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Župani občin iz osrednjih Slovenskih goric so na skupni seji občinskih svetov 16. decembra opozorili na neustrezno financiranje občin, 
saj jim zmanjkuje sredstev že za tekoče poslovanje, kaj šele za investicije in razvoj.

Skupna seja občinskih svetov občin Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak

Alarm iz občin v osrednjih Slovenskih goricah – občinam zmanjkuje sredstev za izvajanje 
zakonsko določenih nalog

Zaradi sofinanciranja naložb v občinah v ustavno presojo
Združenje občin Slovenije se je, ker se je država odločila za sofinanciranje občinskih in-

vesticij v višini dveh odstotkov primerne porabe, pri čemer bi se lahko najšibkejše občine še 
dodatno zadolžile za tri odstotke primerne porabe, odločilo za vložitev zahteve za ustavno 
presojo. Ustavno sodišče naj presodi, ali je 56. člen zakona o izvrševanju proračuna za le-
tošnje in prihodnje leto, ki določa takšno višino sofinanciranja, skladen z ustavo. Zakon o 
financiranju občin namreč določa višino sofinanciranja na ravni šestih odstotkov primerne 
porabe.

Skupno naj bi bile vse občine tako ob 43 milijonov evrov, pomanjkanje sredstev pa bodo 
občutili tudi občani, saj bodo trpele investicije v zgradbe osnovnega šolstva, vrtce, zdra-
vstveno dejavnost, različno športno in kulturno infrastrukturo, vodovod in kanalizacijo. 
»Skratka, vso osnovno infrastrukturo, ki je potrebna za izvajanje temeljnih nalog občin,« je 
poudaril predsednik ZOS Robert Smrdelj. Dejal je tudi, da preučujejo tudi možnost ustavne 
presoje pristojnega zakona v delu, ki določa višino povprečnine. 

E. P.
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V Domu kulture v Lenartu so se sre-
di decembra sestali občinski sveti iz 
vseh šestih občin v okviru upravne 

enote Lenart - Svetega Jurija v Slovenskih 
goricah, Svete Ane, Lenarta, Benedikta, Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah in Cerkvenjaka. 
Člani občinskih svetov šestih občin so skupaj 
dvignili glas proti krivičnemu financiranju 

občin, saj jim je vlada znižala povprečnino in 
zmanjšala sredstva za investicije. Občine so 
zahtevale povprečnino v višini 536 evrov in 
investicijski transfer v višini 4 odstotkov sku-
pne primerne porabe. Vlada in na njen pre-
dlog državni zbor pa sta občinam v državnem 
proračunu zagotovila 522 evrov povprečnine 
in 2 odstotka za investicije.

Kramberger: Že računsko sodišče je ugotovilo, da financiranje občin ni 
zakonito

Uvodoma je spregovoril župan občine Le-
nart mag. Janez Kramberger, ki je članom 
šestih občinskih svetov predstavil kronolo-
gijo polemik med vlado in reprezentativnimi 
predstavniki lokalnih skupnosti o financira-
nju občin. Vlada občinam iz leta v leto znižu-
je povprečnino, obveznosti, ki jih imajo obči-
ne po zakonu na številnih področjih, pa kljub 
obljubam še ni temu primerno zmanjšala. 
Nasprotno, občine dobivajo dodatne naloge, 
kar še dodatno bremeni občinske proračune.

Kot je dejal Kramberger, so po dolgotraj-
nih razpravah občine letos zahtevale 536 
evrov povprečnine, vlada pa je vztrajala na 
522 evrih in še dodatno znižala sredstva za 
investicije. Zato občinam primanjkuje sred-
stev za investicije in razvoj ter za izvajanje 
svojih nalog po zakonu, medtem ko je zaradi 
krize socialnih problemov, ki jih morajo re-

ševati občine, vse več. Poleg tega za leto 2016 
po občinah še ni niti razreza za koriščenje 
kohezijskih sredstev in sredstev za regionalni 
razvoj iz Evropske unije. Kramberger je bil 
kritičen tudi do predloga strategije razvoja 
lokalne samouprave pri nas, saj ne predvide-
va organiziranja na regionalni oziroma po-
krajinski ravni. Župan Lenarta je zato pozval 
vlado, naj spremeni svojo odločitev ter dvi-
gne povprečnino za leto 2016 ter spremeni 
svoj odnos do razvoja lokalne samouprave. 
Če vlada upravičenih pozivov občin ne bo 
upoštevala, bo moralo o spornih vprašanjih 
presoditi ustavno sodišče. V zvezi s tem je 
Kramberger opozoril, da je že računsko so-
dišče ugotovilo, da način finansiranja občin, 
za katerega se je odločila vlada, ni v skladu z 
zakonom o financiranju občin.

Gumzar: Krivično financiranje občin bo najbolj prizadelo občane
Župan občine Benedikt Milan Gumzar je 

dejal, da so predstavniki občin storili vse, kar 
je bilo v njihovi moči, da bi dosegli primerno 
financiranje občin. Šli so celo do poslancev 
in se udeležili seje državnega zbora, vendar 
so jo protestno zapustili, saj jih vladna koa-

licija ni upoštevala. Gumzar je dejal, da niti 
nova evropska perspektiva ni naklonjena ra-
zvoju podeželja, temveč bolj urbanim nase-
ljem. Župan Benedikta je nato vse občinske 
svetnike in svetnice pozval, naj se tudi sami 
znotraj svojih političnih strank zavzamejo za 

ustrezno financiranje občin. Ob takšnem fi-
nanciranju občin, za kakršnega se je odločila 
vlada, bo namreč v občinah vse manj sredstev 
za socialo, otroško varstvo, osnovno šolstvo, 

infrastrukturo in druge potrebe ljudi oziro-
ma občanov, ki jih bo krivično financiranje 
občin najbolj prizadelo.

Žmavc: Način financiranja občin je najbolj prizadel ruralna območja
Tudi župan občine Cerkvenjak Marjan 

Žmavc je bil kritičen do vlade, ker je občinam 
za letos namenila samo 522 evrov povpreč-
nine, kar ne zadošča niti za obvezne naloge, 
ki jih imajo občine po zakonu, da o pomanj-
kanju sredstev za investicije in razvoj niti ne 
govorimo. V občini Cerkvenjak bodo zaradi 
tega, ker znaša povprečnina 522 evrov in ne 
536 evrov, letos oškodovani za 80.000 evrov, 
kar je za takšno občino, kot je cerkvenjaška, 
veliko. Kot je dejal Žmavc, je bila občina 
Cerkvenjak zadnja leta zelo investicijsko na-
ravnana. Občani bodo zaznali, da se bo sedaj 

obseg investicij zelo zmanjšal. Zaradi načina 
financiranja občin in nove evropske finančne 
perspektive bodo po Žmavčevih besedah naj-
bolj prikrajšana ruralna območja. Kot je de-
jal, bi morala povprečnina po zakonu znašati 
653 evrov, vendar se v občinah zavedajo, da 
takšne vlada sedaj ne more zagotoviti. Pov-
prečnina v višini 522 evrov pa je absolutno 
premajhna in z njo občine ne bodo mogle 
financirati vseh svojih nalog. Zato je Žmavc 
vlado pozval, naj poišče rezerve in dvigne 
povprečnino in investicijska sredstva.

Nadaljevanje na strani 2
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Slaček: Osrednje Slovenske gorice bodo v razvoju še bolj zaostajale
Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček je 

opozoril, da je temeljni zakon, po katerem 
mora država financirati občine, Zakon o fi-

nanciranju občin. Po formuli iz tega zako-
na bi morala povprečnina letos znašati 653 
evrov. Občine razumejo, da je v sedanjih kri-
znih razmerah to nemogoče, zato so repre-
zentativna združenja občin pristala na 536 
evrov povprečnine, na kar vlada ni pristala 
in je določila povprečnino v višini 522 evrov. 

Slaček je dejal, da je to perverzno s strani vla-
de, saj je občinam najprej ponudila 525 evrov 
povprečnin. Ker na to niso pristale, je vlada 
povprečnino še dodatno znižala na 522 evrov. 
Kot je dejal Slaček, to ni pošteno do osrednjih 
Slovenskih goric in do drugih podeželskih 
območij, ki že sedaj zaostajajo za razvojem, 
poslej pa bodo še bolj. Od kod bodo majh-
ne občine na podeželju sedaj dobile denar za 
urejanje komunalnih, infrastrukturnih, soci-
alnih in drugih problemov, se je vprašal. Kot 
je dejal Slaček, država veliko govori o nujno-
sti racionalizacije. Kako se je država loteva, 
pa lepo kaže primer iz Svete Ane. Dokler je 
občina sama skrbela za plačevanje osnovne-
ga zdravstvenega zavarovanja za brezposelne 
osebe, kar je njena zakonska obveznost, je to 
zavarovanje plačevala 11 osebam. Takoj po 
tem, ko je država spremenila socialno za-
konodajo in so začeli odločati o tem, komu 
mora občina plačevati osnovno zdravstveno 
zavarovanje drugje in po novi zakonodaji, pa 
je morala občina plačevati to zavarovanje 55 
osebam. Res lep primer racionalizacije.

Škrlec: Slovenija se nedopustno centralizira, razvoj podeželja pa je 
upočasnjen

Župan občine Sveti Jurij v Slovenskih go-
ricah Peter Škrlec je opozoril, da je v zadnjih 
letih v Sloveniji prišlo do velike centralizacije. 

Vse močnejše so težnje, da bi razvoj podeže-
lja upočasnili. Nekateri razmišljajo in celo že 
javno govorijo o ukinjanju občin. Pri dogo-

varjanju o financiranju občin v letošnjem letu 
je prišlo do pravega barantanja med vlado in 
občinami, kar je nesprejemljivo, saj imamo 
vendar zakon o financiranju občin, ki bi se 
ga morali držati. Po tem zakonu bi morala 
povprečnina znašati 653 in ne 522 evrov. Za 
občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah bi to 
pomenilo okrog 280 tisoč evrov več sredstev. 
Škrlec je poudaril, da so občine dober gospo-
dar, saj so v minulih letih dokazale, da znajo 
vsak evro skrbno obrniti in oplemenititi s 
sredstvi iz Evropske unije, zato so slovenske 
občine v prejšnji finančni perspektivi »po-
črpale« vsa evropska sredstva, ki so jim bila 
na razpolago. Po drugi strani pa državi to ni 
uspelo. Kot je dejal Šrklec, bi morale sloven-
ske občine tudi Bruslju povedati, da bodo 
investirala v tiste stvari, ki jih nujno potre-
bujejo.

Fras: Bodo morale občine prenehati z izvajanjem zakonsko določenih 
nalog?

Župan občine Sveta Trojica Darko Fras 
se je najprej dotaknil predloga strategije lo-
kalnega razvoja, ki ga je pripravila vlada (ta 
dokument smo predstavili v prejšnji številki 
Ovtarjevih novic – op. avt.). Po njegovih be-
sedah ta strategija ne govori o razvoju lokalne 
samouprave v Sloveniji, temveč o centraliza-
ciji Slovenije. In to je glavni problem. V na-
sprotju s trendi v Evropski uniji in v naspro-
tju z določili slovenske ustave in zakonodaje 
pred našimi očmi poteka poskus centraliza-
cije Slovenije.

Kot je dejal Fras, morajo imeti po ustavi 
in zakonih lokalne skupnosti avtonomen sis-
temski vir financiranja. V Sloveniji se zbere 
iz tega vira dve milijardi sredstev. Vlada da 
za lokalne skupnosti približno eno milijardo, 
drugo pa premakne v državno blagajno. Pri 
tem pa je leta 2015 iz teh sredstev dala za in-
vesticije na lokalni ravni 27 milijonov, letos 
pa bo v te namene dala zgolj 13 milijonov. Če 
bi sodili po teh številkah, bi lahko rekli, da 
lokalna samouprava pri nas ni razvita tako 
kot v Evropski uniji, temveč tako kot na jugo-
vzhodnem Balkanu.

Fras je nato spomnil, da je povprečnina 
leta 2010 znašala 550 evrov. V prvem polletju 
leta 2011 je znašala 554, v drugem pa jo je 
vlada znižala na 536 evra. Leta 2015 je v pr-
vem polletju povprečnina znašala 500,8 evra, 

v drugem pa 519 evra. Za letos pa je vlada do-
ločila povprečnino v višini 522 evrov, kar ne 
zadošča več za obveznosti, ki jih majo občine. 
Razkorak med potrebami in prihodki občin 
se iz leta v leto povečuje.

Kot je dejal Fras, so občine leta 2015 neka-
ko pristale na znižanje povprečnine, vlada pa 
je obljubila, da bo znižala nekatere standar-
de in s tem tudi stroške občin pri izvajanju 
njihovih zakonskih nalog. Čeprav je vlada to 
obveznost podpisala, se je ni držala.

Fras je opozoril, da je sistem lokalne samo-
uprave eden redkih sistemov v Sloveniji, ki še 
dobro deluje. Vendar pa občinam za izvajanje 
zakonskih nalog zmanjkuje sredstev, zato so 
prisiljene za redno dejavnost trošiti namen-
ska sredstva, denimo sredstva za vzdrževanje 
in podobno. Tako po besedah Frasa ne gre 
več naprej, saj občinam ne ostaja skoraj nič 
več za razvoj. Centralizacija Slovenije je po 
njegovi presoji v polnem teku, začela pa se je 
z izgonom županov iz državnega zbora. »Ali 
bomo morali v občinah zares prenehati iz-
vajati naloge, ki jih imajo občine po zakonu, 
da bo vlada spoznala resnost položaja?« se je 
vprašal Fras.

Fras je opozoril tudi, da so župani pred 
osebno dilemo. Odgovarjajo za delovanje ob-
čin, ki nimajo dovolj sredstev, da bi izvajale 
vse, kar so dolžne po zakonu.

V razpravi, ki je sledila, so člani in članice 
občinskih svetov opozarjali na posledice neu-
streznega financiranja občin, ki ga bodo naj-
bolj občutili občanke in občani na svoji koži. 
V razpravi je bilo slišati tudi veliko kritičnih 
besed o predlogu strategije razvoja lokalne 
samouprave, ki ga je pripravila vlada.

Po razpravi so članice in člani vseh šestih 
občinskih svetov soglasno sprejeli sklepe, s 
katerimi so vlado pozvali, naj spremeni svojo 
odločitev in občinam zagotovi finančna sred-
stva za nemoteno delo in razvoj.

T. K.

VROČA TEMA

Kolegij županov v Knjižnici Lenart

Odločili smo se podati informacijo o 
sestanku, ki je bil najavljen v prejšnji 
številki Ovtarjevih novic kot nadalje-

vanje sestanka županov v Jurovskem Dolu, 
o katerem je poročal sodelavec Ovtarjevih 
novic. 

V predprazničnih dneh, sestanek je bil na-
mreč v času Miklavževega začetka decembra, 
se je o financiranju knjižnice ponovno veliko 
govorilo in pisalo tudi v različnih medijih in 
ljudje nas še vedno sprašujejo, kako je s finan-
ciranjem in koliko bi pravzaprav knjižnica 
morala dobiti.

In prav v tem grmu tiči zajec. Nihče v Slo-
veniji občinam tega ne pove, razen tega, da 
je sprejet zakon o knjižničarstvu in na osnovi 
njega nekaj pravilnikov, ki predpisujejo, kako 
bi javna knjižničarska služba morala biti or-
ganizirana in kako se izračunavajo stroški. 
Med te organizirane oblike dela za uporab-
nike sodi tudi predpis, da bi morali imeti na 
vsake 4 km oddaljenosti od središča v krajih 
z več kot 1500 prebivalci krajevno knjižnico, 
ob osrednji knjižnici seveda. To bi pomeni-
lo, da bi ljudje v vsakem kraju od sedmih v 
Slovenskih goricah lahko dostopali do knji-
žnice. Tako pravi zakon in tako imajo druga 
območja v Sloveniji, ki imajo na prebivalca 
tudi znatno več denarja za delovanje knji-
žnic (npr. tudi do 25 EUR, pri nas je dobrih 
10). Za tako organiziranost dejavnosti knji-
žnice bi morali od 6 občin skupaj dobiti cca 
470.000 EUR letno za delovanje ob ustreznih 
prostorih, ki so last občin po zakonodaji; mi 
smo ravno na polovici – zelo, zelo se borimo, 
da bi ohranili 220.990 EUR iz občinskih vi-
rov letno. Draga reč, ampak zakoni bi pač naj 
veljali za vse enako in delavci knjižnic smo 
tisti, ki moramo nenehno skrbeti, da bi se za-
kon spoštoval, saj nas nenehno preverjajo, pri 
čemer ni lahko dokazati, da je pomanjkanje 
denarja vzrok za kaj. 

V primeru knjižnice smo žal tudi edini, 
saj mnogokrat izgleda, kot da se borimo zase 
in ne za ljudi, za katere delamo. Največkrat 
ostane pri pogovorih in nato je naprej po sta-
rem in nihče tega ne opazi. Razočarani smo, 
seveda, tako kot večina ljudi, predvsem nad 
izvajanjem zakonodaje. Zadnji primer, da 
Ministrstvo za finance izračunava glavarino 
občinam po nižjem številu prebivalcev po-
sameznih občin, kot jih prikazuje Statistični 
urad Slovenije, po katerem moramo vsi na-
črtovati, je absurden. Kot da bi hotel nekdo 
skregati še tisto, kar morda po neki zdravi 
logiki še sodeluje in funkcionira in kot da bi 
hoteli najti še kakšno možnost, kako bi dali 
manj, kot je že malo. Res pa je, da država daje 
vsem enako.

Po drugi strani pa se človek vpraša o ra-
zvoju Slovenije; če v nekem območju lahko 
porabijo službe 25 EUR na prebivalca za knji-
žničarstvo (in verjetno je za druge dejavnosti 
enako), v tem delu Slovenije pa samo 10 in še 
trend padanja je prisoten. Kako bo z našimi 
Slovenskimi goricami? Prioritete?

Kultura je bila vedno temeljna vrednota 
naroda, tudi pogosto z zelo malimi sredstvi 
in veliko ljubiteljskega dela. Še vedno je v ve-
liki meri in pričakuje samo razumevanje, ko-
munikacijo, odprti dialog, občutek vrednosti 
in ne ignoriranja, ker to bi bilo pogubno. 

V Lenartu smo obnovili knjižnico, ker je 
bila slabo zgrajena. Drago. Gradbeniki in 

politiki so komentirali, koliko denarja gre za 
knjižnico. Kulturniki pa smo povedali, da bi 
jo bilo veliko bolje prvič zgraditi dobro in po-
lovico denarja za sanacijo nameniti knjigam.

S to zavestjo se tudi v Knjižnici Lenart lo-
tevamo načrtovanja odgovorno s pogledom 
na možnosti občin. Vedno! In najdemo kom-
promis, za katerega se dogovorimo in bi bilo 
prav, da bi se ga vsi držali.

Tako smo za kolegij županov kot usklaje-
valni sestanek pred prihajajočim 2016 pri-
pravili program, o katerem govori zakon, kot 
orientacijo, h kateri bi morali težiti, in ugoto-
vitev dejanskega stanja. V letu 2013 so se vse 
občine Slovenskih goric namreč dogovorile, 
da bodo za knjižničarstvo skupaj namenjale 
220.990 EUR, dokler ne bo prišlo do »bolj-
ših časov« in kakšnih sprememb. Vse spre-
membe na področju organiziranja krajevnih 
knjižnic pa vodi Knjižnica Lenart s posame-
znimi občinami in jih mora zajemati v svojih 
načrtih zaradi tega, ker jih zakon predvideva. 
Ker pa je znesek v letu 2014 in 2015 padel že 
na 204.000 EUR, smo predlagali, da se to za-
ustavi in da se ohrani znesek 220.990, ki še 
dopušča delovanje ter da ga tiste občine, ki ne 
morejo zagotoviti v proračunu višjih postavk 
za knjižnično dejavnost, to storijo preko pro-
jektov, za katere bodo dobili tudi evropska 
sredstva in bomo skupaj izvedli kakšen kul-
turni projekt.

