinka Zorko je poleg lektorstva tudi finanč-
no prispevala k izidu knjige. Slovesnost sta 
na predstavitvi stopnjevala še CMePZ KD 
Sv. Ana in Slovenskogoriški glasovi, ki so z 
lepimi slovenskimi pesmimi posebej oboga-
tili predstavitev knjige.

SReBr

Folklorni kimavčevi večeri 2013
Mednarodni festival »Folklorni kimavčevi 

večeri« vsako leto združi folklornike različ-
nih narodov Evrope. Festival, ki se bo letos 
odvil že tretjič, pripravlja Območna izposta-
va Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
na Ptuju. Program dosedanjih dveh festiva-
lov je bil skoncentriran pretežno na Ptuju, v 
letošnjem letu pa se festival med 25. in 28. 

septembrom odvija tudi v Destrniku, Maj-
šperku, Kidričevem in v Markovcih. Nasto-
pajo folklorne skupine iz Bolgarije, Slovaške, 
Hrvaške, manjšinska madžarska folklorna 
skupina iz Lendave, od domačih pa folklor-
ne skupine iz Markovcev, Stoperc, Dolene, 
Destrnika in Cirkovc. 

Iva Ferlinc

Narodnozabavne viže spet v Cerkvenjaku
Eden izmed jesenskih petkov je že tradicionalno rezerviran za Slovensko-

goriški klopotec narodnozabavne glasbe v Cerkvenjaku, ki se bo v svoji 26. 
izvedbi tokrat dogajal 18. oktobra 2013 ob 19. uri. Tokrat so organizatorji v 
tekmovalni del prijavili 14 ansamblov iz vse Slovenije, med katerimi bosta naj-
več navijačev imeli prav gotovo tako rekoč domači glasbeni skupini Klapovühi 
in Štajerski fakini. Prireditev se bo odvijala v dvorani in avli Doma kulture 
v Cerkvenjaku, vstopnice pa bo mogoče dobiti že v predprodaji. Vabljeni na 
prijeten glasbeni večer v Cerkvenjak!

Pozdrav jeseni na naši kmetiji
Kulturno društvo Vrelec Benedikt je v nede-

ljo, 22. septembra 2013, ob 15. uri v Domu kul-
ture Benedikt pripravilo tokrat drugo priredi-
tev z naslovom Pozdrav jeseni na naši kmetiji.

Prireditev je tudi tokrat obudila spomine iz 
otroštva, odraščanja in približala utrinek va-

sovanja, pokrivanja slamnate strehe in še česa, 
česar niste imeli priložnosti doživeti. Predsta-
vila je široko paleto ljudskih napevov in obi-
čajev. Podrobneje bomo poročali v prihodnji 
številki Ovtarjevih novic.

Uredništvo

Razstava STIL na Sv. Ani
V nedeljo, 1. septembra, so v občinski avli 

na Sv. Ani odprli likovno razstavo »non plus 
ultra«. Studenški likovniki (STIL), ki raz-
stavljajo, so trenutno najstarejša obstoječa 
likovna skupina, ki deluje v okviru KD Stu-
denci-Maribor. Letošnje leto, ko KD Studenci 

praznuje svečan jubilej – 90. obletnico delo-
vanja, praznuje likovna skupina 10. obletnico 
uspešnega delovanja.

Otvoritev je obogatila glasba lokalnega rock 
ansambla The Sizzlin's. 



Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred 
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno 
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena 
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1, 5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Iz-
bor fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 25. oktobra 2013! 
Zaradi velikega zanimanja za objavo člankov v Ovtarjevih novicah prejemamo ve-
liko število vaših prispevkov. Vseh niti ne zmoremo objaviti. Prosimo vas, da se pri 
pisanju držite zapisanih napotkov.
 Uredništvo
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ŠPORTIZ KULTURE

FUTSAL – 2. SFL
Benedikt pred začetkom 2. SFL

Z današnjim dnem (27. 9.) se začenja nova 
sezona v 2. SFL. Edini slovenskogoriški klub v 
tej sezoni med drugoligaši bo KMN Benedikt. 
V prvem krogu so Benedičani prosti. Uvod 
v sezono pa jih čaka prihodnji konec tedna  
(4. 10.), ko bodo na domačem terenu gostili 
stare znance, KMN Tomaž-Pizzerija Ozmec. 
Klub se je pred začetkom sezone okrepil z ne-
katerimi kvalitetnimi igralci, ki so se v futsalu 
dokazali že v preteklosti. Iz KMN Slovenske 

gorice, ki bo po pretekli avanturi v 1. SFL letos 
nastopal v 3. SFL, sta v Benedikt prišla Miha 
Čuček in Aleš Lašič. Mesto trenerja pa so v 
Benediktu zaupali nekdanjemu selektorju slo-
venske futsal reprezentance Darku Križmanu. 
Z navedenimi okrepitvami v klubu ciljajo na 
uvrstitev v sam vrh ligaške razpredelnice, kar 
bi bil dober obliž po lanskoletni uvrstitvi na 
začelje.