Uspešen nadomestek krajevnih knjižnic 
je bibliobus, v zadnjem času se je uspešno 
potrdil tudi kombibus – kombi, predelan v 
knjižnico na kolesih. Prav to idejo smo po-
nudili županom kot nadomestek krajevnim 
(dražjim) knjižnicam, saj bi en kombi nado-
mestil 6 lokacij knjižnic in bi tudi celoletni 
finančni načrt knjižnice zmanjšal iz 470.000 
na 350.000 EUR letno, sedanje slabo stanje 
pa dvignil toliko, da bi smeli ugotoviti, da je 
knjižničarstvo v Slovenskih goricah organizi-
rano po minimalnih predpisih, pri čemer so, 
žal, še vedno bele lise. 

To so bili bistveni poudarki pogovora žu-
panov v Knjižnici Lenart. Zaključki so pove-
dali, da ostanejo vsa sredstva v vseh prora-
čunih na lanski ravni (se ne znižujejo več!), 
z dodatkom sredstev iz projektov so se vsi 
strinjali (kar bi lahko prineslo 220. 000 EUR) 
in tako bi lahko uspešno končali leto 2016. 
Dobro, če bo tako. Pri tem je seveda treba po-
vedati tudi to, da so nekatere občine vseskozi 
zagotavljale ustrezen znesek in ga niso zniže-
vale. Kar zadeva kombibus, bomo spremljali 
razpise in možnost nakupa ob sofinanciranju 
države in se ob ugodnem primeru odločili 
kasneje. Večina županov meni, da bi sedežna 
knjižnica v Lenartu bila dovolj za Slovenske 
gorice, nekatere občine pa imajo preproste 
oblike krajevnih knjižnic v osnovnih šolah, 
kar bodo z dodatnimi gradnjami še razširili. 
Vsaka občina suvereno izvaja zakonodajo na 
svojem območju. Letno enkrat bomo uskla-
jevali potrebe, saj je treba izdelati skupni fi-
nančni načrt knjižnice.

Vodstvo knjižnice mora zadostiti vsem 
stranem, tudi zakonski, in predvsem potre-
bam uporabnikov in pošteno razdeliti hleb, 
ki je na voljo. Budno spremljanje in volja ljudi 
bosta pokazala, kako naprej.

Marija Šauperl, univ. dipl. org., direktorica 
Knjižnice Lenart
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Neizdajanje in neprevzemanje računov je 
lahko zelo drago

Poslanci v državnem zboru so lani poleti 
sprejeli »Zakon o davčnem potrjevanju 
računov«. Zavezanci (torej vsi, ki pro-

dajajo blago in storitve za gotovino ter vodijo 
poslovne knjige in evidence) so po tem zako-

nu od 2. januarja letos naprej dolžni izdajati 
račune preko davčnih blagajn, kdor je želel, 
pa jih je lahko začel uporabljati že 1. decem-
bra lani.

S križanjem podatkov do davčnih utajevalcev
Davčne blagajne so elektronske naprave, 

ki so preko spleta povezane s centralnim in-
formacijskim sistemom 
Finančne uprave Repu-
blike Slovenije (Furs). Ko 
zavezanec preko davčne 
blagajne izda račun, na 
Fursu podatke iz njega 
v realnem času potrdijo 
in shranijo, zato njihovo 
spreminjanje ali brisa-
nje kasneje vsaj v načelu 
ni več mogoče ali pa je 
vsaj veliko težje kot do-
slej. Na finančni upravi 
so prepričani, da jim bo 
s pomočjo tega sistema, 
ki omogoča sledljivost 
in nadzor nad izdanimi 
računi, uspelo omejiti 
sivo ekonomijo in delo 
na črno. Različne razi-
skave namreč kažejo, da 
so doslej k velikemu ob-
segu sive ekonomije pri 
nas največ prispevali registrirana podjetja in 
podjetniki, ki niso izdajali računov ali pa so 

zaposlovali na črno. Nov sistem bo finančni 
upravi omogočil, da bo s tako imenovanim 

križanjem podatkov odkrila 
tiste, ki poslujejo in zapo-
slujejo na črno. 

Po črki zakona mora za-
vezanec izdati račun preko 
bančne blagajne ob vsaki 
dobavi blaga ali opravlje-
ni storitvi, če kupec opravi 
plačilo z gotovino. Prav tako 
mora zavezanec na vidnem 
mestu objaviti obvestilo o 
obveznosti izdaje računa 
kupcu. 

Da bi razbremenili tiste 
zavezance, ki izdajajo manj-
še število računov, je finanč-
na uprava omogočila izda-
janje računov s pomočjo 
aplikacije na portalu eDav-
ki. Predvideno je prehodno 
obdobje, v katerem bodo 
lahko zavezanci izdajali ra-
čune iz vezane knjige raču-

nov, ki jih bo treba v desetih dneh od izdaje 
potrditi prek aplikacije na portalu eDavki.

Kazen tudi za kupce, ki ne bodo dvigovali računov
Kupci so po novem dolžni račun zadržati 

in ga po odhodu iz poslovnega prostora na 
zahtevo pokazati inšpektorjem ali drugim 
pooblaščenim osebam. Prav tako lahko vsak 
kupec sam preko posebne mobilne aplikacije 
ali spletne strani finančne uprave preveri, ali 
so računi, ki mu jih je izdal zavezanec, pri-
javljeni finančni upravi. V celoten sistem je 
vgrajen dvojni nadzor nad izdajanjem raču-
nov – preko finančne uprave in preko kupcev. 
Finančna uprava je pripravila celo posebno 
nagradno igro, s katero poskuša kupce moti-
virati za zbiranje in preverjanje računov.

Pred prazniki so na Fursu pripravili no-
vinarsko konferenco, na kateri so povedali, 
da se zavezanci počasi vključujejo v sistem. 
Očitno so mnogi čakali do zadnjega trenut-
ka. Ko bodo v sistem vključeni vsi zavezanci 
(teh naj bi bilo med 60 in 80 tisoč), bodo na 
Fursu dnevno potrdili od tri do pet milijonov 
računov. V zadnjih dneh pred novim letom 
in v prvih dneh novega leta pa so jih potrdili 
dnevno nekaj več kot dva milijona. Sistem za 
zdaj deluje brezhibno, saj zavezanci na potr-
ditev računa čakajo do 5 stotink sekunde.

Zelo visoke kazni – tudi do 150.000 evrov
Kazni za tiste, ki bodo poskušali zakon 

izigrati, niso majhne. Za davčne prekrške so 
zagrožene kazni od dva do 50 tisoč evrov, za 
hude od štiri do 75.000 evrov in za posebej 
hude celo do 100 oziroma 150 tisoč evrov. Vi-

soke globe pretijo tudi dobaviteljem opreme, 
ki bi zavezancem pomagali pri goljufanju. 
Kupce, ki ob plačilu blaga ali storitve ne bodo 
zadržali računa, pa bodo oglobili za 40 evrov, 
seveda če jih bodo pri tem zalotili.

Obrtno-podjetniška zbornica nasprotuje uvedbi davčnih blagajn
Uvedbi davčnih blagajn je vseskozi na-

sprotovala in nasprotuje Obrtno podjetniška 
zbornica Slovenije, češ da bo njihov nakup 
obrtnikom in samostojnim podjetnikom 
povzročil velike stroške. Na davčni upravi pa 
zagotavljajo, da bo oziroma je uvedba davčne 

blagajne zavezance stala okoli 300 evrov.
Sicer pa bodo inšpektorji, kot so zatrdili na 

novinarski konferenci Fursa, spočetka zave-
zancem svetovali in pomagali pri vključitvi v 
sistem. Potem pa se bo začelo zares.

Ali je bila uvedba davčnih blagajn upravičena, bo pokazal čas
Čas je tisti, ki bo pokazal, ali je bila uvedba 

davčnih blagajn, ki je obrtnikom in podje-
tnikom prinesla nemalo stroškov in sitnosti, 
upravičena ali ne. Na ministrstvu za finance 
pričakujejo, da se bo obseg sive ekonomije 

zmanjšal, da se bo število na črno zaposlenih 
delavcev zmanjšalo in da se bo v državno bla-
gajno steklo več denarja. 

T. K.

Nagradna igra »Vklopi razum, zahtevaj račun« za nagrado 15.000 
evrov

Po novem se račune splača jemati in hraniti. Vsakdo, ki bo na naslov Furs, »Vklopi ra-
zum, zahtevaj račun«, p. p. 270, Ljubljana, poslal deset računov različnih izdajateljev in svo-
jo davčno številko, bo namreč sodeloval v nagradni igri. Glavna nagrada bo 15.000 evrov. 
Vsakdo lahko v posameznem žrebanju sodeluje z več paketi. Račune je mogoče preveriti in 
poslati na Furs tudi preko mobilne aplikacije in preko odprtega portala eDavki. Žrebanja 
bodo potekala v štirih krogih oziroma vsako četrtletje (za obdobje od 2. 1.do 31. 3, od 1. 4. 
do 30. 6., od 1. 7 do 30. 9 in od 1. 10 do 31. 12.).

Za vsako žrebanje lahko vsakdo pošlje več paketov s po desetimi računi različnih izdaja-
teljev.

T. K.

Goljufe je možno anonimno prijaviti Fursu
Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) ima brezplačno telefonsko linijo (080 11 22) 

in elektronski naslov (prijave.fu@gov.si), na katera lahko vsakdo 24 ur na dan prijavi sum 
kršitve davčne in carinske zakonodaje oziroma goljufije, ki ju je zaznal. Zakaj je, kot pravijo 
davčni strokovnjaki, pametno prijaviti goljufe? Zato, ker neizdajanje računov in neplače-
vanje davkov občutijo vsi, tudi tisti, ki redno plačujejo davke. Zaradi goljufov pač pošteni 
plačujejo višje davke, poleg tega pa se zaostrujejo pogoji za subvencioniranje prehrane v 
šolah, za subvencioniranje prevoza otrok v šolo, za pridobitev socialne denarne pomoči, za 
pridobitev nadomestila za brezposelnost, za izpolnitev pogojev za upokojitev in podobno. 
Ker se zaradi goljufov, ki služijo na račun velikega števila drugih državljanov in potrošnikov, 
zbere manj denarja tudi v blagajni pokojninskega zavarovanja, imajo vsi upokojenci nižje 
pokojnine.

Katere informacije so pri prijavi goljufov za Furs najbolj dragocene. Gre za informacije o 
tistih, ki ne izdajajo računov, ki izplačujejo plače »na roko« brez plačilnih list, ki zaposlujejo 
in izvajajo dela na črno, ki se nanašajo na sume tihotapljenja in podobno. Da bi inšpektorji 
lažje ukrepali, potrebujejo čim bolj natančen opis kršitve, podatke o kršitelju, kraj in datum 
ter uro kršitve, pa tudi morebitne listinske dokaze. Bolj natančna kot je prijava, več možnosti 
obstaja, da bodo uslužbenci finančnega urada goljufa lahko razkrinkali in sankcionirali.

Vsi, ki poslujejo z davčnimi blagajnami, 
morajo to označiti na vidnem mestu.

Za javna dela letos 21,5 milijona evrov

Zavod za zaposlovanje je pred koncem 
lanskega leta objavil prvo od dveh jav-
nih povabil za izbor programov javnih 

del za naslednje leto. Za javna dela, ki so na-
menjena zlasti spodbujanju socialne in de-
lovne vključenosti brezposelnih iz ranljivih 
skupin ter izboljšanju njihovih veščin in za-
poslitvenih možnosti, je po besedah skrbnice 
programa javnih del v centralni službi zavo-
da Mojce Ulaga na voljo okoli 21,5 milijona 
evrov, vanje pa bodo vključili predvidoma 
3800 dolgotrajno brezposelnih delavcev.

Največ sredstev je predvidenih za progra-
me javnih del s področja socialnega varstva. 
Zanje je na voljo 10,5 milijona evrov. Za pro-
grame za dolgotrajno brezposelne s prvo, 
drugo, tretjo in četrto stopnjo strokovne iz-
obrazbe je na voljo 10,4 milijona evrov, za 
programe za spodbujanje socialnega podje-
tništva pa 0,7 milijona evrov.

V javna dela se bodo lahko vključevali dol-

gotrajno brezposelni z nižjo ravnijo izobraz-
be (končano ali nedokončano osnovno šolo, 
nižjo ali srednjo poklicno šolo), ki so več kot 
eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci 
brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost 
tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prija-
vljeni kot brezposelni in v tem času niso bili 
vključeni v noben program aktivne politike 
zaposlovanja.

V programe socialnega varstva in v razvoj-
ne programe za spodbujanje socialnega pod-
jetništva pa se bodo lahko vključili dolgotraj-
no brezposelni ne glede na raven izobrazbe.

Izvajalci morajo program javnega dela od-
dati na območni službi zavoda za zaposlova-
nje. Povabilo je odprto od 17. decembra 2015 
do porabe sredstev.

Drugo javno povabilo bo zavod objavil 
predvidoma v prvih tednih letošnjega leta.

T. K.

Največja tveganja pri javnih naročilih

Tako kot vsako leto ob mednarodnem 
dnevu boja proti korupciji je tudi ko-
nec lanskega leta Komisija za prepre-

čevanje korupcije pripravila okroglo mizo 
o aktualnem vprašanju. Tokrat je bila tema 
okrogle mize »Premoženje občin – stičišče 
korupcijskih tveganj«. Na njej so predstavili 
podatke o primerih v zvezi z občinami, ki jih 
je komisija v minulih letih sama obravnava-
la, ter analizo podatkov iz načrtov integritete 
slovenskih občin.

Udeleženci okrogle mize, med katerimi so 
bili tožilci, sodniki, župani, poslanci, profe-
sorji in drugi strokovnjaki, so ugotovili, da 
obstaja največ korupcijskih tveganj v občinah 
pri izvajanju javnih naročil, pri nedovolje-
nem sprejemanju daril, pri neupoštevanju 

nasprotja interesov, pri javnih razpisih in pri 
zaposlovanju. Zanimivo je, da se po razpo-
ložljivih podatkih na večini občin zavedajo 
vseh teh tveganj, razen korupcijskih tveganj 
pri zaposlovanju. »To posebej velja za majhne 
občine, kjer je verjetnost za nastanek okoli-
ščin nasprotja interesov pri zaposlitvenih po-
stopkih še toliko večja,« so opozorili na okro-
gli mizi. Na njej so pozvali nosilce pooblastil 
ter odgovorne v občinah, naj bodo pozorni 
na vsa korupcijska tveganja, ki so jim obči-
ne izpostavljene. Posebno odgovorno nalogo 
v občinah pa imajo v zvezi s tem nadzorni 
organi, ki morajo biti pri uveljavljanju svojih 
pooblastil odzivni in ažurni.

T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapove-
dane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali 
jih ne uporabi. 
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prisp-
evek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave 
lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu 
(Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 
pixlov, poslane v posebni datoteki. 
Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora 
in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 26. februarja 2016! 
 Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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V ospredju preprečevanje nasilja in zasvojenosti 
ter zmanjšanje čustvenih stisk otrok

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je pred 
kratkim objavilo dva javna razpisa: 

za sofinanciranje programov socialnega var-
stva v letu 2016 in za sofinanciranje progra-
mov psihosocialne pomoči otrokom, mlado-
stnicam in mladostnikom oziroma njihovim 
družinam v letih 2016 in 2017.

V okviru »Javnega razpisa za sofinanci-
ranje programov socialnega varstva v letu 
2016« bo država s sredstvi iz proračuna so-
financirala programe socialnega varstva v 
letu 2016, ki jih bodo izvajali društva, zavodi, 
invalidske organizacije ter humanitarne or-
ganizacije po Zakonu o humanitarnih orga-
nizacijah. V prvi vrsti bo država sofinancirala 
programe, ki bodo namenjeni preprečevanju 
nasilja (materinski domovi, varne hiše, za-
točišča, krizni centri, telefonsko svetovanje, 
itd.) in preprečevanju zasvojenosti (droge, 
alkoholizem, motnje hranjenja, zasvojenost z 
igrami na srečo, spletom, itd.). Prav tako bo 
država sofinancirala programe za brezdomce, 
za otroke in mladostnike, za prikrajšane za 
normalno družinsko življenje ter na podro-
čju duševnega zdravja. Poleg tega bo država 
sofinancirala programe za pomoč socialno 
izključenim starejšim ljudem, ki potrebujejo 
pomoč v vsakodnevnem življenju. Razpisani 

so tudi programi za podporno bivanju inva-
lidov, za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov in drugi programi, ki so namenjeni 
socialnemu vključevanju ranljivih skupin 
prebivalstva.

Za sofinanciranje omenjenih programov, 
ki bodo zadostili pogojem iz razpisa, bo letos 
na voljo 4 milijone evrov.

Pri »Javnem razpisu za sofinanciranje pro-
gramov psihosocialne pomoči otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom oziroma njiho-
vim družinam v letih 2016 in 2017« pa gre za 
sofinanciranje programov psihosocialne po-
moči družinam v letu 2016 in 2017. Programi 
so namenjeni izboljšanju medsebojnih odno-
sov in zmanjševanju čustvenih stisk otrok, 
mladostnikov, mladostnic oziroma njihovih 
družin. Predmet razpisa so programi sveto-
vanja, pomoči za izboljšanje socialnih veščin 
in kompetenc, učenja reševanja raznovrstnih 
problemov pri medosebnih odnosih, pomoči 
pri izboljšanju družinske dinamike in pomo-
či pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa, tako 
med vrstniki kot v družini. Za sofinanciranje 
teh programov bo tako v naslednjem letu kot 
v letu 2017 na voljo po 335.000 evrov oziro-
ma skupno 670.000 evrov za dve leti.

T. K.

OZVVS Lenart - spominska slovesnost ob 
95-letnici koroškega plebiscita

Veterani vojne za Slovenijo OZ Lenart 
smo 23. 11. 2015, ob dnevu Rudolfa 
Maistra, počastili ta praznik s slo-

vesno prireditvijo, ki je bila v prenovljenih 
prostorih Knjižnice Lenart. Veterani voj-
ne za Slovenijo negujemo spomin na enega 
najpomembnejših Slovencev, ki je s svojim 
pogumnim ravnanjem odločno prispeval, da 
sta dela Štajerske in Koroške slovenska. Slo-
venski fantje so se, kljub štiriletni moriji na 
različnih frontah, odzvali na njegov klic in 
odločno prispevali k obrambi domovine in 
slovenstva v tem delu Štajerske in Koroške.

Čeprav je ameriški predsednik Roosvelt 
zagovarjal pravico narodov do samoodloč-
be, generalu Maistru in njegovim soborcem 
ni popolnoma uspela priključitev slovenskih 
dežel k matičnemu narodu. V dogodke so 
posegle velesile, zmagovalke v 1. svetovni 
vojni, ki so imele svoje interese.

Prav tako se je avstrijska vojaška in civilna 
oblast močno trudila, da bi Maribor in dru-
gi kraji ob današnji meji ostali pod avstrijsko 
oblastjo. V ta namen so začeli oboroževati 
in številčno spopolnjevati svoje vojaške eno-
te - Zeleno stražo, ki pa jo je general Maister 

odločno in učinkovito razorožil v zgodnjih 
jutranjih urah 23. 11. 1918. S tem odločnim 
dejanjem je utrdil svoj položaj vojaškega 
poveljnika in dal jasno vedeti, da ta del slo-
venskega ozemlja sodi pod oblast Kraljevine 
SHS.

Svečanosti so se udeležili predstavniki ve-
teranskih združenj Vzhodno-štajerske po-
krajine iz Slovenske Bistrice, Ormoža, pred-
stavniki pokrajinskega odbora Prekmurje iz 
Gornje Radgone, predstavnik policijskega 
združenja Sever Darko Perko, predsednik 
Združenja za vrednote NOB Alojz Bezjak, 
podžupanja občine Sv. Trojica Zdenka Po-
lanec in direktorica knjižnice Lenart Marija 
Šauperl. V kulturnem programu je nastopila 
Aleksandra Papež, ki je odlično interpretira-
la delo slovenskega pisatelja Toneta Partljiča 
Deklica in general.  

Naš častni predsednik, dr. Marjan Toš, 
prof. zgodovine, tudi izjemen poznavalec lo-
kalne zgodovine v teh prevratnih časih, nam 
je s svojim referatom predstavil dogodke o 
koroškem plebiscitu v tistih, za nas Slovence 
pomembnih časih. 

Povzetek referata dr. Marjana Toša: 95-letnica koroškega plebiscita
V sredini 19. stoletja se je pričel sistema-

tično izvajati proces ponemčevanja koroških 
Slovencev, takrat še večinskega prebivalstva 
Celovške kotline. Pritisk s strani vladajoče 
nemške manjšine se je stopnjeval vse do kon-
ca 1. svetovne vojne in razpada Avstro–Ogr-
ske. Na mednarodnih pogajanjih so o usodi 
Koroške na mirovni konferenci v Parizu 
sklenili, da se bodo prebivalci tega območja 
s tajnim glasovanjem ali plebiscitom sami 

odločili, v kateri državi želijo živeti. Celovško 
kotlino so takrat razdelili v cono A in cono 
B. Do izvedbe plebiscita, 10. oktobra 1920, 
je s cono A leto dni upravljala jugoslovanska 
oblast, ki pa te možnosti ni znala izkoristiti v 
svojo korist. 59 % glasovalnih upravičencev 
cone A je oddalo svoj glas za priključitev k 
Avstriji, s tem pa je bila, glede na dogovor, 
izgubljena tudi cona B.

 Od tega dogodka je oktobra 2015 minilo 
95 let. Malo, a hkrati veliko, saj so procesi 
germanizacije na Koroškem opravili svoje 

in po drugi svetovni vojni so naši zamejski 
rojaki na Koroškem šele s sedmim členom 
Avstrijske državne pogodbe leta 1955 dobili 
mednarodno zagotovljene manjšinske pravi-
ce. Pot do njihovega uresničevanja pa je bila 
zelo zelo dolga, saj je manjšina doživljala ve-
like pritiske in številne ovire. Šele v zadnjem 
desetletju se stvari postavljajo na svoje mesto 
in kljub bolečemu porazu na plebiscitu leta 
1920 vse kaže, da bo slovenska manjšina na 

Koroškem trajno ostala, 
z njo pa tudi slovenski 
jezik in slovenska kul-
tura. 

Slovenska manjšina 
na Koroškem je bila v 
času nacizma tudi po-
glavitni nosilec odpora 
proti totalitarizmu v 
Avstriji in je dala na ol-
tar avstrijske domovine 
številne žrtve. Koro-
ški partizani so največ 
pripomogli, da je bila 
tudi Avstriji priznana 
udeležba v protinaci-
stičnem odporu, čeprav 

je po anšlusu (nasilni priključitvi Avstrije 
Nemčiji) leta 1938 kot formalna članica tre-
tjega rajha močno podpirala nacizem, mnogi 
avstrijski nacisti pa so bili po aprilski okupa-
ciji Jugoslavije leta 1941 nosilci številnih vi-
sokih oblastnih funkcij v okupirani slovenski 
Štajerski, na Gorenjskem in Koroškem. Boj 
slovenskih partizanov na avstrijskem Koro-
škem je bil priznan tudi v letu, v katerem smo 
praznovali 70-letnico zmage nad fašizmom 
in nacizmom in konca druge svetovne vojne.

Veterani vojne za Slovenijo OZ Lenart med učenci OŠ Voličina
Na dan Rudolfa Maistra smo ve-

terani vojne za Slovenijo OZ Lenart 
skupaj z Društvom za vrednote NOB 
Lenart pripravili za učence od 6. do 9. 
razreda OŠ Voličina spominski uri. 

Veterani OZ Lenart smo pripravi-
li učni uri o pomembnih dogodkih, 
ki so se zgodili na področju takra-
tne občine Lenart pri osamosvajanju 
Slovenije v letih 1990 in 1991. Častni 
predsednik OZVVS Lenart Peter Le-
opold je učencem predstavil dogodke 
in zadolžitve Maneverske strukture 
narodne zaščite na področju občine 
Lenart. Slikovito je predstavil razne 
aktivnosti, ki so se pripravljale za morebiten 
spopad s takratno JLA. 

Predsednik OZ VVS Lenart Darko Škerget 
je kot aktivni udeleženec vojne za Slovenijo  
spregovoril, kakšne zadolžitve je imela proti-
diverzantska enota TO iz Lenarta. Predstavil 
je tudi zbornik OZVVS Lenart Čas odločitve 
1990–1991, v katerem so zbrani pričevanja in 

dokumenti o dogodkih pred in med osamo-
svojitveno vojno 1991 na lenarškem podro-
čju. Opisal jim je tudi delovanje Zveze vojnih 
veteranov in program ter organiziranost Ob-
močnega združenja veteranov vojne za Slove-
nijo Lenart. 

Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart

Videnje ljudi in dogodkov

Politik in državnik Milan Kučan
Nedavno je pod naslovom Milan Kučan, 

prvi predsednik izšla zajetna knjiga zgodo-
vinarja prof. dr. Boža Repeta. Knjiga je za-
nimiva, čeprav smo mnogi o prvem pred-
sedniku Republike Slovenije že marsikaj 
vedeli. Lahko bi rekli, da knjiga ne prinaša 
novih bistvenih in pomembnih dogodkov, 
čeprav je Milan Kučan poleg Korošca in 
Kardelja morda najbolj pomemben, zlasti 
pa daljnoviden in pronicljiv slovenski poli-
tik in državnik.

Zanimivo je, da je konzervativni časnik 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 3. novem-
bra 1987 prvič objavil intervju z Milanom 
Kučanom. V njem je Kučana predstavil kot 
politika dialoga, gospodarskih in politič-
nih reform, ki vodi Slovenijo k modernim 
razmeram in k Evropi, stran od koncepta 
socializma kot »pravične porazdelitve re-
vščine«. V letu 1987 je bilo o Sloveniji v 
tujem, večinoma zahodnem tisku, objavlje-
nih blizu 200 daljših poročil, piše dr. Repe. 
Slovenijo so tuji novinarji v glavnem oce-
njevali kot za jugoslovanske razmere demo-
kratično in civilizirano, napredno, zanimi-
vo republiko, iz katere prihajajo sveže ideje 
in reformne pobude, za kar ima pomembne 
zasluge predvsem Milan Kučan.

Milan Kučan je bil tudi prvi predsednik 
Predsedstva Republike Slovenije, potem pa 
še dvakrat predsednik Republike Slovenije.

Iz knjige izvemo Kučanov odnos do Sta-
neta Kavčiča, ki bi se razvil v izvrstnega 
politika, če ga ne bi politiki odstavili. O do-
gajanju v zvezi s Kavčičem je dr. Repe med 
drugim zapisal: »Spomladi 1971. Sestanek 
TP na Strmolu. Tajno srečanje liberalnih 
komunistov, privržencev Staneta Kavči-
ča na gradu Strmol, je veljalo kot sestanek 
izbranih sodelavcev Teorije in prakse, na 
katerem oblikujejo neformalni program. 
Udeleži se ga tudi Milan Kučan.« In dalje: 
»26. oktobra 1972 na 135. seji CK ZKS Sta-
neta Kavčiča prisilijo k odstopu s funkcije 
predsednika IS RS. Po odstopni izjavi je 
na 27. seji sekretariata skupščina na nje-
govo mesto imenovala Andreja Marinca. 
Na seji sekretariata se je Kučan opredelil 
za to, da Kavčič odide, a tudi povedal, da 
je z njim dobro sodeloval in kritiziral poli-
tiko »lomljenja hrbtenice«. Kučan se je po 
odstavitvi Kavčiča z njim še srečeval. Ni se 
ga izogibal kot mnogi drugi slovenski poli-
tiki. Kljub Kučanovem soglašanju z njego-
vim odhodom iz politike ga je Kavčič cenil 
v prepričanju, da je Kučan pravi človek za 

posodobitev slovenske politike.
Kljub temu težko razumemo Kučanovo 

soglašanje s Kavčičevim odhodom. Očitno 
je bil Kučan že tedaj ambiciozen politik, kar 
ni nič slabega. Dobro je vedel, če bi tedaj 
Kavčiča podprl, bi mu bila vrata v vrhun-
sko politiko zaprta, vsaj tako dolgo, da se 
razmere ne bi spremenile. Hkrati je čutil, 
da lahko sam pomembno prispeva k ra-
zvoju bolj demokratičnega socialističnega 
sistema, kot ga je poosebljal predsednik CK 
ZKS France Popit. Verjetno je za to »žrtvo-
val« Kavčiča. Iz knjige se da prebrati, da je 
Milan Kučan počasi spoznal, da so nujno 
potrebne politične spremembe in na koncu 
še, da je lahko strankarski politični sistem, 
v katerem sodelujejo od ljudi neposredno 
izvoljeni predstavniki, boljši od demokra-
tičnega socializma, seveda pod pogojem, da 
lahko v njem enakopravno sodelujejo tudi 
socialisti in socialdemokrati.

France Popit je bil v marsičem oster Ku-
čanov politični nasprotnik. Zato ga je za 
»kazen« ustoličil za sekretarja Republiške 
konference SZDL, kjer se je vsestransko 
izkazal, predvsem še s pogostimi stiki z lju-
dmi. Takega človeka pa je potrebovala tudi 
partija. Zato ne preseneča, da je prav Popit 
predlagal Kučana za predsednika predsed-
stva CK ZKS.

V tej vlogi se je izkazal za premišljenega, 
inteligentnega in človeško globoko čuteče-
ga politika, predvsem pa za človeka z veli-
ko začetnico. Ni ločeval ljudi po njihovem 
takem ali drugačnem prepričanju, pač pa si 
je vztrajno prizadeval za dobro Slovenije, za 
sodelovanje vseh ljudi. Zato ni čudno, da je 
bil s prepričljivo večino kar trikrat izvoljen 
na najvišjo državno funkcijo v Sloveniji in 
da je bil in je še eden najbolj uglednih po-
litikov, ki uživajo velik ugled tudi v tujini. 
Vztrajno si je tudi prizadeval za dostojen 
odnos do po vojni nezakonito in nečlove-
ško pobitih domobrancev. V zgodovino se 
je za vedno tudi zapisal zaradi spravne slo-
vesnosti v Kočevskem rogu, ki jo je spodbu-
dil. Na spravni slovesnosti 8. julija 1990 sta 
sodelovala skupaj z nadškofom Alojzijem 
Šuštarjem. Dr. Božo Repe je v knjigi zapi-
sal: »Kučan je spravno slovesnost označil 
kot dejanje, iskreno porojeno iz spoštova-
nja do umrlih padlih in pobitih, ki ne sme 
biti nikogaršnja zmaga in nikogaršnji poraz 
in ki naj zapre knjigo vseh naših vojnih in 
povojnih ran.«

Tone Štefanec
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Pustovanje v Lenartu 2016

Letos pripravljamo v Lenartu že 25. pu-
stovanje, ki bo v soboto, 6. februarja 
2016. Vabimo skupine, posameznike, 

otroke in odrasle, da se pridružijo povorki.
Maškare se zberejo ob 10.30 uri nasproti 

blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka bo 
krenila ob 11. uri po Jurovski c., po Ilauni-
govi ulici, mimo Centra za socialno delo, 
po Maistrovi, mimo avtobusne postaje, po 
Gubčevi, nadaljevala pot po Goriškovi ul., 

mimo doma upokojencev in se bo zaključila 
na parkirišču pri vrtcu Lenart, kjer bo za-
bava. Ulice, kjer bo potekala povorka, bodo 
zaprte za promet.

Veseli bomo vseh skupin in posamezni-
kov, zato pričakujemo udeležbo in prijavo 
do ponedeljka, 1. 2. 2016, na Občino Le-
nart, po e-pošti na naslov darja.ornik@le-
nart.si ali na tel. št. 729 13 21 (Darja Ornik). 

Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato 
vabimo maškare, da 
se v čim večjem šte-
vilu udeležijo pustne 
povorke. Pustovanje 
v Lenartu je postalo 
tradicionalno, že-
limo ga ohraniti in 
obogatiti z novimi, 
izvirnimi maškara-
mi, zato vas prijazno 
vabimo k sodelova-
nju.

40 let od prve mladinske delovne brigade in prve lokalne delovne akcije v 
Jurovskem Dolu

Povabilo brigadirjem

Leta 2015 je mini-
lo 40 let, odkar 
smo v Sloven-

skih goricah ustano-
vili prvo mladinsko 
delovno brigado in 
izvedli prvo lokalno 
delovno akcijo v Juro-
vskem Dolu. 

Naš namen in želja 
je bila že obeležitev 
30-letnice, a je takrat 
umrl Drago Roškarič 
in smo vse skupaj pre-
ložili za eno desetletje.

Tokrat bomo zade-
vo obeležili v vsakem 
primeru. Knjižnica 
Lenart že nekaj časa 
zbira gradivo; našli 
smo tudi organiza-
cijsko možnost, da 
bi tak klub deloval 
na zanimiv način in ohranjal vrednote, ki so 
čedalje redkeje v uporabi: delo, tovarištvo, so-
delovanje, požrtvovalnost, itd. …

Začeti pa je treba vedno na začetku, zato 
vabimo vse, ki ste bili nekoč brigadirji ali 
pohodniki ali celo oboje hkrati, da se od-

zovete in obvestite še prijatelje, da se sre-
čamo v soboto, 20. februarja, ob 10. uri v 
Knjižnici Lenart. Dogovorili se bomo o tem, 
kako in kje bomo organizirali srečanje ter se 
organizirali, da bi takšna veteranska srečanja 
na zanimiv način pripravili še večkrat. 

Dobrodošlo bo tudi vsakovrstno gradivo: 

fotografije, filmi, obleke, majice, emblemi in 
še kaj … Prinesi s seboj; vse boš dobil tudi na-
zaj, saj bomo pripravili razstavo in publika-
cijo v spomin Dragu Roškariču, pobudniku 
mladinskega prostovoljnega dela v Sloven-
skih goricah. 

Za motivacijo objavljamo tudi fotografiji, 
stari 40 let. Za informacije lahko pokličete 
tudi na:

 040 748 680 (Slavko) in 041 817 198 (Ma-
rija).

Klub brigadirjev in pohodnikov Slovenskih 
goric, Iniciativni odbor

Brigadirji prve lokalne delovne akcije Jurovski Dol '75 med obiskom knji-
žnice

Udeleženci pohoda Po poteh revolucije v občini Lenart 

Pustovanje 2015 ...

FOTOGRAFIRANJE
V STUDIU

IN NA TERENU
OKVIRJANJE

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

 
KUPON 

ZA 30% POPUST
na studijsko 

fotografiranje

veljavnost: april 2015
ne velja za foto za dokumente

veljavnost: februar 2016,
ne velja za foto za dokumente

Proslave ob slovenskem kulturnem prazniku
•	 V okviru praznika Konservatorij za glasbo in balet Maribor - Podružnična šola Lenart 

pripravlja prireditev z naslovom "Slovenska glasba skozi čas". Prireditev bo v četrtek, 4. 
februarja 2016, ob 18. uri v Domu kulture Lenart.

•	 Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol bo organiziralo proslavo ob slovenskem kul-
turnem prazniku v petek, 5. februarja 2016, ob 18. uri v prostorih kulturnega doma v 
Jurovskem Dolu.

•	 V kulturnem domu na Sveti Ani bo proslava v petek, 5. februarja 2016, ob 18. uri. Pri-
pravlja jo OŠ Sveta Ana v sodelovanju s KD Sveta Ana.

•	 Proslava v Domu kulture Benedikt bo v nedeljo, 7. 2. 2016, ob 15. uri. Organizator je 
Društvo Musica Levares. Sodelujejo OŠ in vrtec Benedikt ter vsa kulturna društva v občini 
Benedikt.

B. S.
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Občina Benedikt

Denarna pomoč za novorojenca najmanj 
135 evrov

Občina Benedikt, ki ima po zadnjih 
podatkih Statističnega urada Repu-
blike Slovenije 2460 prebivalcev, sodi 

po povprečni starosti prebivalcev med obči-
ne z najmlajšim prebivalstvom. Med vsemi 
prebivalci je kar 314 otok, starih deset let ali 
manj. Razlog za to ne tiči samo v intenziv-
ni stanovanjski izgradnji v Benediktu, ki jo 
je občina vseskozi podpirala in spodbujala, 
temveč tudi v tem, da si je občina prizadevala 
ustvariti razmere, ki so mlade družine priva-
bljale v Benedikt ali pa jih spodbujale, da v 
njem ostanejo.

Pred nedavnim sta nam mlajša zakon-
ca zaupala, zakaj sta se odločila, da bosta z 
otroki živela v Benediktu. »Odločila sva se, 
da najina družina ne bo živela v mestu, ker je 
tam zelo težko skrbeti za otroke in jih vzga-
jati. Starši otroke v velikih urbanih središčih 
težko nadzirajo, zato je več možnosti, da sto-
pijo na stranpot. V mestih lahko otroci hitro 

padejo v slabo družbo ali pa pridejo v stik z 
mamili in alkoholom. Ko sva razmišljala, v 
katerem manjšem kraju bi živela, sva se od-
ločila za nakup nepremičnine v Benediktu, 
ker ima odlično osnovno šolo in vrtec, ker 
občina gradi nov vrtec, ker ima kraj športno 
dvorano in veliko športno igrišče ter urejen 
in varen promet in ker občina posebno skrb 
posveča ugodnim pogojem za življenje in 
razvoj mladih. Poleg tega pa je v Benediktu 

veliko mladine, tako da najinim otrokom tu 
ne bo dolgčas. Verjameva pa tudi, da bodo tu 
prej kot slej zgradili terme, ki bodo obogati-
le življenje v kraju, ki ima že danes čudovito 
okolico za sprehode in rekreacijo.«

Pozornost, ki jo občina posveča otrokom 
in mladini, se kaže tudi v enkratni denarni 
pomoči, ki jo občina dodeli staršem ob roj-
stvu vsakega otroka. Ravno na zadnji seji ob-
činskega sveta občine Benedikt pred novim 
letom so občinski svetniki sklenili, da bodo 
starši v letu 2016 za rojstvo prvega otroka v 
družini od občine prejeli 135 evrov, za rojstvo 
drugega otroka 150 evrov, za rojstvo tretjega 
otroka 175 evrov, za rojstvo četrtega otroka 
215 evrov, za rojstvo petega otroka 265 evrov 
in za rojstvo šestega in vsakega naslednjega 
otroka v družini 305 evrov.

Po podatkih, s katerimi razpolaga občinska 
uprava, se je v občini Benedikt leta 2012 ro-
dilo 23 otrok, za katere je občina staršem iz-

plačala skupno 3.400 evrov 
enkratne denarne pomoči. 
V letu 2013 je bilo rojenih 
28 otrok, za katere je občina 
izplačala 3.580 evrov denar-
ne pomoči. Leta 2014 je bilo 
v občini rojenih 22 otrok, 
za katere so starši od obči-
ne Benedikt prejeli skupaj 
3.750 evrov denarne pomo-
či. Lani do konca septembra 
pa se je v občini Benedikt 
rodilo 19 otrok, za katere 
je občina izplačala skupaj 
2.130 evrov enkratnih de-
narnih pomoči.

Izplačevanje enkratnih 
denarnih pomoči za novo-

rojence je le eden od ukrepov, ki so prijazni 
do mladih družin. Vendar pa te pomoči po-
menijo veliko več, kot znaša njihova višina 
v evrih. Kažejo tudi na to, da imajo v občini 
Benedikt razumevanje za nemajhne proble-
me, s katerimi se dandanes srečujejo mlade 
družine, in še posebej, da se veselijo vsakega 
novorojenca in novega prebivalca občine.

T. K.

Občina Cerkvenjak

Še vedno investicijsko naravnan proračun

Člani občinskega sveta občine Cerkve-
njak so na seji pred novim letom spre-
jeli občinski proračun za leto 2016, ki 

je na prihodkovni ravni »težek« 1.749.845 
evrov, na odhodkovni pa 1.591.095.

V Cerkvenjaku bodo velik del proračun-
skih sredstev namenili za modernizacijo cest. 
Tako bodo izvedli drugo fazo modernizacije 

ceste skozi Čagono, kar bo stalo 83.307 evrov. 
Ob tem bodo modernizirali tudi odsek ceste 
Čagona–Čebelarski dom, kar bo stalo 10.738 
evrov. Ureditev ceste Čagona–Kotnik bo stala 
7.500 evrov, ureditev parcelacije ceste na re-
laciji Cogetinci–Kocmut–Grabonoški vrh pa 
2.500 evrov.