NOGOMET – ŠTAJERSKA LIGA
Lenart v sredini lestvice

Po petih odigranih krogih nogometaši 
Lenarta z dvema zmagama, remijem in dve-
ma porazoma zasedajo trenutno 6. mesto 
z osvojenimi sedmimi točkami. Zadnjo so 
po remiju (1:1) z ekipo Marles hiše v gosteh 
osvojili minuli konec tedna. Krog pred tem 

so proti Zrečam unovčili pomembno zmago 
na domačem igrišču (1:0). Jutri (28.9.) čaka 
lenarško ekipo na igrišču na Poleni sosedski 
obračun z ekipo Tehnotim Pesnica. Tekma 
se bo pričela ob 16. uri.

ODBOJKA – 2. DOL
V Benediktu stavijo na mlade

V ženskem odbojkarskem klubu Benedikt 
bodo letos stavili na mlade domače moči. 
Ekipa je v primerjavi z lansko doživela kar 
precej sprememb. Med tem ko je odšlo kar 
nekaj igralk, ki so v preteklih letih tvorile 
jedro ekipe, bodo v letošnji sezoni glavno 
breme nosile mlade igralke, ki sicer nastopa-
jo še v kadetskih in mladinskih vrstah. Tre-
nersko mesto je prevzela nekdanja igralka 
Benedikta Sergeja Lorber, ki bo svoje znanje 

skušala v največji meri preusmeriti na mlaj-
še. Kljub pomlajeni ekipi pa se v klubu na-
dejajo borbe za vrh ligaške razpredelnice v 
2. DOL – vzhod oz. uvrstitev vsaj v zgornji 
del lestvice. Prvo zmago bodo Benedičanke 
lovile na domačem igrišču 12. oktobra proti 
ekipi Šoštanja. Tekma v ŠD Benedikt se bo 
začela ob 18. uri.

OŠ Voličina na EP v košarki v Celju
Septembra je domala celotna Slovenija di-

hala z Evropskim prvenstvom v košarki, ki je 
bilo prvič v zgodovini samostojne Republike 
Slovenije organizirano na naših tleh. Utrip 
prvenstva so začutili tudi učenci OŠ Voliči-
na, ki so se skupaj z učenci OŠ J. Hudalesa 
iz Jurovksega Dola, OŠ Benedikt in OŠ Sv. 
Trojica in njihovimi spremljevalci v nedeljo, 
5. 9, odpravili v Celje na ogled košarkarske 
tekme med Španijo in Poljsko. Iz Voličine 
se je v Celje podalo kar 5 avtobusov. Obisk 

tako pomembnega športnega dogodka je za 
mlade rodove zagotovo nekaj posebnega, 
saj bo preteklo še veliko let, da bomo lahko 
športno prireditev podobne razsežnosti in 
pomena ponovno spremljali na naših tleh. V 
poseben spomin pa se bo obisk tekme vtisnil 
najmlajšim, tistim učencem 1. razreda, ki so 
med polčasom stopili na parket slavne dvo-
rane Zlatorog v Celju in se poskusili v igri, ki 
jo je za popestritev pripravil organizator. 

Dejan Kramberger

KOLESARSTVO
Kolesarski praznik v Lenartu

Kolesarski klub Le-
nart je v nedeljo, 8. Sep-
tembra, uspešno izvedel 
celodnevno kolesarsko 
prireditev. Dopoldan je 
v soorganizaciji z Ob-
činsko športno zvezo 
Lenart potekal že 11. 
maraton Mr. Bo, ki se 
ga je v lepem vremenu 
udeležilo preko 200 ko-
lesarjev. Številni prosto-
voljci in člani gasilskih 
društev so pripomogli, 
da je prireditev mini-
la varno. Prvi je progo 
prevozil Igor Kopše, 
aktualni svetovni prvak 
med rekreativnimi kolesarji.