V proračunu so predvidena sredstva 

Občina Lenart

Gradnje v Novi poslovno-industrijski coni 
v Lenartu 

V Novi poslovno industrijski coni v Le-
nartu je v teku gradnja več poslovnih 
objektov. Od oktobra lani uspešno 

posluje objekt v lasti Jelke in Mirka Špandla 
ter Avtoservisa Gregor Lužnik, v katerem se 
nahaja vulkanizer, avtoservis, avtooptika, ke-
mično čiščenje avtomobilov, ročna avtopral-
nica, trgovina z barvami in gostinski lokal. 

Nove poslovne objekte gradita podjetji 
Kurnik transport, d. o.o., in LAR, d. o. o. 

Kurnik transport, d. o. o., je družinsko pod-
jetje iz Sp. Voličine, prevozniško dejavnost je 
leta 1970 pričel Franc Kurnik, nadaljuje in 
razvija pa Gorazd Kurnik. Prvo prelomnico 
v razvoju podjetja je pomenilo leto 1994, ko 
so se začeli ukvarjati s prevozi po zahodni 
Evropi. Danes podjetje spada med sodobnej-
še, večino prevozov opravijo za avtomobilsko 
industrijo. Za kakovost svojih storitev so pri-
dobili številne standarde. V letu 2000 so zara-
di povečanega zaupanja med poslovnimi par-
tnerji in za potrditev kakovostno opravljenih 
storitev uvedli sistem kakovosti na osnovi 
standarda ISO 9002:1994, v novembru leta 
2002 so sistem ISO 9002 uspešno nadgradili 

s sistemom kakovosti po ISO 9001:2000, za 
področje mednarodnega in domačega ce-
stnega transporta v letu 2009 pa so le-tega 
obnovili s standardom ISO 9001:2008. Zaradi 
širitve dejavnosti, razvoja podjetja so potreb-
ni novi poslovni prostori in parkirna mesta 
za tovorna vozila. V lanskem letu so kupili 
zemljišče v lenarški poslovno- industrijski 
coni. Gradijo poslovno servisni objekt, v ka-
terem bodo poslovni prostori podjetja, delav-
nica, skladišče in pralnica za tovorna vozila, 
ob objektih bodo parkirišča za tovorna vozi-
la. V podjetju je 17 zaposlenih. Načrtujejo, da 
bodo novi objekti dokončani do konca leta, 
kar bo naslednja velika prelomnica v razvoju 
uspešnega domačega podjetja.

Trgovsko podjetje LAR, d. o. o., iz 
Maribora je družinsko podjetje, ki ga vodi 
direktorica Sonja Grušovnik in je v lasti 
družin Grušovnik–Štraus. Svojo dejavnost 
bo širilo in razvijalo tudi v Lenartu, kjer 
bo v poslovno-industrijski coni postavilo 
moderni poslovno-logistični center, kamor 
bo preseljena maloprodajna trgovina, ki 
se nahaja v Mariboru. Podjetje se ukvarja 

Na Antonovo nedeljo blagoslovili nove orgle

V dneh ned tremi kralji in svečnico go-
dujejo svetniki sredozimci, ki so bili 
našim ljudem že od nekdaj zelo blizu, 

saj so z njimi povezane zanimive legende in 
šege. Tako 17. januarja 
goduje sv. Anton Pu-
ščavnik, zavetnik živine, 
predvsem prašičev. V 
naših krajih pa pri ne-
žnejšem spolu velja tudi 
za priprošnika pri izbiri 
zakonskega partnerja, 
zato so ga še posebej ča-
stila dekleta.

In tako so tega svetni-
ka v nedeljo praznovali 
tudi v župniji sv. Antona 
v Slovenskih goricah, v 
Cerkvenjaku. Žegnanj-

ska nedelja je bila obenem uvod v praznova-
nje 500–letnice današnje podobe tamkajšnje 
cerkve, katere osrednji dogodki praznovanja 
bodo potekali junija.

Antonovo žegnanje in 
lep dan, vse prej kot sredo-
zimski, je, kot po navadi, 
privabil veliko ljudi in tudi 
kramarjev. Na začetku slo-
vesne maše ob somaševanju 
dekanijskih duhovnikov in 
upokojenega nadškofa dr. 
Franca Krambergerja so 
blagoslovili obnovljen kor 
in nove orgle. 

Tekst in foto: F. Bratkovič

Z roko v roki

Bližal se je december – mesec, ki po-
nazarja praznični čas, čas pozornosti, 
obdarovanj in voščil. Hkrati pa je de-

cember tudi mesec solidarnosti, čas ko se 
spomnimo tistih manj močnih. S tem v mi-

slih smo se v IO SDS Benedikt odločili, da 
pomagamo mladi mamici iz Maribora, saj se 
je znašla v veliki stiski. S pomočjo poslanca 
DZ RS Franca Breznika smo skupaj zbrali 
oblačila in hrano za družino. Zavedamo se, 

da s tem nismo rešili njihovih težav 
dolgoročno, smo pa pripomogli, da 
so v prazničnih dneh vsaj malo uži-
vali v dobrotah in ostalih dobrinah 
ter za trenutek dobili nasmeh, ki je 
ob vseh težavah, ki jih mamica pre-
življa, vse prej kot pogost obiskova-
lec na njihovih licih. 

V letu 2016 se bo naš odbor še 
naprej trudil za dobra dela in tisti 
cilj, ki je v ospredju stranke SDS: 
Ustvarjanje nove kakovosti življe-
nja, več demokracije, spoštovanja 
človekovih pravic in medsebojnega 
spoštovanja.

Marina Koren,  
članica stranke SDS Benedikt

(82.000 evrov) tudi za izgradnjo pločnikov 
in ureditev javne razsvetljave ob regionalni 
cesti, ki jo bodo gradili hkrati z rekonstruk-
cijo regionalne ceste Kadrenci–Cerkvenjak–
Brengova. Za rekonstrukcijo te ceste bo po-
skrbel DARS. Investicijo bodo izvedli v letih 
2016 in 2017, skupno pa bodo zanjo nameni-
li 260.77 evrov (69.027 evrov v letu 2016 in 
191.743 evrov v letu 2017).

Za sofinanciranje individualnih čistil-
nih naprav gospodinjstvom je v občinskem 
proračunu občine Cerkvenjak letos na voljo 
20.000 evrov. 

Iz načrta razvojnih programov je razvidno, 
da v občini Cerkvenjak v letošnjem letu načr-
tujejo še več drugih, manjših investicij. Med 
drugim bodo nabavili priključke za traktor, 
ki ga občina že ima in z njim opravlja določe-
na dela sama. K plugu, trosilnici soli in priko-
lici bodo dokupili še škropilnico, mulčer, set 
hidravličnih ventilov, planirno desko in uteži, 
kar bo stalo okoli 8.650 evrov.

Občina bo letos poskrbela tudi za projek-

tno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda 
Grabonoški Vrh, za rekonstrukcijo vodovoda 
Ivanjski Vrh–Cogetinci–Komarnica, za re-
konstrukcijo vodovoda Župetinci–Smolinci 
ter za rekonstrukcijo vodovoda Peščeni vrh. 
Dela po dokumentaciji bodo izvedli v nasle-
dnjih letih.

V več primerih bodo poskrbeli za inve-
sticijsko vzdrževanje (osnovna šola, gasilski 
dom, pokopališče itd.), pridobili pa bodo 
tudi projektno dokumentacijo za energet-
sko sanacijo objekta osnovne šole v priho-
dnjih letih, odvisno od možnosti pridobitve 
sredstev sofinanciranja. Poleg tega načrtu-
jejo sredstva za nakup določene manjkajoče 
opreme v vrtcu ter nujno sanacijo tribun ob 
šolskem igrišču.

Občina sofinancira tudi obnovo kora in 
nabavo novih orgel v cerkvi svetega Antona. 
Lani je za sofinanciranje namenila 12.000 
evrov, letos pa bo dodala še 3.000 evrov.

T. K.
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s transportnimi sistemi, in sicer s prodajo 
transportnih in industrijskih koles, koles za 
viličarje, transportnih valjev, letev in tirnic 
za razne transportne linije ter z odkupom in 
prodajo palet. 

Trgovsko podjetje LAR, d. o. o. se je v slo-
venskem prostoru uveljavilo kot konkuren-
čen, zaupanja vreden, zanesljiv, fleksibilen in 
razvojno naravnan partner, ki ponuja stro-
kovno svetovanje, inovativne rešitve in zlasti 
kvalitetne izdelke in storitve. S svojim prodaj-
nim programom počasi in zanesljivo prodira 

tudi na tuje trge bivše Jugoslavije. Uspešno 
poslovanje podjetja je tudi posledica ekslu-
zivnega zastopstva za svetovno znanega pro-
izvajalca industrijskih in viličarskih koles, to 
je podjetje RÄDER-VOGEL RÄDER- UND 

ROLLENFABRIK 
GMBH&CO.KG iz 
Nemčije. Otvoritev 
novih prostorov je 
predvidena junija 
2016. V podjetju je 
zaposlenih 14 de-
lavcev, pri čemer z 
odprtjem novega 
poslovno logistič-
nega centra načr-
tujejo povečanje 
števila zaposlenih. 
Cilj podjetja je 
ostati vodilni ra-
zvojni partner na 
slovenskem trgu 
ter postati vodilni 
razvojni partner na 
trgih bivše Jugo-
slavije na področju 
inovativnih tran-
sportnih sistemov.

Interes investi-
torjev za nakup ze-
mljišč NPIC Lenart 
obstaja, na voljo je 

še približno 5 ha zazidljivih površin po ceni 
20 EUR/m2 z vključenim davkom, komunal-
ni prispevek v ceni ni zajet. Na Občini Lenart, 
ki je lastnik zemljišč, vodijo aktivnosti in si 
prizadevajo, da bi privabili nove investitorje.

D. O.

Uvedba novega načina parkiranja v Lenartu

Občinski svet občine Lenart je na seji, 
ki je bila 17. 12. 2015, sprejel sklep, 
da se postopoma uvede modra cona 

in časovna omejitev parkiranja na določenih 
delih mesta Lenart, ki bo veljala od ponedelj-
ka do petka, razen med prazniki. Časovna 
omejitev parkiranja bo veljala na naslednjih 
območjih oziroma parkirnih mestih:

1.  parkirni prostor pred Zdravstvenim 
domom Lenart in lekarno na Maistro-
vi ulici, pri št. 22, (od 7. do 20. ure, 
omejitev parkiranja 120 minut). 

2.  Parkirni prostori pri vrtcu Lenart, na 
vzdolžnem delu enosmerne Gubčeve 
ulice, pri št. 1 in 3 (od 7. do 16. ure, 
omejitev parkiranja 90 minut). 

3.  Parkirni prostori pred bankama in 
pošto, na Partizanski cesti, pri št. 3 in 
3/a (od 7. do 16. ure, omejitev parki-
ranja 90 minut). 

4.  Del parkirnih prostorov na Niko-
vi ulici, pri št. 9 (Knjižnica Lenart, 
Upravna enota in Občina Lenart), od 
7. do 16. ure, omejitev parkiranja 90 
minut. 

5.  Južni del parkirnega prostora pod 
»Gostilno 29«, na Trgu osvoboditve, 
pri št. 16, (notar, zavarovalnica), od 
7. do 16. ure, omejitev parkiranja 90 
minut. 

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, 
da se lahko na določenih cestah ali delih ceste 
parkiranje časovno omeji, tako da sme trajati 

največ dve uri. Posebni prometni režim (mo-
dra cona) bo veljal le na mestih, na katerih bo 
postopoma določena omejitev parkiranja do 
120 minut. Parkiranje na parkiriščih (modra 
cona) bo časovno omejeno vsak delovni dan, 
med 7. in 16. uro, v enem primeru pa med 7. 
in 20 uro. V preostalem času bo parkiranje 
neomejeno. Na drugih javnih parkirnih me-
stih na območju občine Lenart ostane parki-
ranje časovno neomejeno. 

 Na območju modrih con bodo veljala po-
sebna pravila parkiranja, bistveno je, da bo 
časovno omejeno parkiranje še vedno brez-
plačno. Voznik bo moral v vozilu na vidnem 
mestu označiti čas prihoda, po preteku pred-
pisanega časa bo moral vozilo odpeljati, ker 
podaljšanje parkiranja ne bo dovoljeno. Čas 
režima parkiranja bo označen na znaku ob 
parkirišču. Nadzor nad parkiranjem bo izva-
jalo Medobčinsko redarstvo. 

Z uvedbo modrih con bo občanom na vo-
ljo več prostih parkirnih mest. Občani, ki v 
Lenartu ves dan ali večji del dneva parkirajo 
vozila, naj jih pustijo na drugih brezplačnih 
parkiriščih,  kjer ne bo veljala časovna omeji-
tev parkiranja. Z uvedbo modrih con ob de-
lavnikih bo parkiranje v Lenartu tudi v pri-
hodnje brezplačno, število parkirnih mest se 
s tem ne bo zmanjšalo, le izmenjava vozil na 
najbolj obremenjenih parkiriščih se bo pove-
čala, na istem parkirišču bo zagotovljeno vsaj 
4-krat več parkiranj v osmih urah. 

D. O.

Občina Sveta Ana

Zadnja seja občinskega sveta s prednovo-
letnim sprejemom

Na zadnji, peti seji so svetnice in sve-
tniki razpravljali o predlogu odloka 
o načinu opravljanja obveznih lo-

kalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občini Sveta Ana, 
predlog je pripravil Evropski Pravni center 

Maribor,  Milan Železnik, univ. dipl. prav., pa 
je navzočim pojasnil morebitne nejasnosti v 
zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki. 
Prav tako je ob tej priložnosti bilo govora o 
posebni posodi za steklo v gospodinjstvih, saj 
bi se tako v občini poslovili od komunalnih 
otokov, kar pomeni pomemben napredek k 
varstvu narave in ureditvi okolja. Prav tako 
se vrednost točke za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Sveta Ana za leto 2016 ni spremenila, še ve-
dno znaša 0,00275238253 EUR.

Prav tako se je razpravljalo o predlogu 
sklepa o potrditvi dokumenta identifikaci-
je investicijskega projekta (diip) izgradnje 
večstanovanjske stavbe. Investicija zajema 
odstranitev dveh obstoječih gospodarskih 
poslopij, novogradnjo večstanovanjske 
stavbe in nadstreška za avtomobile v nase-
lju Krivi Vrh, na zemljišču s 
parcelno številko 90/6, k.o. 
Zgornja Ročica. Odstrani-
tev zajema dve zidani delno 
leseni gospodarski poslopji 
tlorisne velikosti 25,26 m x 
15,05 m + 4,00 m x 14,50 m 
in 4,27 m do 6,22 m x 21,17 
m + 5,2 x 8,37 m. Večsta-
novanjska stavba bo masi-
ven, nadstropen, podkleten 
objekt z izkoriščeno man-
sardo (K+P+1+M) tlorisne 
velikosti 11,52 m x 24,85 
m + 7,75 m x 0,83 m. Klet 
bo namenjena pomožnim 
gospodarskim prostorom, garažam za avto-
mobile in shrambam za stanovalce, ostali del 
objekta pa bodo stanovanja (12 enot).

Pritličen, odprt leseni nadstrešek tlorisne 
velikosti 40,30 m x 5,00 m bo služil kot po-
krito parkirišče za avtomobile stanovalcev.

Investicija bo financirana z lastnimi sred-
stvi Občine Sveta Ana in sredstvi zasebnega 
investitorja. Vrednost investicije po tekočih 
cenah znaša 1.236.303,90 EUR (z vključenim 
DDV) in se bo izvajala skladno s časovnim 

načrtom od 18. 12. 2015 do 31. 10. 2017. Vire 
za financiranje zagotavljata Občina Sveta 
Ana v znesku 294.531,08 EUR in zasebni in-
vestitor v znesku 941.772,82 EUR.

Tako se v 2016 obeta precej pestro leto, saj 
se je januarja pripravil razpis za sofinancira-

nje večstanovanjskega objekta, v pomladnih 
mesecih pa se obeta aktivno delo na področju 
izvajanja gradbenih del, če predpostavljamo, 
da bi bil na razpisu zasebni investitor uspe-
šno izbran.

Po seji se je nadaljevalo prednovoletno sre-
čanje z aktivnimi ljudmi v občini na področju 
svetnega in posvetnega življenja v občinski 
avli.

Suzana Rejak Breznik

Ob slovenskem kulturnem prazniku v Lenartu
Občina Lenart vas v petek, 5. 2. 2016, ob 19. uri vabi v Dom kulture Lenart na proslavo 

v počastitev slovenskega kulturnega praznika, na kateri bodo nastopali: IL DIVJI, učenci 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Mladinski pevski zbor 
OŠ Lenart, učenci OŠ Lenart, Muziklub in Katarina Leš.

Označena območja časovne omejitve parkiranja

Sv. Ana: 
blagoslov vin

Župnik Tonček Fras je na Janezovo, 27. 
12. 2015, blagoslovil vino domačih vi-
nogradnikov. 

Foto: V. K.



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 1 | 29. JANUAR 20168 | 

AKTUALNO IZ OBČIN

Gradivo je oštevilčeno; v katalogu 10 zvezkov 
pa bo za vsako enoto opis in fotografija na-
slovnice in notranje strani. Sodelovanje sa-
mostana, Knjižnice Lenart, ki je koordinirala 
projekt LAS Ovtar, in UKM ter Občine Sveta 
Trojica se je izkazalo ta večer kot zelo dobro, 
saj so številni gostje in vsi najvišji predstavni-
ki kraja z vodstvom občine in županom Dar-
kom Frasom, svetniki, predstavniki društev 
in drugimi pomembnimi posamezniki dodo-
bra napolnili prelep prostor v samostanu, in 
je dalo veliko za predstavitev kulturnega utri-
pa Svete Trojice. Brez sodelovanja in pripra-
vljenosti opraviti veliko dela tudi brezplačno 
ne bi šlo, zato še enkrat tudi hvala vsem sode-
lujočim; Univerzitetna knjižnica Maribor pa 
bo tudi še vnaprej strokovno bdela nad zbir-
ko kot osrednja podravska skrbnica knjižnič-
ne dediščine in domoznanskih dragocenosti.

V sodelovanju s KD Ernest Golob – Pe-
ter pa smo po podobni metodi sodelovanja 
uspeli zaključiti tudi mapico z oznako točk 
Kulturne poti, ki vodi od Knjižnice Lenart (tu 
so se skozi zgodovino vedno začenjali vsi po-
membni kulturni dogodki) skozi Porčič (Se-
nekovičeva kmetija – t.i. Cankarjeva vrata) 

do Gostilne Na griču (Kavčiče-
va zbirka), rojstne hiše Oroslava 
Cafa, hiše v trgu Svete Trojice, 
kjer je živel Alojz Kraigher (in 
pri njem Ivan Cankar), Galerije 
Danijela Vrečiča do kulturnega 
doma, kjer je zaključek poti, 
tam se je skoncentriralo vedno 
tudi vse kulturno dogajanje – 
od začetka srečanj pesnikov in 
pisateljev začetnikov 1973. leta 
do številnih spominskih obele-
žij, ki so postavljena na pročelju 
doma, razstav in dogodkov ob 
obletnicah, ki se zgodijo v Sveti 

Trojici. Upajmo, da se bo ta pot ob obiskova-
nju ljudi prijela kot spominjanje velikih imen 
in njihovih zapisov v zgodovino slovenstva in 
nadaljevala tovrstno nizanje in povezovanje 
tudi v druge kraje Slovenskih goric.

Iz OŠ Sveta Trojica pa je v Knjižnici Le-
nart trenutno še vedno razstavljena zanimi-
va zbirka izdelkov otrok različnih šol iz širše 
regije; gre za beneške maske iz gline v okviru 
Unicefovega projekta Praznični mozaik, li-
kovni ex-tempore Rajka Slapernika. Tudi 
to dokazuje, da se pestro kulturno dogajanje 

povezuje z zgodovinskimi osebnostmi in tra-
dicijo tega kraja in širših Slovenskih goric in 
dalje v Podravje in Slovenijo. 

Marija Šauperl

Spremembe na področju varstva okolja z 
ravnanjem z odpadno vodo v občini Sv. Ana

Občina Sveta Ana bo s 1. 2. 2016 pri-
čela obračunavati novo storitev pri 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda 

na območju dela naselij Lokavec, Ledinek 
in Dražen Vrh za tista gospodinjstva, ki so 
priključena na javno kanalizacijsko omrežje. 
Obračunavali se bodo stroški odvajanja in či-
ščenja komunalnih odpadnih voda. 

Na podlagi Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih go-
spodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. 
RS, št. 87/2012) je cena sestavljena iz štirih 
postavk in sicer: storitev odvajanja komu-
nalnih odpadnih voda (0,18 EUR/ m3), cena 
storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda 
(0,62 EUR/m3), omrežnine odvajanja (3,91 
EUR na priključek fi 20) in omrežnine či-
ščenja (3,79 EUR na priključek fi 20). To bo 
zneslo 21,57 EUR pri mesečni porabi vode 15 
m3. Odpade pa plačilo okoljske dajatve zaradi 

onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami 
(položnica AGJ Rebernik Goran, s. p.).

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015) določa 
tudi, da bodo morala tista gospodinjstva, ki 
imajo odvajanje odpadnih voda urejeno z 
greznicami, enkrat na tri leta dovoliti izva-
jalcu javne službe odvoz fekalij iz greznice. 
Storitev bo stala 22,00 EUR/m3. V kolikor pa 
bo greznica prej polna, bo moral lastnik sam 
poklicati javno službo za odvoz fekalij.

Kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-
nostjo in zbirajo in gnojijo z gnojevko, lahko 
odpadne vode iz nepretočne greznice ali bla-
to iz male komunalne čistilne naprave mešajo 
z gnojevko ob upoštevanju Uredbe o varstvu 
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kme-
tijskih virov. Lastnik ob vsakokratni izvedbi 
storitve (mešanja blata ali odpadne vode z 
gnojevko) predloži pisno izjavo izvajalcu jav-
ne službe, da so izpolnjeni pogoji v skladu z 
Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem 
z nitrati iz kmetijskih virov.

Tisti občani, ki imajo čiščenje odpadnih 
voda urejeno z malimi komunalnimi čistil-
nimi napravami, bodo morali enkrat na tri 
leta dovoliti izvajalcu javne službe pregled 
in odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav. Storitev odvoza blata bo stala 25,00 
EUR/m3. V kolikor pa bo MKČN prej polna z 
blatom, bo moral lastnik sam poklicati javno 
službo in naročiti odvoz (pogostost odvoza je 
odvisna od velikosti in tipa čistilne naprave).  

Enkrat na tri leta bodo morali lastniki ma-
lih komunalnih čistilnih naprav dati izdelati 
oceno obratovanja MKČN. Storitev ocene 
obratovanja bo stala 70,00 EUR.

Prav tako bodo morali imeti lastniki ob 

zagonu novozgrajenih MKČN, ki od dobavi-
telja ob nakupu MKČN ne bodo dobili Izjave 
o skladnosti, da ustreza standardom od SIST 
EN 12566-1 do SIST EN 12566-5, izdelano 
oceno obratovanja. Takšne čistilne naprave, 
ki nimajo Izjave o skladnosti, so med drugim 
tudi rastlinske čistilne naprave.

Občina Sveta Ana bo s 1. 2. 2016 pričela 
dosledno izvajati Uredbo o okoljski dajatvi 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od-
padnih voda. Do sedaj se je ta dajatev obra-
čunavala samo tistim zavezancem, ki so bili 
priključeni na javni vodovodni sistem in so 
imeli urejeno merjenje porabe količine vode. 
Uredba o taksi za obremenjevanje okolja iz 
leta 1995 pa je že določala, da so zavezanci 
k plačilu te dajatve vsi porabniki pitne vode, 
ne glede na vir in način dobave vode. Torej 
sedaj se bo samo pričel izvajati predpis, ki je 
že dolgo v veljavi. 

Tako bodo tisti zave-
zanci plačila okoljske 
dajatve za onesnaževa-
nja okolja zaradi od-
vajanja odpadne vode, 
ki nimajo vodomerov 
in se njihova poraba 
porabljene vode ne da 
izmeriti, dobili pavšal-
no odmero na podlagi 
sedaj veljavne Uredbe 
o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpa-
dnih voda (Ur. l. RS, št. 
80/2012). Pavšalna od-
mera se izračuna po for-
muli 50 m3 porabljene 
vode na leto krat število 

stalno prijavljenih prebivalcev v stavbi, torej 
je izračunana mesečna obremenitev na osebo 
v stavbi 4,166 m3 porabljene vode.

Zavezanci naj pri prvem prejemu položnice 
preverijo število oseb s stalnim prebivališčem 
na naslovu zavezanca in ali so se v tem času 
priključili na javni vodovodni sistem in jim 
je okoljska dajatev že odmerjena, morebitne 
spremembe prijavijo pri izvajalcu javne služ-
be, ki je naveden na položnici, ali na občini.

Zavezanci za plačilo okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od-
padne vode, ki uporabljajo pitno vodo tudi v 
kmetijske namene, lahko višino plačila okolj-
ske dajatve znižajo. Višina plačila okoljske 
dajatve se lahko zniža po formuli, da se ob-
računa letna okoljska dajatev 50 m3 vode na 
stanovalca v stavbi s stalnim prebivališčem 
na tem naslovu. Torej je mesečni obračun 
okoljske dajatve 4,166 m3 vode na prebivalca 
s stalnim prebivališčem na tem naslovu. 

Za znižanje plačila je potrebno na občini 
oddati vlogo. K vlogi se priloži potrdilo iz go-
spodinjske evidence, potrdilo o število glav 
živine (GVŽ), potrdilo o obdelovalnih povr-
šinah. Vlogo je potrebno vsako leto v mesecu 
januarju obnoviti.

Kako je s obračunavanjem okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od-
padne vode za tiste zavezance, ki imajo mo-
žnost in izpolnjujejo pogoje, da svoje grezni-
ce (brez iztoka – zaprte) ali blato iz MKČN 
praznijo in mešajo z gnojevko in to vsebino 
uporabljajo kot gnojilo v kmetijstvu, bomo 
objavili v naslednji številki Ovtarjevih novic, 
ko bomo prejeli iz MOP-a dodatna navodila. 

Viktor Kapl, tajnik Občine Sveta Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Nekateri dogodki v Sveti Trojici na visoki 
ravni

V Knjižnici Lenart smo zelo ponosni na 
dogodek 18. decembra v Sveti Trojici, 
v Frančiškanskem samostanu Sveta 

Trojica. Po kvaliteti bi ga lahko šteli v rang 
državnega nivoja. Ob predstavitvi Kulturne 
poti smo predstavili popisano dediščino oko-

li 1560 enot knjižnega gradiva Samostanske 
knjižnice Frančiškanskega samostana v Sve-
ti Trojici, ki jo je uspešno končala dr. Vlasta 
Stavbar iz Univerzitetne knjižnice Maribor s 
svojimi sodelavci. V zbirki sta tudi dve inku-
nabuli, to sta deli, nastali pred letom 1500. 

Zahvala za sodelovanje na Razstavi jaslic 
in božičnem sejmu »Sveta Trojica 2015«

Za nami sta Razstava jaslic Sv. Trojica 
2015 ter Trojiški božični sejem, s kate-
rima smo lahko zelo zadovoljni, saj si 

je razstavo ogledalo gotovo največ ljudi do-
slej. Da se iz leta v leto dviguje kvaliteta naše 
razstave, je ob zaključku prireditve potrdil 
tudi podpredsednik Društva ljubiteljev jaslic 
Slovenije Drago Kozinc, ki je še dodal, da lah-
ko pričakujemo, da bo enkrat v naslednjih le-
tih v Sveti Trojici tudi osrednja vseslovenska 
razstava. Čeprav na razstavi sodelujejo ume-
tniki iz domala vse Slovenije, pa so ga najbolj 
prevzele jaslice, ki jih izdelajo naselja in dru-
štva. Kot dobra ideja se je izkazala tudi leto-
šnja novost, in sicer Trojiški božični sejem. 
Upamo, da se bo v naslednjih letih opogu-
milo in pridobilo ustrezna dovoljenja še več 
domačih pridelovalcev hrane in rokodelcev. 
Skratka, letošnja razstava potrjuje, da smo 
na pravi poti, seveda pa je za uspeh razstave 
zaslužnih več dejavnikov. V prvi vrsti gre to 

seveda pripisati razstavljavcem, ki vsako leto 
pripravijo tako zanimive in izvirne jaslice. Da 
pa ljudje z naših razstav odidejo zadovoljni, 
nasmejani in okrepčani, je še en zelo pomem-
ben dejavnik, ki našo razstavo dela tako po-

sebno in drugačno, kar gre pripisati občanom 
Zg. Porčiča, Oseka, Zg. in Sp. Verjan, Zg. in 
Sp. Senarske ter Svete Trojice, Društvu kmeč-
kih žena in deklet ter Društvu vinogradnikov 

Sv. Trojica, ki je vedno pri-
pravljeno na sodelovanje in 
pomoč. Seveda gre zahvala 
tudi Turističnemu društvu, 
ki poskrbi vsako leto, da je 
delček naše razstave pri-
soten tudi v mariborskem 
Europarku, in Društvu 
upokojencev, ki gotovo pri-
pelje v času razstave največ 
obiskovalcev v Sv. Trojico. 
Letos je namreč kar nekaj 
organiziranih skupin z av-
tobusi v njihovi organizaci-
ji prišlo na ogled razstave. 
Na zaključni prireditvi se 
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Kljub temu in kljub dejstvu, 
da je občinski proračun iz leta 
v leto bolj obremenjen s soci-
alnimi transferji, ki posledično 
zmanjšujejo sredstva za investi-
cije, si bodo v tem letu v občini 
Sv. Jurij v Slov. gor. na celotnem 
območju občine prizadevali za 
vzdrževanje in izboljšanje pro-
metne infrastrukture in s tem 
za občanom čim bolj dostopno 
in varno pot do svojih domov. 
Prav tako bodo z investicijami 
v Jurovskem Dolu in izgradnjo 
novega pločnika izboljšali pro-
metno varnost v samem centru. Med tistimi 
pomembnejšimi projekti v tem letu pa naš 

sogovornik še izpostavlja v javno zasebnem 
partnerstvu ureditev optičnega interneta in 
izboljšanje telefonskega signala.

Spremenjen Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
Občinski svetniki so prav tako sprejeli 

predlagano spremembo Odloka o prostor-
skih ureditvenih pogojih za območje občine. 
Slednja je predlagana zaradi nejasnih dose-
danjih določil. Spremenjeni odlok odslej do-
pušča gradnjo objektov in naprav za potrebe 
komunale, energetike, prometa in telekomu-
nikacij, in sicer po predhodnem soglasju pri-

stojne službe za gozdove.
Občinski svet je sprejeli tudi višino točke 

za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Sprejeta točka je usklajena z rastjo 
cen življenjskih potrebščin in je tako znižana 
v primerjavi z letošnjim letom, saj je povpreč-
na 12-mesečna rast cen znašala 0,5 %.

Župan občine Sv. Jurij nezadovoljen z višino glavarine
Tako kot številni župani manjših občin, pa 

tudi večjega dela mestnih občin po Sloveniji, 
je župan Peter Škrlec z nezadovoljstvom spre-
jel novico o potrditvi višine glavarine, ki za 
leto 2016 znaša 522,00 € na prebivalca. Naj-
bolj sporno pri tem pa je, da trenutni zakon, 
ki velja v državi, predvideva višino glavarine 
651 €. Tako so občine in posledično ljudje 
dejansko oškodovani za 129 € po občanu. 
Denar, ki ga država namenja v ta namen, 
se v državno blagajno steka iz naslova do-
hodnine. Na letnem nivoju pride v državno 

blagajno cca 1,8 milijarde evrov. Država pa 
razdeli zgolj 1 milijardo evrov. Prav ta razlika 
v sredstvih, ki se »izgubijo« na poti do občin, 
bi bila še kako pomembna za nove investicije 
in dodaten razvoj tako podeželskih kot tudi 
mestnih občin v Sloveniji. Na drugi strani pa 
Peter Škrlec poudarja, da so občine že tako 
ali tako iz leta v leto bolj obremenjene s pove-
čevanjem socialnih transferjev, ki jih država 
prelaga na občinske proračune. 

Dejan Kramberger

je vsem s priložnostnimi darili zahvalil tudi 
župan občine Darko Fras, ki vseskozi sam kot 
tudi občina Sveta Trojica projekt podpira in 
pomaga pri organizaciji. Kot je med drugim 
povedal, se je od obnove samostanke kleti oz. 

Protokolarno razstavnega centra sv. Marti-
na že večkrat izkazalo, da je bila to pravilna 
odločitev občine, saj z različnimi programi 
in dogodki, ki se v njej odvijajo, Sv. Trojica 
pridobiva na prepoznavnosti kraja, oživljanja 
predvsem romarskega turizma, ter je eden iz-
med nosilnih stebrov trojiškega turizma. 

Na koncu se še enkrat zahvaljujemo vsem, 
ki ste tako ali drugače sodelovali v tem pro-
jektu ter, seveda, upamo na takšno sodelo-
vanje tudi v bodoče. Na podlagi dosedanjih 
izkušenj pa bomo poskušali odpraviti mo-
rebitne napake in spodrsljaje ter se jo trudili 
narediti še boljšo. 

Jože Žel

Obnova trojiških 
zvonikov

Podjetje Šušterčič, d. o. o., je v prvi polo-
vici januarja z namestitvijo gradbenih 
odrov na prvem od treh zvonikov, ki so 

v letošnjem letu predvideni za sanacijo, zače-
lo z deli. Potekajo na način, da se del zvonika 
pod glavno kupolo sname, odpelje v delav-
nico ter izdela nov oz. replika sedanjega ter 
le-tega zopet namesti na zvonik. Gre za teh-
nično in finančno zelo zahteven in obsežen 
projekt za župnijo Sveta Trojica.

Izvajalci so se trudili kupolo sneti v soboto, 

16. januarja. Predvidevali 
so, da je težka 3 do 4 tone, 
a je tehtala 8300 kg, tako da 
so bile za snemanje v začet-
ku prejšnjega tedna potreb-
ne ojačitve. Še dokaz več o 
mojstrstvu graditeljev.

Jože Žel, Marjana Rojko

Obnovili oporni zid

Občina Sv. Trojica v Slov. goricah ima 
v najemu klet frančiškanskega samo-
stana in vrt pred njo za protokolarne 

namene. Na vrtu je Društvo vinogradnikov 
strokovno uredilo brajde. Ob uporabi vrta 
je ozadje močno kazil kamniti oporni zid 
iz oseške rude. Rastlina zidni poponec ga je 
močno načela, tako da je kot večina opornih 
zidov okrog cerkve in samostana zelo potre-
ben obnove. 

Sedaj je v prednosti obnova vseh treh cer-
kvenih zvonikov. Po dogovoru sta proti kon-
cu lanskega leta obnovitvena dela na opor-
nem zidu opravila Ivan Arcet in Šeila Zajšek, 
javna delavca na občini. videti je, da sta delo 
dobro opravila. Pogled nanj je res dober.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Proračun za leto 2016 sprejet

Na zadnji seji občinskega sveta obči-
ne Sv. Jurij v Slov. gor. v letu 2015 so 
svetniki sprejeli občinski proračun 

za leto 2016. Po novembrskem prvem branju 
proračuna le-ta ni doživel večjih sprememb, 
saj ni bilo nobenih večjih pobud za spre-
membe. V tem času je vlada RS sprejela viši-
no povprečnine, ki znaša za leto 2016 522,00 
€. Posledično se je zaradi tega občinski pro-
račun na prihodkovni strani zmanjšal za 
27.755,00 €. Prihodki znašajo tako 1.969.244 
€. Načrtovani odhodki za tekoče leto pa zna-
šajo 2.037.742 €. Občinski svet je na omenje-
ni 10. seji prav tako sprejel Letni program 
kulture za leto 2016. 

Župan Peter Škrlec je z začrtanim proraču-
nom glede na situacijo v državi zadovoljen. 

Čeprav si na drugi strani želi predvsem več 
sredstev, ki bi jih lahko namenili investicijam 
v lokalni skupnosti. A se zaveda, da se zaradi 
situacije v državi in predvsem politike vlade 
RS, ki stremi k občutni centralizaciji države, 
slovenske občine na podeželju še nekaj časa 
ne bodo mogle lotevati večjih projektov in 
večjih posegov v investicije v domačem oko-
lju. Ob tem kritično ugotavlja, da centrali-
zacija države poteka prav na račun manjših 
občin in predvsem občin na slovenskem po-
deželju. Žalosti pa ob tem dejstvo, da so glede 
na primerljivost z večjimi občinami manjše 
občine precej manj zadolžene kot naše najve-
čje mestne občine in da so prav manjše ob-
čine naredile pomemben korak k izboljšanju 
kvalitete življenja na slovenskem podeželju.

Županov sprejem odličnjakov

Decembrska stalnica v občini Sv. Jurij 
v Slov. gor. je županov sprejem di-
jakov in študentov, ki so v minulem 

šolskem ali študijskem letu (2014/2015) bili 
nadpovprečno uspešni pri izobraževanju ali 
pa na športnem, kulturnem ali drugih podro-
čjih njihovega udejstvovanja. 

Zbranim nagrajencem je župan Peter Škr-
lec čestital za njihove dosežke in jim zaželel 
veliko uspeha in volje do dela tudi v priho-
dnje. Ob tem pa je s ponosom poudaril, da s 
svojimi uspehi in dosežki veliko pripomorejo 
k večji prepoznavnosti kraja in občine.

Ob tej priložnosti so prisotni dijaki in štu-
denti na sprejemu, prejeli tudi spominsko da-
rilo občine in finančno nagrado, 
ki jo je občina razpisala že šestič 
zapored.

Med nagrajence in prejemnike 
občinske finančne nagrade so se v 
tem letu zapisali:

Denis Verle iz Jurovskega 
Dola, ki je po končanem rednem 
izobraževanju na Srednji prome-
tni šoli Maribor na poklicni ma-
turi dosegel 20 točk. Lea Korošec 
iz Zgornjega Partinja je diplomi-
rala na Fakulteti za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhi-
tekturo Univerze v Mariboru, po 
študijskem programu 1. stopnje 
Arhitektura, in sicer z diplom-
skim delom Modifikacija stano-
vanjskih enot vrstnih hiš. V vseh 
letih študija je dosegla povprečno oceno 9,21. 
S svojimi športnimi uspehi je med občinski-
mi nagrajenci tudi Gregor Verbošt iz Žitenc. 
V minulem letu je dosegel 1. mesto v teku na 
1500 m na Državnem prvenstvu Slovenije za 
mlajše člane v Mariboru, in 2. mesto v teku 
na 1500 m na Državnem prvenstvu Slovenije 
v dvorani v krožnih tekih za člane v Linzu. 
Občinsko nagrado si je znova prislužil, tudi 
Tadej Verbošt iz Žitenc, ki je v minulem letu 
dobil tudi naziv Naj športnik Slovenskih go-
ric za leto 2014. V preteklem letu je Tadej do-
segel 3. mesto v teku na 1500 m na Državnem 
prvenstvu Slovenije v dvorani v krožnih tekih 
za člane v Linzu.

Zlati maturant Matjaž Kerbrič iz Spodnje-
ga Gasteraja je po končanju II. gimnazije Ma-

ribor dosegel 44 točk na mednarodni maturi 
oz. preračunano 34 točk na splošni maturi. 
Matjaž je prav tako na 49. srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije dosegel 1. mesto oz. 
zlato priznanje za raziskovalno nalogo na 
področju astronomije in fizike z naslovom: 
Določanje električne prevodnosti kovin z 
metodo magnetnega zaviranja. Zlati matu-
rant je postal tudi Klemen Škamlec iz Malne, 
ki je po končani Srednji šoli za gostinstvo in 
turizem Radenci na poklicni maturi dosegel 
22 točk. 