Pred maratonom je Kolesarski klub Lenart 
na ŠRC Polena izvedel tudi šolsko prvenstvo, 
ki se ga je udeležilo preko dvajset šolarjev OŠ 
Sveta Ana, OŠ Voličina in OŠ Lenart. 

Med prireditvijo je bilo poskrbljeno za var-
stvo otrok, za njih pa je bil organiziran tudi 
mini maraton, ki ga je prevozilo čez 20 nade-
budnežev.

Popoldan so na krožni progi ŠRC Polena 
potekale kolesarske dirke, ki so štele za pokal 
Alpe-Adria. Ob vseh najboljših slovenskih 

kolesarjih so bili na startu tudi kolesarji iz 
Hrvaške in Avstrije. Kolesarji kolesarskega 
kluba TBP Lenart so pustili odličen vtis, ob 
zelo aktivnem dirkanju jih je namreč večina 
prevozila ciljno črto v prvem delu glavnine.

Celotna prireditev je bila izvedena več kot 
uspešno, organizatorji pa so s strani udeležen-
cev prejeli veliko pohval za izvedbo.

Peter Kramberger

ATLETIKA
Mojca Grandovec balkanska prvakinja v teku na 5000 m

Mojca Grandovec iz Lenarta je v letošnji 
sezoni nanizala že vrsto odličnih uvrstitev, o 
čemer smo že poročali v prejšnjih številkah 
Ovtarjevih novic. Naslovu državne prvaki-
nje na 3000 in 5000 m iz preteklega meseca 
je sedaj dodala še prestižni naslov balkanske 
prvakinje na 5000 m v veteranski konkurenci 
(v veteranski konkurenci lahko nastopajo tek-
movalke nad 30 let, op. a.). Naslova balkanske 
prvakinje se je Mojca v Zagrebu, kjer je po-
tekalo prvenstvo, seveda zelo razveselila, a je 
bila na drugi strani nekoliko manj zadovoljna 
s samim časom, ki ga je dosegla (18:21). Pred 
samim tekom je bil namreč njen cilj izboljša-

nje osebnega rekorda in tek pod 18-imi minu-
tami. Tek, ki ga je po njenem mnenju pričela 
s prehitrim tempom, in zmago je Mojca na 
svojem FB-profilu opisala z naslednjimi bese-
dami: Prvenstvo Balkana, Zagreb, tek na 5000 
m. Zlata tekma s črno piko: prvič (zadnjič in 
nikoli več!) sem okusila, kaj pomeni podivjan 
začetek in kako tečen in neskončen je četrti 
kilometer... Čeprav so se sekunde popolnoma 
obrnile na glavo in čeprav je bila na stezi gro-
zna gužva, tek pa podoben nerodnemu slalo-
mu, je bila številka na cilju (18:21) dovolj za 
zlato in naslov balkanske prvakinje.

Dejan Kramberger 

14. športni vikend v Voličini postregel z več kot 100 
sodelujočimi ekipami

Tradicionalni športni dan, ki je v zadnjih 
letih prerasel kar v športni vikend v Voličini, 
je ponovno privabil veliko število nastopajo-
čih in gledalcev. V pravem športnem prazni-
ku se je v dveh dneh v Voličini pomerilo v 
več kot 10-ih različnih disciplinah približno 
120 ekip. Organizator prireditve ŠD Voličina 
je s pomočjo donatorskih sredstev in sreče-
lovom poskrbel, da so bili vsi tekmovalci po-
goščeni z brezplačno malico in pijačo. 

Med zmagovalce po posameznih discipli-
nah oz. kategorijah so se vpisali: balinanje 
(moški): Hoče, balinanje (ženske): Voličina, 
nogomet: KMN Rogoznica, nogomet – ve-

terani: KMN Rogoznica, nogomet na mivki: 
Power Ranger, odbojka na mivki: ŠD Porčič, 
košarka: Stare legende iz Lenarta, tenis (dvo-
jice – moški) Andrej Šalamun in Brane La-
zič, tenis (dvojice – ženske) Dida Zakelšek in 
Neva Čuček, streljanje z zračno puško: (eki-
pno) ŠD Zavrh, (posamezno) Mirko Kurnik, 
vleka vrvi: Selce. tek na 60 m: (člani) Samo 
Belna, (dečki do 10 let) Luka Horvat, (dečki 
do 6 let) Enej Kramberger (dečki 3 leta) Vito 
Horvat, (deklice do 10 let) Timoteja Kram-
berger, (deklice do 6 let) Maruša Vrčko, (de-
klica do 4 leta) Lana Hubernik, (deklice do 2 
leti) Naja Kurnik.