Zelo uspešen je bil tudi Žiga Perko iz Var-
de, ki je na Univerzi v Oxfordu izdelal ma-
gisterij iz kemije in pridobil naslov Master 

of Chemistry in v vseh letih študija dosegel 
povprečno oceno 10. Jernej Sinič iz Zgornje-
ga Partinja je na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko Univerze v Ma-
riboru magistriral po študijskem programu 
2. stopnje – Telekomunikacije z magistrsko 
nalogo Vzpostavitev sistema za dokumenti-
ranje omrežja Univerze v Mariboru in v vseh 
letih študija dosegel povprečno oceno 9,13.

Občinsko nagrado je prejela za svojo ume-
tniško nadarjenost Anja Zorjan iz Jurovske-
ga Dola, ki je končala višjo stopnjo glasbene 
šole z odličnim uspehom in nastopa na ra-
znih tekmovanjih in prireditvah, v sklopu pi-
halnega orkestra kot tudi Ansambla Refren.

Dejan Kramberger
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Koncert na valentinovo v Jurovskem Dolu
Srčni muzikanti vabijo v nedeljo, 14. 2. 2016, ob 18. uri v Kulturni dom Jurovski Dol 

na Srčni koncert.
Nastopili bodo tudi: Okrogli muzikanti, Ansambel Naveza, Eva Boto in drugi.

Obvestilo o objavljenih
JAVNIH RAZPISIH 

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov  
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 18. 1. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov in projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih programov in kulturnih 
projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016. Zagotovljena višina proračunskih 
sredstev je 8.100,00 EUR. 

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 19. 2. 2016. 

za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma  
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 22. 1. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje de-
javnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 

Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev in sofinanciranje programov, pro-
jektov ter drugih aktivnosti društev oz. drugih upravičencev na področju turizma v Občini 
Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2016. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je 3.000,00 
EUR. 

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

Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 26. 2. 2016. 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, 
Peter Škrlec, župan 

Sejmi na Pomurskem sejmišču lani in letos
Letos organizirajo nov sejem MEDICAL ter tudi lani izpadel sejem 
SOBRA

V četrtek, 14. januarja, je v prostorih 
Pomurskega sejma v Gornji Rad-
goni potekala tiskovna konferenca, 

na kateri je predsednik uprave Pomurskega 
sejma Janez Erjavec, Lenarčan, predstavili 
uspešnost poteka sejmov v preteklem letu 
in predstavil sejme, ki bodo v organizaciji 
Pomurskega sejma v letu 2016. Ker bodo v 
letu 2016 prvič organizirali 1. Mednarodni 

sejem Sodobne Medicine MEDICAL, je o 
novem sejmu spregovorila Mojca Šimnic 
Šolinc, predsednica Združenja proizvajalcev 
in distributerjev medicinskih pripomočkov 
Slovenije Slo-Med in direktorica tovarne sa-
nitetnih materialov Tosama Domžale.

Številnim novinarjem, ki so se udeležili 
konference, je predsednik uprave Pomur-
skega sejma Janez Erjavec najprej poročal 
o uspešnosti izvedenih sejmov v preteklem 
letu. Kot je dejal, je bilo za poslovanje Po-
murskega sejma, d. d., 2015 zelo uspešno 
poslovno leto, saj so realizirali zadani plan. 
V preteklem letu je Pomurski sejem v Gornji 
Radgoni organiziral 5 sejmov v treh termi-

nih. Na njih se je na površini 92.200 kvadra-
tnih metrov razstavnih površin predstavilo 
2.550 razstavljavcev iz 30 držav, sejme pa si je 
ogledalo 151.000 obiskovalcev. 

Posebno uspešno je potekel tradicionalni 
že 53. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem 
AGRA, katerega je obiskalo več kot 120.000 
obiskovalcev. V letu 2016 bo v Gornji Rad-
goni Pomurski sejem organiziral 6 sejemskih 

prireditev v štirih terminih ter 
7 ocenjevanj kakovosti izdelkov 
v osmih terminih. Kot prva bo-
sta pomladna sejma Mednaro-
dni sejem gradbeništva, ener-
getike, komunale in obrti in 
sejem GREEN 3. Mednarodni 
sejem trajnostnih tehnologij in 
zelenega življenjskega sloga bo-
sta potekala od 31. marca do 2. 
aprila. Po premoru bo ponov-
no organiziran sejem SOBRA, 
Mednarodni sejem obrambe, 
varnosti, zaščite in reševanja, 
ki bo potekal od 22. do 24. sep-
tembra. Bienalno bo na spore-
du INPAK, Mednarodni sejem 
embalaže, tehnike pakiranja in 
logistike ter 36. odprti natečaj 
Slovenski oskar za embalažo, 
ki bo potekal v času 54. Med-
narodnega kmetijsko-živilske-

ga sejma ARGRA od 20. do 25. avgusta. 
Kot je dejal Janez Erjavec, je OZN letošnje 

leto razglasila za leto stročnic. Pod tem ge-
slom bo potekal tudi najbolj obiskani kmetij-
ski sejem v tem delu Evrope.

Povedano pa je bilo, da je Pomurski sejem 
v januarju že speljal veliko prireditev, kro-
nanje slovenske vinske kraljice v Radencih. 
Krono bo eno leto nosila vinska kraljica Sara 
Stadler iz Bistrice ob Sotli.

Povedano je bilo tudi, da so na sejmišču že 
ukinili zbirni center za begune, skozi katere-
ga je šlo 47.000 emigrantov. 

Ludvik Kramberger

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Tudi v tem šolskem letu je izredno veliko zanimanje starejših za učenje tujih jezikov, raču-
nalniškega izobraževanja, vrtnarjenja ter ročnih spretnosti. 

Tako so v mesecu januarju uspešno za-
ključili z učenjem nemščine in angleščine 
ter skupina za začetno učenje računalni-
štva.

V februarju nadaljujejo z delom študijski 
krožek Vrt in zelišča, skupine računalništva 
ter ročnih del.

V kolikor bi se nam želeli še pridružiti, 
se oglasite pri Izobraževalnem centru, na 
Nikovi 9, Lenart ali nas pokličite po tele-
fonu 02/ 720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Tiskovno konferenco je vodil tiskovni predstavnik Pomurskega sejma 
Miran Mate, sejme pa sta predstavila predsednik uprave PS Janez 
Erjavec in predsednica Združenja proizvajalcev in distributerjev 
medicinskih pripomočkov Slovenije Slo-Med Mojca Šimnic Šolinc.

Računalničarji

To bo moj poklic – tehniški dan na OŠ Benedikt

V današnjem času si ljudje vse bolj po-
gosto sami usmerjamo svojo poklicno 
pot in lastno poklicno kariero. Vsem 

nam delo predstavlja eno izmed osnovnih 
področij življenja. Uspešnost v poklicu je ve-
likokrat v korelaciji z našim zadovoljstvom 
s tem, kar delamo. Izbira poklicne poti je 
skorajda ena najpomembnejših odločitev v 
življenju. Pri načrtovanju poklicne kariere je 

pomembno, da upoštevamo 
svoje interese, sposobnosti, 
znanje, želje in možnosti, ki 
so nam na razpolago. Pravil-
na izbira šole in v nadaljeva-
nju poklica pozitivno vpliva 
na učno uspešnost in zado-
voljstvo v času šolanja ter 
nato na izbranem delovnem 
mestu.

Ena izmed pomembnih 
nalog osnovnih šol je ta, da 
vsakemu učencu, ki se pri-
pravlja na nadaljnje izobra-
ževanje, pomaga in mu svetuje pri poklicnem 
odločanju. Pri tem pa je nujno, da se spoštuje 
pravica vsakega učenca, da lahko samostojno 
in suvereno sprejema svoje poklicne želje in 
odločitve in s tem tudi prevzema odgovor-
nost. Seveda so v to dejavnost vključeni tudi 
starši, ker imajo pri odločitvi učencev gle-
de nadaljnje izobraževalne in poklicne poti 
najpomembnejši vpliv. Dobra in kvalitetna 
učenčeva poklicna odločitev je vsekakor re-
zultat večletnega razmišljanja, spoznavanja in 
osebnostne rasti, do katerih je učenec prišel 
v daljšem obdobju osnovnošolskega šolanja. 
Vsekakor se na naši šoli trudimo in želimo, 
da bi učenci izbrali takšen poklic oz. šolo, ki 
bo blizu njihovim interesom, da bodo lahko 
izkazali svoje sposobnosti, kreativnost in ino-
vativnost. 

Za ustrezno nadaljnjo šolsko pot je potreb-
no pridobiti čim več ustreznih informacij o 
možnostih vpisa na srednje šole, informacij 
o poklicih in možnostih zaposlovanja ter po-
litiki štipendiranja. Zavedamo se težavnosti 
odločitev učencev v tej starosti, zato pripra-
vljamo na OŠ Benedikt aktivnosti, ki jim pri 
tem pomagajo. Šolska svetovalna služba sku-
paj z učitelji in razredniki informira učence 
in starše o poklicni orientaciji.

Na OŠ Benedikt je 23. 12. 2015 potekal teh-
niški dan, ki je bil osredotočen predvsem na 
spoznavanje srednjih šol iz Podravja in tudi 
iz Pomurja. Predstavilo se je 16 srednjih šol, 
in sicer: Srednja šola za gostinstvo in turi-

zem Radenci, Tehniški šolski center Maribor, 
Prva gimnazija Maribor, Srednja prometna 
šola Maribor, Srednja gradbena šola Maribor, 
Srednja kemijska šola Ruše, Srednja trgovska 
šola Maribor, Tretja gimnazija Maribor, Sre-
dnja šola za gostinstvo in turizem Maribor, 
Srednja elektro-računalniška šola Maribor, 
Druga gimnazija Maribor, Srednja lesarska 
šola Limbuš, Srednja ekonomska šola Mari-

bor, Srednja zdravstvena in koz-
metična šola Maribor, Srednja 
biotehniška šola Maribor in Ško-
fijska gimnazija Maribor, 

Učenci so v delavnicah spo-
znavali značilnosti posameznih 
poklicev, strokovne programe 
in predmetnike. Spoznavali so 
sistem izobraževanja in možne 
prehode med različnimi ravnmi 
šolanja. Sistem izobraževanja se 
namreč spreminja in dopolnjuje, 
zato morajo biti učenci pozorni in 
o tem ustrezno seznanjeni. 

Prav tako so se seznanili s poklici v vojski. 
Predstavnik Slovenske vojske, major Franc 
Hliš, je učence seznanil z življenjem in delom 
vojaka ter zaposlovanjem v slovenski voj-
ski. O skrbi, negi in zdravljenju živali jih je 
seznanil Franc Maguša, doktor veterinarske 
medicine, ki je zaposlen v Veterinarski bolni-
ci Lenart. Predstavil jim je program šolanja, 
opisal dejavnosti Fakultete za veterino in jih 
podrobno seznanil z delavnikom živinoz-
dravnika. 

Predstavniki podjetja Talum iz Kidričevega 
so predstavili sodobno proizvodno podjetje. 
Učence so seznanili s proizvajanjem primar-
nega aluminija in aluminijskih proizvodov 
najvišje kakovosti. 

Seveda pa se je v našo tržnico poklicev 
vključilo tudi zelo uspešno podjetje Reflex iz 
Gornje Radgone. OŠ Benedikt se je namreč 
vključila v projekt Pazi, steklo!, ki ga omenje-
no podjetje organizira v sodelovanju s pisa-
teljico Janjo Vidmar. Reflex je učencem od 4. 
do 9. razreda podaril knjigo Janje Vidmar z 
naslovom Pazi, steklo! ter jih na predstavitvi 
povabil k nadaljnjemu ustvarjanju ter sode-
lovanju.

Vsi zaposleni na OŠ Benedikt upamo, da 
smo z organizacijo tako razgibanega tehni-
škega dne vsaj delno pripomogli učencem in 
njihovim staršem k ustrezni poklicni odloči-
tvi.

Maja Mencigar in Vesna Breznik, šolska 
svetovalna služba OŠ Benedikt
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Praznični lenarški december

Decembra se je v Lenartu dogajalo, 
marsikje in marsikaj. Več kot 30 naj-
različnejših prireditev, brez vstopni-

ne, na Trgu osvoboditve, v cerkvah, v kultur-
nih domovih, v šolah, v knjižnici. V Lenartu, 
v Voličini, v Selcah, v Radehovi. Vsi dogodki 
so privabili mnogo obiskovalcev in dosegli 
namen, za katerega 
so bili organizira-
ni, za ljudi.

Na praznično 
osvetljenem Trgu 
osvoboditve v 
Lenartu so se ob 
petkih in sobotah, 
od Miklavža do  
božiča, dogajale 
prireditve za otro-
ke, ki so se vedno 
zaključile z obi-
skom dobrih mož. 

Program se je nadaljeval z nastopi in 
koncerti pevskih in glasbenih skupin. 
Na božično-novoletnem sejmu je bila 
na voljo zanimiva izbira daril, vino-
gradniki so v hišicah ponujali »vino 
za pogret«. Bilo je pisano, vabljivo, 
praznično, za otroke, za mlade, za 
starejše, za tiste, ki so se ogreli s ča-
jem in tiste, ki so uživali ob kuhanem 
vinu. Za vse, ki imajo radi čarobnost 
adventnega vzdušja, in tiste, ki jih 
navdušuje rock glasba. Prireditve na 
trgu je organizirala Občina Lenart, božični 
sejem je pripravila Razvojna agencija Sloven-
ske gorice. Neisho, ki je poskrbela za rock-
ovske ritme in pozitivno energijo, je povabil 
Študentski klub Slovenskih goric.

Lepe prireditve sta pripravili tudi obe 

osnovni šoli, lenarška glasbena šola in knji-
žnica.

Za 650 otrok, ki so rojeni v obdobju od 
2008 do 2014, je Občina Lenart pripravila 
obdaritev in ogled lutkovne predstave Kdo je 
napravil Vidku srajčico v izvedbi Lutkovnega 
gledališča Pika.  

Številni Lenarčani in okoličani so 
novo leto pričakali na Trgu osvo-
boditve v Lenartu, ob dobri glasbi 
S.O.S kvinteta, ki je poskrbel za pra-
vo »fešto«. 

Hvala vsem organizatorjem, jav-
nim zavodom, društvom, številnim 
sodelujočim na prireditvah, glasbe-

nim, lutkovnim, dramskim in plesnim skupi-
nam, posameznikom, župnijam, vsem, ki so 
pripomogli, da je bilo praznično dogajanje 
pestro in je pritegnilo številne obiskovalce 
vseh generacij.

D. O., foto: Žiga Strmšek

Blagoslov jaslic TD Cerkvenjak

Turistično društvo Cerkvenjak, 
ki ga vodi Alojz Zorko, je ob le-
tošnjem božiču tik pod cerkvijo 

v Cerkvenjaku prvič postavilo jaslice, 
ki jih je po drugi nedeljski maši, 27. 
decembra, blagoslovil domači župnik 
Janko Babič. Ob blagoslovu se je žu-
pnik zahvalil postaviteljem jaslic ter 
umetnici prof. Luciji Žitnik, ki je izde-
lala like, ki stojijo v jaslicah. TD se je 
za postavitev jaslic zahvalil tudi župan 
Marjan Žmavc, ki je dejal, da bosta 
adventni venček in jaslice postala sim-
bol občine. Kot je povedal predsednik 
TD Cerkvenjak, so s tem želeli v kraju 
Cerkvenjak bolj poudariti božično- novole-
tni čas. Že prej so vsako leto ob Johanezovem 
spomeniku postavili velik adventni venec, ki 
voznike ob prihodu v Cerkvenjak obvešča, da 
je čas adventa. Po blagoslovu so se na stojni-

cah predstavila društva, ki delujejo v občini 
Cerkvenjak. Med njimi tudi DKŽ Cerkve-
njak, ki je skupaj s TD Cerkvenjak poskrbelo 
za pogostitev. 

Ludvik Kramberger

Jaslice v Europarku in v Sveti Trojici

Turistično društvo Sv. Trojica v Slov. go-
ricah že od nastanka razstave peto leto 
razstavlja jaslice v protokolarni kleti 

sv. Martina v Sv. Trojici. Tretjič zaporedoma 
pa se je odzvalo na vabilo iz trgovskega cen-
tra Europark v Mariboru.

Manjša interesna skupina pod vodstvom 
Tatjane Klobasa je vse pripravila na obeh lo-
kacijah in jih postavila.

Na obeh razstaviščih je sestavni del jaslic 
maketa trojiške cerkve s hlevčkom, le da sta 
pogleda nanjo različna. Svojo strokovnost in 
pripravljenost je ponovno pokazal avtor Jože 
Rojko iz Slovenske ulice. Obiskovalci Euro-
parka so pokazali veliko zanimanje za jaslice. 
Dosedanji razstavljavci TD Sv. Trojica pa si 
želijo vabila še v bodoče.

Besedilo: Slavko Štefanec

Božiček obdaril 97 otrok iz občine Sv. Trojica

V občini Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah gojijo tradicijo obdaritve otrok 
ob božiču in novem letu. V ta namen 

pripravijo pred božičem posebno prireditev, 
na katero povabijo starše z otroki, ki so sta-
ri od 1 leta do 6 let. Za darila tem otrokom 
prispeva denar občina.  Za otroke, starejše 
od 6 leta, pa, če želijo, da jih obdari Božiček, 
prispevajo denar za darilo 
starši sami. Letošnja pri-
reditev je potekala v sredo, 
16. decembra, v telovadnici 
Osnovne šole Sv. Trojica. 
Prireditev je v imenu občine 
vodila Barbara Cvetko, ki je 
občinstvo pozdravila tudi v 
imenu župana Darka Fra-
sa, ki se zaradi drugih ob-
veznosti ni mogel udeležiti 
prireditve. 

Za prireditev je lepo sce-
no ob pomoči hišnika šole, 
Mira Herica, pripravila 
Metka Beber, za ozvočenje 
pa je poskrbel Tim Gradi-
šnik. Po pozdravnem na-
govoru otrok in njihovih 
staršev je Barbara Cvetko 
na prizorišče povabila Božička, ki je za otro-
ke pripravil prijeten program, pri tem mu je 
pomagal škratek. Ob koncu svojega nastopa 
je Božiček tudi zaplesal nekaj modernih ple-
sov ter s tem razveselil otroke. Po končanem 
nastopu Božička, ki ga je uprizoril Borut 

Krepek, je Barbara Cvetko s seznamom ob-
darjencev povabila otroke k Božičku, ki jim 
je s pomočjo asistentk Valerije Trojner in 
Damjane Kmetič izročal darila. Zanimivo je 
bilo opazovati otroške obraze, ko so se sreča-
li z Božičkom. Nekateri so bili plašni, bilo je 
tudi nekaj solza, drugi pa so svoje srečanje z 
Božičkom izrazili z veselim obrazom. Mnogi 

so se hoteli sami ali skupaj s starši z njim tudi 
fotografirati. Lahko rečemo, da jim občina Sv. 
Trojica s to obdaritvijo pripravi veliko veselja. 
Kot nam je povedala Barbara Cvetko, je bilo 
za obdarovanje pripravljenih 97 daril.

Ludvik Kramberger

Božiček obdaruje otroke iz občine Sv. Trojica.

Čas okrog božiča v Selcah

V soboto, 17. 12. 2015, je bila v Kul-
turnem domu Selce že tradicionalna 
prireditev Čas okrog božiča. Organi-

zirala jo je sekcija Ljudskih pevcev KTD Sel-
ce. Kot je v tem kraju že navada, je bila tudi 
tokrat dvorana polna. Vsi nastopajoči so s 
pesmijo, glasbo, plesom in besedo občinstvo 
popeljali v praznično božično-novoletno 
vzdušje. 