Foto: Mr. Bo 2013 002, 008, 156



Tokrat pomoč Slovencev potrebuje Aljoša Škaper.

Do sedaj zbrali 5 ton zamaškov!

Dobrodelni smo lahko na različne 
načine, tudi z zbiranjem zamaškov. 
Pred dvema letoma smo uspešno iz-

peljali akcijo »Zbirajmo zamaške za Gala«, 
ki smo jo nadaljevali z zbiranjem zamaškov 
za Simona. Tokrat bomo zamaške nameni-
li Aljoši Škaperju, ki je letos marca utrpel 
poškodbo in zlom hrbtenice in življenje na-
daljuje na vozičku. Poleg navajanja na novi 
način življenja je sedaj Aljoša soočen še s 
stroški prilagoditve bivanja oz. preurejanja 
stanovanja, nakupa medicinskih pripomoč-
kov in izvajana dodatnih terapij. Z zbira-
njem zamaškov po občinah, osnovnih šolah, 
vrtcih in nakupovalnih centrih (Europark 
Maribor, Qlandia Novo mesto, Maribor in 
Ptuj, OŠ Rače, OŠ Sveta Trojica, OŠ Voli-

čina, OŠ Kapela, OŠ Lokavec, vrtec Ptuj in 
Lenart, občina Cerkvenjak …) bomo Aljoši 
lahko pomagali pri nakupu opreme, ki mu 
bo olajšala vsakodnevne poti. Zamaške so-
kov, vode, mleka, šamponov, deodorantov, 
mehčalcev, zdravil, čistil, jogurtov … lahko 
zbirate tudi doma, nato pa jih oddate na eno 
izmed vam najbližjih zbirnih mest.

V podjetju Saubermacher Slovenija,  
d. o. o., so v letošnjem letu za različne potre-
be tistih, pomoči potrebnih posameznikov, 
zbrali že okrog 5.000 kilogramov zamaškov. 
Za tono zamaškov posameznik prejme 300 
EUR, ki se mu jih v dobrodelne namene na-
kaže na njegov transakcijski račun.

Katja Grabrovec, Novelus

Nepremičnina brez življenja

Poslopje nekdanjega hotela Črni les je spet 
zapuščeno in brez kakršnih koli znakov življe-
nja. Zadnji poskus oživitve se je izjalovil in nič 
ne kaže, da bi ga lastniki ali prodali ali ga za-

polnili s primerno dejavnostjo. Upamo lahko 
na presenečenje, a dosedanje izkušnje kažejo, 
da so takšna upanja slej ko prej jalova.

F. Bratkovič
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ZA RAZVEDRILO OD TU IN TAM

»Peter, kaj boš danes jedel za malico, ričet 
ali joto?« je mizar Tone pri malici povprašal 
rezkarja Petra.

»Tone, ali ne veš, da je po novem Petru ime 
Peter Peter?« mu je prišepnila šivilja Marica. 
»Če ga ne pokličeš tako, ti sploh ne odgovori.«

»Zakaj pa ne? Kaj ga je pičilo?« je preseneče-
no povprašal Tone.

»No, pravi, da ni nič manj pomemben kot 
tisti direktor luke, luke,« je pojasnila Marica.

»Kakšne luke, luke,« je zajecljal Tone. »Ne 
vem, o čem govoriš, govoriš.«

»No, no, zmotila sem se. Pravi, da ni nič 
manj pomemben od tistega Gašparja Gašpar-
ja, ki je postal direktor luke, luke,« je razburje-
no odvrnila Marica.

»A tako, tako, za to gre,« se je zakrohotal 
Tone. »Peter Peter, kljub vsemu ti moram reči, 
da je Gašpar Gašpar bolj pomemben od tebe, 
saj vendar vodi luko.«

»Jaz pa že trideset let vodim rezkalni stroj. 
In ga bom vodil tudi, ko bodo Gašparja Ga-
šparja že zdavnaj odstavili iz luke, luke,« se je 
odrezal Peter.

»Vendar pa je Gašpar Gašpar dobil novo 
službo po političnih zvezah in ne tako kot obi-
čajni smrtniki,« je vztrajal Tone.

»Tone, danes brez političnih ali sorodstve-
nih zvez ne moreš nikjer dobiti službe niti kot 
vratar,« je povzdignil glas Peter. »Ko bom šel 
sam v pokoj, bo mojega naslednika izbral naj-
manj župan ali minister.«

»Peter Peter, tokrat imaš prav,« je rekel Tone. 
»Kdor nima zvez v politiki ali mafiji, bo v tej 
deželi do smrti brezposeln.«

»Fanta, nehajte se pogovarjati o Gašparjih 
Gašparjih in lukah, lukah,« je odločno dejala 
Marica. »Ali ne vidita, da bi politiki radi iz nas 
naredili norčke. Želijo, da bi se mi pogovarjali 
o Gašparjih Gašparjih, medtem ko oni pri-
pravljajo ostre varčevalne ukrepe, s katerimi 
nam bodo povečali davke, zmanjšali pokojni-
ne, oklestili zdravstvo ter nam nasploh znižali 
standard.«

»Naši politiki pa so zares zviti. Pravi fakini, 
fakini so,« je vzkliknil Peter. » Zato tudi jaz ne 
bom več Peter Peter. Za norčka, norčka pa me 
ne bodo imeli.«

Fakini, fakini
Piše: Tomaž Kšela
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Brez sočutja
»Nezaslišano!« je zasikala gospa v zrelih letih 
svojemu mlajšemu spremljevalcu, ki jo je 
osvajal. 
»Kaj pa je?« je vljudno vprašal spremljevalec.
»Moj mož je popolnoma brez vsakega 
sočutja. Videla sem ga, kako se v sosednjem 
lokalu zabava s svojimi prijatelji, čeprav sem 
mu rekla, da grem na obisk k umirajoči mate-
ri. Vsaj iz spoštovanja do moje matere bi se 
danes lahko izognil veseljačenju.«

Hrana in seks
»Kaj je to: sto ljudi, dva mislita na seks, drugi 
pa na hrano?«
»Poroka.«
»Kaj pa to: sto ljudi in vsi mislijo na hrano, 
nihče pa na seks?«
»Zlata poroka.«
»Kaj pa je, če sto ljudi misli na dobro hrano 
in na seks?«
»Gasilska veselica.«

Hujšanje
»Kako se po japonsko reče ženski, ki že dolgo 
hujša?«
»Ne vem.«
»Takurahira.«

Boksar
»V tej dvorani je pot od garderobe do ringa 
dolga,« je boksar potarnal svojemu trenerju.
»Ne sekiraj se, nazaj te bomo nesli.« 

Primerjava
»Kakšna je razlika med socializmom in 
kapitalizmom?«
»V socializmu smo bili priče socialnim napa-
kam, v kapitalizmu pa smo priče kapitalnim 
napakam.«

Konji in osli
»Ali je več vreden konj ali osel?«
»Jaz mislim, da osel.«
»Zakaj?«
»Konje bodo nadomestili stroji, osli pa bodo 
ostali!«

Tehtno pojasnilo
»Je tvoj sin že poročen?«
»Ne. Preveč je pameten, da bi se poročil s 
punco, ki bi bila tako neumna, da bi bila 
pripravljena vzeti njega za moža.«

Dober spomin
»Petrček, ali imaš dober spomin.«
»Seveda. Čez počitnice nisem nič pozabil.«
»Kako pa ti je to uspelo?«
»Ker se lansko šolsko leto nisem nič učil, na 
koncu nisem nič znal. Zato nisem imel kaj 
pozabiti.«

Tašča
»Umrla bom,« je rekla tašča snahi.
»Če je vedno vse po vaše, naj bo tudi tokrat,« 
je odvrnila snaha.

Zgledi vlečejo
»Ko bom velik, bom zaslužil toliko denarja 
kot ata,« je dejal Petrček.
»Tudi jaz bom, ko bom velika, zapravila to-
liko denarja kot mamica,« je dodala njegova 
sestrica Dragica.