 »Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje 
in vsak nasmeh lahko prinese srečo drugim 
ljudem.« S temi besedami 
je nagovorila voditeljica 
Sabina Markuš občinstvo v 
dvorani Kulturnega doma 
Selce. Kot prvi so se na odru 
pojavili seveda najmlajši. To 
so bili otroci skupine Vrabč-
ki iz Vrtca Selce. Predstavili 
so se s pesmima Ringara-
ja Dedek Mraz in Delamo 
snežaka. Sledila je plesna 
skupina OŠ Voličina »Glas-
bene lutke«, ki jo uspešno 
vodi Mojca Vogrin Pivlja-
kovič. Skupina je s svojo 
točko navdušila občinstvo, 
kar jim je bila tudi čestit-
ka, saj se je skupina prav s 
to točko uvrstila na državno srečanje plesnih 
skupin. Prireditev pa seveda ni mogla poteka-
ti brez domačih Pevcev ljudskih pesmi KTD 
Selce. Skupina pod vodstvom Janeza Kurni-
ka deluje že sedem let in je v tem času veliko 
nastopala po raznih krajih Slovenije. Zapeli 
so dve ljudski pesmi: Predica in Dete rajsko. 
Ob petju pa so prikazali tudi predenje na ko-
lovratu. Na prireditvi so zadoneli tudi zvoki 
harmonike Karmen Štumberger iz Trnovske 
vasi s skladbama Okrogla polka in Iz Bohinja. 
Karmen igra harmoniko že 10 let, v tem času 
si je izkušnje nabirala tudi v harmonikarskem 
orkestru svetovnega prvaka Primoža Zvera, 
sodelovala je pri podiranju rekorda, igrala 
v oddaji Na zdravje, na ljubljanskem nebo-
tičniku kot promotorka festivala Panonika 
Harmonika in še bi lahko naštevali. Lükarce 
iz Dornave so se predstavile s pesmimi Po ce-

sti gresta dva študenta, Stara mati kara me in 
Roža, roža ti na vrtu. Skupina deluje že 24 let, 
v tej sestavi pa prepevajo zadnja 4 leta. Prav 
tako pa na prireditvi ni manjkalo prijetnih 
moških glasov. Za to so poskrbeli člani Kvar-
teta Grče iz Dobrne, ki že več let prepevajo 
v domačem moškem zboru, v takšni zasedbi, 
kot so se predstavili v Selcah, pa ustvarjajo 
zadnjih 5 let. Lani je bila pomembna prelo-
mnica v njihovem delovanju prva zgoščenka 
»Šopek ljudskih«. Zapeli so Nocoj je pa en lep 

večer in Kmečka! Občinstvo je prisluhnilo 
tudi pevkam ljudskih pesmi Trstenke iz Pod-
lehnika. Že 14 let se s prepevanjem ljudskih 
pesmih trudijo ohranjati ljudsko kulturo. 
Predstavile so se s pesmima Teče, teče bistra 
voda in Prišla bo, prišla ta ljuba pomlad. Za 
konec v zelo prijetnem vzdušju so s svojim 
nastopom poskrbeli Vinski bratje iz Tišine in 
Mladi Štajerci. 

Prireditev Čas okrog Božiča pa v Selcah 
tudi nikoli ne mine brez Božička. Otroke je 
tokrat razveselil s svojim obiskom, prijaznimi 
besedami in seveda tudi s skromno obdari-
tvijo. Kot se za božično prireditev spodobi, pa 
ta večer ni manjkala niti pesem Sveta noč, ki 
so jo čisto na koncu zapeli vsi v dvorani, kar 
je prireditvi dalo še poseben čar.

J. B., foto: Venčeslav Zrim
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Praznično v Benediktu

Devetnajstega decembra so prijetno 
praznično slovesnost pripravili v 
Glasbeno umetniškem društvu Mu-

sica Levares, Muzikoterapija iz Benedikta. 
Predstavili so se z vsemi svojimi področji 
ustvarjanja: Pevski zbor, Mini musica, dru-
žinska in instrumentalna skupina ter glas-
bena terapija. Toplo družinsko vzdušje se je 

vzpostavilo že na začetku prire-
ditve. Vsakega gosta je pričakala 
majhna dobrodošlica. Pričeli smo v 
znamenju prinašanja betlehemske 
lučke, ki je bila ob zapeti uspavanki 
pevskega zbora namenjena Njemu, 
kakor so lepo zapeli pevci: »Manjka 
še nekdo, nanj še čakamo …« Na-
stopili so mladi glasbeniki iz Mini 
musice, ki nas vsako leto bolj pre-
senetijo. Zapeli in zaigrali so: Eva 
Klara Črešnar, Luka Tavželj, Mihel 
Mai Leva, Ines Leopold, Eva Kebrič 
in Vid Leva; s svojim nastopom so 
navdušili poslušalce. Posebna go-
stja koncerta je bila solistka SNG 
Opere Maribor Nina Dominko, ki 
se je kakor vedno doslej dotaknila srca vsa-
kega posameznika. Letošnja prireditev nam 
je prinesla posebnost, ki je doslej nismo še 
nikjer opazili. Predstavil se je gost, ki z gospo 

Majdo Fras Leva izvaja glasbeno terapijo. To 
je oblika zdravljenja, ki v njegovem primeru, 
ko gre za težjo obliko psihopatologije, nado-
mesti velik del ostalih zdravil. Ker na terapiji 
uporabljata tudi metodo songwritting, je iz 
tega nastalo že nekaj čudovitih skladbic. Z 
dvema izmed teh skladbic se je gost tudi pred-
stavil, igral je na kitaro, njegova terapevtka ga 
je spremljala na klavirju, prepeval je besedilo 
in melodijo lastnih pesmi s terapije. Za nas 
poslušalce sta bila to zelo intimen trenu-
tek in posebno darilo koncerta. Morda smo 
lahko prvič praktično opazovali moč glasbe 
v namene zdravljenja. Poslušalce je navduši-
la tudi mlada balerina Gaia Štromajer, ki je 
ob klavirski spremljavi Majde F. L. odplesala 
prelepo točko, za kar jo je občinstvo nagra-
dilo z mnogokratnim aplavzom. Povezovalka 
večera je bila Saša Lovrenčič, za katero smo 
na prireditvi slišali, da zna pozlatiti besede. 
Na koncu prireditve se je zborovodkinja Maj-
da Fras Leva, ki je tudi voditeljica društva, za-
hvalila vsem sodelujočim društvom v kraju, 
zaslužnim posameznikom in županu občine 
Benedikt gospodu Milanu Gumzarju. Kakor 
smo opazili že na ostalih prireditvah društva, 
lepa darila izdelajo v lastnem društvu, kar 
daje še poseben pridih domačnosti in lju-
bezni. Sklepna pesem Sveta noč je povezala 
nastopajoče in občinstvo in potrdila, da gre 

za več kot le za nastop in da bomo na takšne 
prireditve radi prišli, saj gre za sodoživljanje 
sporočil ljubezni.

D. F., foto: Tjaša Neuhold Črešnar

Pri Sv. Trojici prvič izmenjava otroških oblačil

V gasilskem domu PGD Sv. Trojica 
je v soboto, 19. decembra, potekala 
Božična izmenjava otroških oblačil, 

obutve, igrač in modnih dodatkov. To je prva 
tovrstna pritrditev pri Sv. Trojici. Na svojo 
iniciativo sta jo organizirali Suzana Kirbiš 
in Polona Sorgo iz Sv. 
Trojice. Kot sta nam 
povedali, sta se za to 
akcijo, ki naj bi posta-
la stalnica, odločili, da 
na tak način pomagata 
tistim, ki si ne morejo 
privoščiti nakupa novih 
reči za otroke. Posebno 
oblek in obutve, katere 
otroci hitro prerastejo. 
Izmenjava je potekala 
po principu menjave. 
Mnogi pa so prinašali 
otroške svari, ne da bi 
jih izmenjevali. Na tak 
način so popestrili iz-
biro. Akcija je dobro 
uspela, saj so izmenjali 
več kot 300 artiklov. 
Kar ni šlo v izmenjavo in se je nabralo od 
tistih, ki so reči podarili, pa so namenili za 
dobrodelne organizacije, predvsem Karitas 
in Rdeči križ. Ker je tovrstna akcija uspela, 

načrtujeta tudi pripravo »izmenjalnice« za 
ženska oblačila in modne dodatke, ki se bo 
odvijala 5. marca 2016. Organizatorici se 
vsem, ki so darovali oblačila, obutev in igra-
če, zahvaljujeta. Zahvaljujeta se tudi PGD Sv. 
Trojica za brezplačno nudenje prostora ter 

za podporo občine, osnovne šole in DKŽ Sv. 
Trojica, ki je prispevalo dobrote za pogostitev 
obiskovalcev.

Ludvik Kramberger

Izmenjava otroških oblačil in drugih otroških reči je uspela.  

Sprejem novorojencev pri županu občine 
Sveta Ana

V prostorih občine Sveta Ana je bil v 
petek, 18. decembra 2015, sprejem 
novorojencev pri županu Silvu Slač-

ku. Vabljeni so bili novorojenčki, ki imajo 
stalno prebivališče v občini in so se rodili od 
julija 2015 do konca novembra 2015. V tem 

času se je v občini Sveta Ana rodilo 13 otrok, 
od tega 4 deklice in 9 fantov: Lin Kop, Žak 
Krajnc, Žiga Gorenak, Mai Pajek, Lovro Šija-
nec, Teo Gutman, Maja Zimic, Ela Antončič, 
Zoja Novak, Bor Irgolič, Maksim Kos, Tom-
my Cegnar in Zarja Lorbek.

Starše z dojenčki je 
nagovoril župan Silvo 
Slaček in jim ob vese-
lem dogodku izrekel 
čestitko ter jim podaril 
simbolično darilo. Vsak 
novorojenec prejme s 
strani občine enkratno 
denarno pomoč v vre-
dnosti 150,00 EUR.

Končanemu uradnem 
delu sta sledila manjša 
pogostitev in druženje v 
prijetni družbi novoro-
jenčkov.

 Anita Rojko, dipl. 
org.

Potovanje v svet otroštva naših dedkov in babic

Lahko čas zavrtimo nazaj? Seveda lahko! 
V mislih, pripovedkah, pesmih … Čas 
otroštva babic in dedkov naših varo-

vancev v vrtcu je vendar čas mojega otroštva. 
Božični čas pa je tisti, ki mi je s svojo čarob-
nostjo pustil lep pečat. Najlepši spomini so 
na zasnežene poti v zimskih jutrih, ledene 
rože na oknih, prasketanje ognja v štedilniku 
in na ledene sveče, ki so visele s streh. Pra-
zniki so takrat drugače dišali. Spomnim se 
vonja prazničnih piškotov, orehove potice, 
sveže oprane posteljnine, »zribanih« lesenih 
tal v kuhinji in tudi vonja sveže smreke, ki jo 
je oče na predpraznični dan prinesel iz do-
mačega gozda. Čas je takrat tekel počasneje 
kot danes. 

Prav takšen praznični, čaroben december 
smo letos želeli pričarati našim najmlajšim v 
vrtcu Lenart. Vsaka skupina je na svoj način 
doživljala december. Nekatere skozi igro, ne-
katere skozi pesem in ples, druge ob pripove-
dovanju zgodbic ali ob likovnem ustvarjanju. 
Največje darilo v mesecu decembru pa je bil 
čas, ki so nam ga namenili dedki in babice 
naših otrok. Ni lepšega kot zreti otroku v oči, 
ko s ponosom popelje svoje stare starše po 
vrtcu ali pa z lučko v roki po bližnji okolici 
vrtca. Ni lepšega kot opazovati srečo v otro-
ških očeh, ko sedi v naročju dedka, ki se igra 
z njim s koruznimi storži, z lesenimi deščica-
mi ali pa ob luščenju koruze. Ni lepšega kot 

opazovati veselje na obrazu otroka, ki drži 
babico za roko in raja ob prepevanju malo že 
skoraj pozabljenih ljudskih pesmi. Ni lepšega 
kot opazovati otroka, kako se stiska v naro-
čju babice ali dedka in grizlja sladki piškot ter 
srka topel čaj.

Ni lepšega kot opazovati srečnega otroka. 
Hvala vam, babice in dedki. 

Zapisala: Zinka Senčar, vzgojiteljica

Božičkovo presenečenje v Benediktu 

Božiček je v torek, 15. decembra 2015, 
obdaril tudi pridne in spretne prijate-
ljice iz Ročnodelske skupine Plamen-

ke Benedikt. Ženske in dekleta ustvarjajo in 
snujejo nove ideje vsak torek na svojih sreča-
njih, ko se v Domu kulture Benedikt sreču-

jejo pod okriljem Kulturnega dru-
štva. Na pobudo ene izmed članic 
jih je letos obiskal tudi Božiček in 
jih obdaril z darilci, ki so jim bile 
priložene dobre misli.

Vesel klepet torkovih popoldne-
vov se prepleta predvsem z marlji-
vim delom, z izmenjavo načrtov in 
idej in še česa. Svojo tradicionalno 
razstavo bodo tudi letos pripravile 
ob občinskem prazniku, so pa že v 
pripravljanju presenečenj za žene, 
dekleta in mame ob občinski mate-
rinski proslavi, ki jo že vrsto let pri-
pravlja Kulturno društvo Benedikt.

Saša Lovrenčič

Božični koncert 
Jurovskega 
okteta

Tradicionalni božični koncert 
Jurovskega okteta je bil v 
soboto, 26. decembra 2015, 

ob 15. uri v cerkvi sv. Jurija v Juro-
vskem Dolu. Kulturni program so 
sooblikovali pojoči pater Janez Fer-
lež in Fantje izpod Vurberka.

Foto: Maksimiljan Krautič
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Obujanje starih navad in šeg pri Benediktu

KED Vrelec Benedikt na pobudo pred-
sednika Maksa Potočnika in njegove-
ga brata Jožeta Potočnika že vrsto let 

na predvečer tepeškega dne obuja staro na-
vado. Že v otroštvu sta se brata naučila ple-
sti posebne »palice« oziroma 
krtevače, kot jih poimenujemo 
tod v Slovenskih goricah. Iz 
vrbovih vej se spletajo, z nji-
mi pa potem na pametvo, 28. 
12., vsako leto otroci hodijo od 
hiše do hiše in ljudem voščijo 
zdravja in blagostanja. Letos so 
se zbrali pri Baru Venera v Be-
nediktu in znanja željnih je bilo 
kar preko 20 posameznikov te-
kom celotnega dogajanja, ki so 
si spletli svoje krtevače, bodisi 
zase ali za svoje otroke.

Lepa beseda lepo mesto naj-
de, a dandanes je vse preveč 
tehnike, medijev, telefo-
nov, računalnikov in ra-
znih omrežij, ki so našo 
lepo pisavo in lepe misli 
izpodrinili. Tako je sku-
pina otrok in odraslih 
ustvarjala v soboto, 12. 
12. 2015, pod mentor-
stvom Saše Lovrenčič 
božično novoletne vo-
ščilnice iz papirja, nato 
pa jih tudi okoli 50 po-
slala svojim pevskim 
kot društvenim prijate-
ljem in donatorjem.

Tudi vi lahko v tem hitrem tempu življenja 
kogaroli od bližnjih presenetite s kartico svo-
jega kraja, voščilnico ali pa z navadnim pi-
smom in verjemite, presenečenje bo obrodilo 

sadove, ljudje se bodo vašega pisanja še kako 
razveselili. Lahko pa pišete tudi nam na naše 
društvo in nam morda daste kakšno novo 
idejo, obudite z nami kakšno šego ali nava-
do ali pa nam zaupate kakšno že pozabljeno 

ljudsko pesem na naslov: KED Vrelec Be-
nedikt, Mariborska cesta 15, 2234 Benedikt. 
Hvala vam za vaše prijateljstvo.

Saša Lovrenčič

Konji obkrožili cerkev Sv. Treh Kraljev

Mogočno podružnično cerkev Sv. 
Treh kraljev pri Benediktu so na 
Štefanovo ob-

krožili konji, ki so jih 
lastniki pripeljali k bla-
goslovu konj. Pred bla-
goslovom je bila v cer-
kvi darovana sv. maša, 
ki jo je ob sodelovanju 
teologa prof. dr. Antona 
Ožingerja in kateheta 
Borisa Popoviča daro-
val župnik v Benediktu 
Marjan Rola. Maša je 
bila dobro obiskana, pa 
je tako tudi blagoslov 
konj spremljalo veliko 
število obiskovalcev. Blagoslova, ki je potekal 
na zelenici, ki obkroža cerkev, je bilo dele-
žno 40 konj in njihovih lastnikov, katere je 
blagoslovil župnik župnije Benedikt Marjan 
Rola. Kakor je tod običaj, je vsakemu konju 
ponudil kos blagoslovljenega kruha. Društvo 
ljubiteljev konj Benedikt, ki ga vodi Simona 
Kaučič, je vsem udeležencem blagoslova po-

nudilo topel čaj in kuhano vino. To je bil že 
deveti blagoslov konj, od tega 5. v organizaciji 

Društva ljubiteljev konj Benedikt. Konje so k 
blagoslovu pripeljali iz Benedikta, Sv. Trojice, 
Sv. Jurija v Slovenskih goricah, Cerkvenjaka 
Sv. Ane, Vitomarcev, Apač in Oseka. 

Ludvik Kramberger

Blagoslov vina benediških vinogradnikov

Turistično–vinogradniško društvo Be-
nedikt je 27. decembra, na dan Jane-
za Evangelista, v cerkvi sv. Benedikta 

pripravilo blagoslov vina, ki so ga člani dru-
štva prinesli k blagoslovu v cerkev. Vino je 
ob darovanju sv. maše 
blagoslovil župnik Mar-
jan Rola. Ob tej priliki 
je prebral nekaj misli in 
navodil za zmerno pitje 
vina iz Sirahove knjige, 
ki jo je je Sirah napisal 
pred več kot 2000 leti. 
V njej je predstavljeno 
veliko dobrih nasvetov 
za zdravo življenje, pa 
tako tudi za zmerno pi-
tje vina. Po maši so vi-
nogradniki udeležence 
sv. maše povabili na po-
kušnjo letošnjih vin in 
kuhanega vina. Kot je 

povedal predsednik društva Marjan Farazin, 
so po darovani maši pripravili pohod Od kle-
ti do kleti vinogradnikov tega področja, kjer 
so pokušali vina letošnjega letnika. 

Ludvik Kramberger

Konje je blagoslovil župnik Marjan Rola.

Blagoslov vina v cerkvi sv. Benedikta v Benediktu

V Sv. Trojici že 8. Pozdrav sosedu

V dobro zasedeni športni dvorani v Sv. 
Trojici v Slov. gor. je v soboto, 26. de-
cembra 2015, potekala že osma dobro 

uveljavljena prireditev Pozdrav sosedu v or-
ganizaciji Turističnega društva Sv. Trojica. 
Tekmovalci so bili predlagani po naseljih v 
domači občini. Odgovarjali so na vprašanja, 
ki so obiskovalce dobro seznanila z zgodovi-
no Sv. Trojice v Slov. gor., društvi, cerkvijo, 
o turizmu, kulturi, šolstvu idr. Obiskovalci 
so z glasnimi aplavzi spodbujali tekmovalce. 
Zaradi izenačenosti so bila potrebna številna 
dodatna vprašanja. Naj sosed je postal Matej 

Ploj (naselje Sv. Trojica), na drugo mesto se 
je uvrstila Katica Leopold (Zg. Senarska), na 
tretje mesto pa Nataša Bauman (Sv. Trojica), 
nato Anja Vračič (Sp. Senarska), Ksenija Go-
lob (Verjane), Branko Petrič (Gočova), Matej 
Emeršič (Osek) in Irena Fekonja (Porčič), vsi 
enaka mesta. Nagrajeni so bili vsi tekmoval-
ci, zmagovalec pa je od organizatorja prejel 
vikend paket za dve osebi. Zahvala gre vsem 
sponzorjem.

Komisijo so sestavljali Darja Šuta (predse-
dnica in avtorica prireditve), Jožica Leutgeb, 
Drago Šenekar in Branko Družovec (lanski 
naj sosed). Voditelja Romana Fišer in David 

Klobasa sta svoje poslanstvo odlično opra-
vila, kar je tudi iztržek vodenja iz prejšnjih 
prireditev.

Na prireditvi so nastopali: Eva Boto, Maja 
Keuc, Larisa in Tea Pukšič (s spremljavo), Lea 
Leutgeb, mlada harmonikarja Katja in Ma-
tevž Jelen in Sara Hercog. Zaključno pesem 
so tako kot že več let zapored zapeli fantje, 
ki se nam predstavljajo na teh prireditvah kot 
»Dobri sosedje« v sestavi Jože Golob, Roman 
Kukovec, Slavko Anžel in Gorazd Vajngerl, 
na harmoniko jih je spremljal Andrej Dvor-
šak. 