Pleša
»Kaj bi naredil, če bi ti izpadli vsi lasje?«
»Takoj bi si kupil lasuljo? Kaj pa ti?«
»Prodal bi glavnik.«

Davki
»Petrček, ali veš, kaj so to davki?«
»Ne, ne vem, ker jih še nisem videl. Mislim 
pa, da so zelo krvoločni.«
»Zakaj tako misliš?«
»Ker moj ata pravi, da so mu požrli celo 
plačo.«

Pri avtomehaniku
»Zakaj moram za servis avtomobila polovico 
storitve plačati že vnaprej?« je stranka vpra-
šala avtomehanika.
»Oprostite, polovico plačila zahtevam 
vnaprej, ker vas še ne poznam,« je odvrnil 
mehanik.
»Torej moramo polovico računa poravnati 
vnaprej samo tisti, ki nas še niste spoznali.«
»Tako je. Tisti, ki sem jih že spoznal, morajo 
vnaprej plačati celoten račun.«

Žena
»Slišal sem, da ti je pobegnila žena. S kom je 
šla?«
»Z mojim najboljšim prijateljem Petrom.«
»Peter pa že ni tvoj najboljši prijatelj.«
»Prej ni bil, zdaj pa je!«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

HUMORESKA

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 DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART 
nahaja na kanalu S 30 - fre-
kvenca 375,25 MHz, v pro-
gramski 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

Kozarec vina dnevno … ?
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Po poteh Agate in Friderika
Osrednji dogodek projekta Agatine skrivnosti, ki ga je organiziral LAS Ovtar Slovenskih 

goric, je bil v soboto, 31. avgusta 2013. Ob 18. uri se je pričel pohod z Ovtarjem po poteh Fri-
derika in Agate. Organizatorji in ljubiteljski gledališki igralci gledališke skupine Slovenske go-
rice so pripravili pet gledaliških uprizoritev dela zgodbe Črni križ pri Hrastovcu na različnih 
lokacijah (Lenart, Lormanje, Hrastovec, Zamarkova, Lenart), kjer se je zgodba v preteklosti 
tudi resnično dogajala. Pohodniki so se z obiskom vseh lokacij in gledališkimi uprizoritvami, 
ohranjeno naravno in kulturno dediščino območja preselili v dogajanje ob koncu 16. stoletja 
na način, da je vsak posameznik kot del kulise tega dogajanja odkrival Agatine skrivnosti. 
Pohod je bil dolg 11,2 km in nižje zahtevnostne stopnje. Družine, ki so štele vsaj tri člane in so 
prehodile vso pot, so za nagrado prejele novo izdajo knjige Črni križ pri Hrastovcu.

Pohod se je začel in zaključil na osrednjem trgu v Lenartu na srednjeveški tržnici, na kateri 
so domači ponudniki Ovtarjeve ponudbe iz celotnega območja Upravne enote Lenart ponu-
jali svoje okusne dobrote in izdelke domače obrti.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem prireditve, posebej še velikemu številu pohodnikom. 
S svojo srčnostjo, vztrajnostjo in pogumom ste dokazali, da med nami še živi spomin na ne-
smrtno ljubezen Agate in Friderika. Skupaj smo dokazali, da v srcih nosimo tudi ljubezen do 
naših lepih Slovenskih goric, katerih mnoge zgodbe še čakajo na nas, da jih skupaj odkrijemo. 
Hvala vsem in vsakemu posebej.

Kratek film o prireditvi Agatine skrivnosti, ki ga je posnel 
Sandi Kolarič, najdete na povezavi: http://www.youtube.
com/watch?v=Ap46Q8QE5as

Organizatorji prireditve: LAS Ovtar Slovenskih goric, Ra-
zvojna agencija Slovenske gorice, d. o. o., in TIKIC Zelena 
centrala, Marija Šauperl, s. p.

VABILO - EKO LAS 
LAS Ovtar Slovenskih goric v sklopu projekta EKO LAS nudi pomoč kme-

tijam v preusmeritvenem obdobju ekološkega kmetovanja pri izdelavi pre-
usmeritvenih načrtov in povrnitvi stroškov, povezanih s kontrolo na kme-
tiji, v kolikor je kmetije niso uspele pridobiti s strani Ukrepa 132. Poziv velja 
kmetijam, ki so se že udeležile izobraževanja v sklopu projekta EKO LAS, so 
članice Društva za razvoj podeželja „LAS Ovtar Slovenskih goric“ ter so tr-
žno usmerjene preko Ovtarjeve ponudbe ali katere druge tržne poti. Prijave se 
bodo zbirale v prostorih LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 
Lenart, do 11. oktobra 2013, kjer boste prejeli tudi podrobnejše informacije. 
Za informacije lahko pokličete na 059 128 773 ali 051 660 865. 
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Fotografije 1-11: Matej Emeršič
Fotografija 12: Sandi Kolarič