Jože Ploj je kot av-
tor prireditve »Bošnar« 
(predstavitev svojevr-
stne zgodovinske zna-
menitosti Sv. Trojice), 
katere prvi večer je bil 
24. 10. 2015, tokrat z 
vsebino nadaljeval. Bila 
je premiera spota o 
kraju Sv. Trojica v Slov. 
goricah. Preko video 
posnetkov je bil pred-
stavljen lanski naj sosed 
Branko Družovec. Na 

prireditvi je možnost, kdor se kot občan 
Sv. Trojice želi javno zahvaliti za nese-
bično pomoč, izkoristil Milan Anžel iz 
Verjan. Ustno se je zahvalil za nesebično 
pomoč v času njegove bolezni njemu in 
njegovi družini.

Za čudovito sceno in detajle na njej 
je poskrbel voditelj David Klobasa. Za 
ureditev nastopajočih pa so poskrbeli 
frizerstvo Studio Oranž in mladi že uve-
ljavljeni modni kreator David Hojnik.

Župan občine Sv. Tro-
jica v Slov. goricah Dar-
ko Fras je v svojem na-
govoru prireditev zelo 
podprl, saj je promocija 
kraja tudi v takšni obliki 
zelo dobrodošla. Zahva-
lil se je vsem za vložen 
trud in zaželel v novem 
letu uspešno delovanje.

Predsednik TD Mar-
jan Klobasa in lanski naj 
sosed Branko Družovec 
sta podelila nagrade in 
pri tem nista skrivala 
zadovoljstva.

Prireditev Pozdrav 
sosedu v Sveti Trojici je 
tako daleč, da bi se za-

njo lahko zanimala in snemala kakšna televi-
zijska in radijska hiša.

Larisa in Tea Pukšič sta poskrbeli za še 
boljše razpoloženje na druženju v samostan-
ski kleti. To je bil obenem zaključek leta in 
zahvala za opravljeno delo.

Naj kot avtor tega prispevka in pred 48 leti 
soustanovitelj Turistično olepševalnega dru-
štva Gradišče še izrazim svoje zadovoljstvo, 
da je lepo spremljati in doživljati uspehe, ki 
jih turistično društvo žanje tudi v sedanjem 
času.

Slavko Štefanec, foto: Jože Leutgeb

Silvestrovanje na prostem v Cerkvenjaku

Novo leto so na prostem pričakali tudi v Cerkvenjaku. Foto: F. Bratkovič
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zasedbe odkrile novo dodano vrednost v svo-
jem življenju, globoko hvaležne svoji odlični 
zborovodkinji Klementini Mikec Korpič. Pri 
uresničitvi zborovske dejavnosti jih podpira 
matično društvo in prispeva k razcvetu nji-
hove razvijajoče se glasbene kreativnosti.

Od ustanovitve naprej pevski zbor La Vita 
sooblikuje različne kulturne prireditve v 
matičnem društvu in v različnih strokovnih 
združenjih. Prireja samostojne letne koncer-
te, božične zgodbe in se povezuje z lokalno 
skupnostjo. Lani so pevke ponesle glas me-
dicinskih sester tudi preko meja naše domo-
vine in zelo uspešno gostovale v Splitu in na 
Visu, kjer so s svojimi koncerti zgradile nove 
mostove. Tako strokovne kot kulturne. Po-
men njihovega delova-
nja je prepoznala tudi 
stroka in jih ob koncu 
preteklega leta nagra-
dila z Zahvalno listino 
Zbornice zdravstvene in 
babiške nege Slovenije 
za umetniško ustvarja-
nje in promocijo pokli-
ca medicinskih sester in 
babic doma in v tujini.

Svojo 3. Božično 
zgodbo so nam tokrat 
predstavile tudi v Le-
nartu. V glasbenem 
popotovanju so nas bo-
gatile z božičnimi nape-
vi različnih evropskih 
narodov in izbranih 
slovenskih pesmi. S pe-
smijo so slavile veselje, 
novo rojstvo, novo življenje, nove poti in pri-
ložnosti. Užitek jih je bilo poslušati ob odlični 
klavirski spremljavi prof. Otmarja Plavčaka. 

Koncert je, tako kot vse njihove koncer-
te doslej, povezoval znani dramski umetnik 
Bojan Maroševič, ki s svojimi vložki izbrane 
poezije in proze še dodatno in vedno znova 
poskrbi za  umetniški vtis in lepoto večera. 

La Vitke so za svoj tokratni božični pro-
gram pritegnile k sodelovanju znano glasbe-
no družino Kolarič. Barbara, Klara in Dami-
jan Kolarič so navdušili z izborom melodij in 
ubranim troglasnim petjem. Prof. Damijan 
Kolarič je profesor klarineta in dirigent ve-
likega Pihalnega simfoničnega orkestra na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Maribo-
ru. Je vodja, producent, aranžer in sklada-
telj (sklada tudi za druge glasbene izvajalce) 
ansambla EKART. Tokrat se je poslušalcem 
predstavil kot virtuoz na klarinetu ob kla-
virski spremljavi prof. Otmarja Plavčaka. 
Vrhunska izvedba dveh odličnih interpretov. 

Barbaro Kolarič poznamo kot odlično pev-
ko Ansambla Ekart in prejemnico Korenove 

plakete za izjemno vokalno izvajanje. Je tudi 
znana tekstopiska za različne glasbene izva-
jalce. Piše pesmi za otroke in je prejemnica 
Vodovnikove nagrade Društva pesnikov slo-
venske glasbe za življenjsko delo. 

Hčerki Klari je bila glasba položena v zi-
belko. Kot dijakinja Umetniške gimnazije in 
solopetja na Konservatoriju za glasbo in balet 
Maribor pod mentorstvom prof. Danila Ko-
stevška je na mednarodnem festivalu zabavne 
glasbe FENS dvakrat slavila in sicer kot zma-
govalka festivala v svoji starostni kategoriji in 
drugič, ko je prejela še nagrado Svetovnega 
združenja festivalov (WAF- World Associati-
on of Festivals) kot najboljša pevka festivala 
v celoti vseh štirih starostnih kategorij. Tudi 

v cerkvi sv. Lenarta smo poslušalci lahko za-
čutili izjemen potencial, ki ga 17-letna Klara 
nosi v sebi. Želimo ji vse dobro na njeni glas-
beni poti .

Ob sodelovanju družine Kolarič nam je 
zbor La Vita torej podaril izjemen glasbeni 
večer.  Župnik Martin Bezgovšek se jim je 
zahvalil in jih povabil k sodelovanju ob na-
slednjem božiču.  Obljubile so, da bodo čez 
leto prišle v Lenart predstavit tudi svojo novo 
Božično zgodbo. 

V zahvalo in vzpodbudo zboru La Vita in 
gostom smo poslušalci zbrali prostovoljne 
prispevke. Pa so La Vitke še enkrat preseneti-
le in zbrana sredstva v celoti namenile lokalni 
Karitas kot božični dar ljudem v stiski na na-
šem območju.

Organizatorji se zahvaljujejo vsem, ki so 
prispevali svoj delež pri pripravi koncerta in 
Društvu kmečkih gospodinj iz Lenarta, ki je 
po koncertu nastopajoče pogostilo s svojimi 
dobrotami.

H. K.

Anita Kralj pričarala nepozabno glasbeno 
pravljico v Benediktu

Mlada pevka in vsestranska glasbeni-
ca Anita Kralj iz Svete Trojice je v 
soboto, 5. decembra 2015, v športni 

dvorani Benedikt slavila svoj jubilejni 15. Mi-
klavžev koncert. Začenši kot 10-letna deklica 
je leta 2001 ob pomoči svojih staršev priredila 
1. promocijski koncert v športni dvorani Le-
nart ob izdaji svoje zgoščenke »Pri Sv. Trojici 
sem doma«. Prepolna dvorana in zadovoljni 

ljudje so ji dali poguma, da s tovrstnimi pri-
reditvami v času Miklavža nadaljuje. Bila je 
ena prvih, ki je svoj koncert poimenovala po 
Miklavžu, saj je bilo tedanje ozračje v sloven-

skem prostoru še nekoliko zadržano do pre-
tirane omembe tega krščanskega dobrotnika 
na velikih javnih prireditvah. Pogumno je za-
orala ledino svojih »Miklavževih koncertov«, 
ki so sčasoma privabili v Lenart vse več ljudi, 
dvorana pa je postajala premajhna. Tako se je 
leta 2006 odločila, da prenese tradicijo prire-
ditve v novo, veliko športno dvorano v Bene-
dikt, kjer ima koncert še danes svoje mesto. 
Tako je v začetku decembra 2015 v Benediktu 
priredila že svoj 15. jubilejni Miklavžev kon-
cert. V goste je povabila priznane glasbene iz-
vajalce ter dala prednost slovenski glasbi. Alfi 
Nipič je razvnel publiko s svojim Silvestrskim 
poljubom, z Anito pa sta se v duetu poklonila 
tudi Slavku Avseniku. Šopek domače glasbe 
so ponudili Klapovühi, Mladih 5, Ansambel 
Amadeus in Ansambel Štrk s svojima uspe-
šnicama Jurka, šmarnica, klinton in Želim 
si, želim. Irena Vrčkovnik je dokazala, da je 
nedvomno ena najboljših slovenskih voka-
listk, Ivan Hudnik pa je navdušil s svojo pre-
prostostjo ob spremljavi kitare in izjemnega 
glasu. Krona koncerta je bil seveda obisk sv. 
Miklavža z darili za vse otroke. Gostiteljica 

večera je predstavila 
svoje največje uspešni-
ce, zapela ob spremlja-
vi klavirja, v duetih s 
svojimi gosti ter tehtno 
sklenila koncert z mo-
gočno Glorijo, kjer ji je 
publika namenila sto-
ječe ovacije. Koncert 
se je tako odmaknil od 
običajnih zabavno-glas-
benih prireditev, saj je 
v celoti temeljil na kon-
ceptu Glasbene pravlji-
ce Miklavževega večera. 
Glasbene zgodbe so z 
Anito kot princesko, 
voditeljem Damjanom 

Veršičem, s ptujskimi vitezi in z resničnim 
graščakom iz gradu Fala pričarali nepozaben 
vstop v pravljični december. 

A. K.

NEUSTREZNA 
EMBALAŽA ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV / 
NESORTIRANI ODPADKI

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

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

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

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

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

NESORTIRANI
ODPADKI

Slovenija

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

Decembrski utrinki iz Sv. Jurija v Slov. 
goricah

Ob koncu preteklega leta je občina Sv. 
Jurij v Slov. goricah prvič pripravila 
dvodnevno prireditev z naslovom 

Veseli december v Jurovskem Dolu. V sklop 
prireditev so bili povezani predpraznični 
dogodki, ki so zaživeli že v preteklih letih. 

Novost in dodaten de-
cembrski čar pa so bile 
stojnice s ponudbo do-
mačih ponudnikov. Na 
trgu v Jurovskem Dolu 
so se tako ustavili tudi 
otroci vrtca pri OŠ J. 
Hudalesa Jurovski Dol, 
ki so na tem mestu v 
okviru tradicionalnega 
Škratovanja zaključili 
svoj pohod. Zbrane je 
ob tej priložnosti nago-
voril tudi župan Peter 
Škrlec in simbolično 
napovedal tudi prižig 
novoletnih luči. 

D. K.

Srečno, Završki fantje!

Po več kot treh desetletjih izjemno 
upešnega nastopanja na domačih in 
tujih odrskih deskah so se od aktivne-

ga petja poslovili priljubljeni Završki fantje 
iz Lenarta. Nanizali so množico koncertov 
širom po Sloveniji, bili so med slovenskimi 
rojaki v Ameriki, Kanadi in daljnji Avstra-
liji in tam orosili mar-
sikatero oko. Njihovo 
petje je bilo doživeto, 
tako da so vse nastope 
zapuščali ob stoječih 
ovacijah navdušenih 
poslušalcev. Nastopali 
so tudi na srečanjih 
z zamejci v Nemči-
ji, Avstriji, v Švici, v 
radijskih in televi-
zijskih oddajah, na 
mnogih proslavah in 
drugih pomembnih 
dogodkih ter izdali 
več zgoščenk. Čeprav 
so sprava zaslove-
li po ubranem petju 
slovenskih narodnih 
in ponarodelih pesmi, so nato repertoar 
razširili še na ostale vokalne zvrsti in po-
stali kulturni ambasadorji Slovenskih goric. 

Njihov umetniški vodja je bil od samega za-
četka Darko Škerget. Pevci so ime povzeli 
po Maistrovi pesmi Završki fantje in z njo 
so nastopili na tako rekoč vseh Maistrovih 
spominskih prireditvah na Zavrhu. Bili so 
in ostajajo Završki fantje, odlični pevci in 
iskreni prijatelji, ki so se zapisali v slovensko 

glasbeno in kulturno zgodovino nasploh. 
Srečno – in hvala za vse, Završki fantje!

M. T.

Božični koncert pevskega zbora La Vita v 
Lenartu

Na praznik Sv. Treh kraljev se nam je 
v Lenartu prvič predstavil zbor La 
Vita, stanovski pevski zbor Društva 

medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Maribor. Delujejo šele 3 leta, pa s 
svojim predanim delom in poslanstvom že 
dosega izvrstne rezultate. V cerkvi sv. Lenarta 
so nam predstavili svojo 3. Božično zgodbo, 
s katero so decembra navdušili vse zbrane v 
skoraj premajhni cerkvi na Pobrežju, pacien-

te v bolnišnični kapeli v UKC Maribor, sta-
novalce v Sončnem domu v Mariboru, malo 
pred koncertom v Lenartu pa že drugo leto 
zapored tudi stanovalce in zaposlene v SVZ 
Hrastovec . 

Ženski pevski zbor La Vita (v prevodu ži-
vljenje) sestavlja 25 petju predanih src. Ob 
skrbi za svoje družine in humanem delu, ki 
ga vsakodnevno poklicno opravljajo na raz-
ličnih delovnih mestih v zdravstvu, so članice 

La Vita na enem od koncertov v Mariboru, foto: Sandi Kolarič
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, in njim podobni 
odpadki, ki nastajajo pri opravljanju storitvenih in proizvodnih dejavnosti. Ravnanje 
s komunalnimi odpadki je predpisano z republiškimi in občinskimi predpisi. Krovni 
republiški predpis je Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/2011), običajni občinski 
predpis pa je Odlok o načinu in pogojih izvajanja obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

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

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje odpadkov,
4. druga predelava odpadkov (npr. energetska predelava),
5. odstranjevanje odpadkov. 
Cilj strategije je zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje in povečevanje deleža 

odpadkov za ponovno uporabo in/ali predelavo. Pogoj za uspešno ponovno uporabo in/
ali predelavo so ločeno zbrani in čisti odpadki.

Pri prevzemanju komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih in/
ali pravnih osebah pogosto opažamo nepravilnosti oz. napake, ki se odražajo kot ne-
pravilno sortirani oz. nesortirani komunalni odpadki, nepravilna uporaba zabojnikov in 
vreč za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, odloženi komunalni odpadki 
izven zabojnikov. Da bi bilo napak pri zbiranju komunalnih odpadkov čim manj, smo 
pripravili nalepke, s katerimi želimo uporabnike naših storitev zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov opozoriti na njihove napake. V primeru ugotovljene na-
pake odpadkov ne bomo prevzeli, na zabojnik ali vrečko pa bomo nalepili nalepko z 
ustrezno vsebino.

Nalepke uporabljamo za naslednje ugotovljene napake:

Nalepke - obveščanje uporabnikov za pravilno zbiranje komunalnih odpadkov

KOLIČINA VAŠIH 
ODPADKOV PRESEGA 
VOLUMEN VAŠEGA
ZABOJNIKA

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

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

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska Sobota

&

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

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

Slovenija

Slovenija

POŠKODOVAN
ZABOJNIK

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

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

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

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

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

PAPIR
Slovenija

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

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

NEUSTREZNA 
EMBALAŽA ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV / 
NESORTIRANI ODPADKI

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

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

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

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

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

NESORTIRANI
ODPADKI

Slovenija

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

DODATNE 
VREČE
ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV

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

USTVARJAMO 
ZDRAVO OKOLJE.

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

Ulica Matije Gubca 2    9000 Murska SobotaSlovenija

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

1. Neustrezna embalaža za zbiranje odpadkov / nesortirani odpadki
Najpogostejši pojav so nesortirani odpadki v namenskih zabojnikih ali vrečkah za zbi-

ranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, kar pomeni, da za njihovo zbiranje ni bila 
uporabljena pravilna embalaža. Vse, ki bomo na svojih zabojnikih ali vrečkah opazili 
nalepko z gornjo vsebino, naprošamo, da odpadke ponovno presortirajo in jih odložijo v 
pravo/pravilno embalažo za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
2. Količina vaših odpadkov presega volumen vašega zabojnika.
3. Dodatne vreče za zbiranje odpadkov

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

Dogaja se tudi, da uporabniki uporabljajo poškodovan zabojnik za zbiranje odpadkov, 
kar nam zelo otežuje njihovo praznjenje. Uporabnike naših storitev naprošamo, da 
poškodovani zabojnik čim prej zamenjajo z 
drugim ustreznim zabojnikov.

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

Pomen vlaganj v vzdrževanje vodovodnega omrežja
Magistralni cevovod iz 

Maribora v smeri proti Le-
nartu je bil v delu Mestne 
občine Maribor položen leta 
1977, ko je bila zgrajena po-
vezava Mariborskega vodo-
voda z vodovodi v takratni 
občini Lenart. Pred petimi 
leti so se dotične občine za-
vezale, da bodo med drugim 
sofinancirale izgradnjo pre-
potrebnega magistralnega cevovoda Mari-
bor–Pesnica.

Prelom, kakršen se je zgodil 16. decembra 
lansko leto na magistralnem cevovodu, pa 
nam je dal jasno vedeti, kako zelo je resnič-
no potreben omenjeni cevovod.

Tok dogodkov nam pokaže realno sliko 
posledic, ki jih ima tak prelom.  Center za 
obveščanje nas je o izlitju vode na Šentiljski 
cesti v Mariboru obvestil 16. decembra, ne-
kaj pred drugo uro ponoči. Ob klicu je bila 
takoj aktivirana naša dežurna ekipa. Z zapr-
tjem vode okoli tretje ure ponoči se je začela 
sanacija cevi. Glede na to, da magistralni 

cevovod poteka ob cestni vpadnici 
in v bližini železniških tirov, je bilo 
potrebno o napaki na vodovodni 
cevi obvestiti pristojne službe (Ni-
grad, Elektro Maribor, Slovenske 
železnice …). Zaradi prisotnosti 
ostale komunalne infrastrukture 
(električni kabli, razsvetljava …) 
je sanacija potekala vsaj enkrat 
dlje kot običajno. Popravilo je bilo 
zaključeno v večernih urah, v tem 

času pa so se vsi dotični vodohrani že iz-
praznili, kar pomeni, da je brez vode ostalo 
60 naselij z okoli 33.000 prebivalci. Ko se je 
popravilo zaključilo, se je začelo polnjenje 
tranzitnega voda, ki pa žal traja dlje časa. 
Nekateri odjemalci na nekoliko višje leže-
čih območjih so posledice preloma čutili še 
nekaj dni po popravilu, saj je bilo potrebno 
omrežje napolniti in zračiti. To pomeni tudi 
ogromno delovnih ur, ki niso bile opravlje-
ne neposredno zaradi sanacije preloma.

Lastniki in edini investitorji v vodovodno 
omrežje so občine. Preko 46.000 uporabni-
kov Mariborskemu vodovodu vsak mesec 

plača omrežnino (fiksni del cene), ki pa 
jo moramo nakazati vsaki občini posebej. 
Zadeve se s tem zakomplicirajo, saj mora-
mo kot upravljavec za vsako tehnično na-
pravo dobiti naročilnico od vsake občine 
posebej. V preteklosti je bila zadeva eno-
stavneje urejena, saj smo lahko izvajalci 
javnih gospodarskih služb upravljali s t.i. 
sredstvi v upravljanju in tako skrbeli, da 
se je amortizacija vrnila v omrežje v obliki 
investicijskega vzdrževanja ali novih inve-
sticij v omrežje, objekte in naprave. Danes 
je Mariborski vodovod, tako kot ostala 
komunalna podjetja »zgolj« najemnik in-
frastrukture. Občine nakazana sredstva v 
veliki meri nenamensko rabijo, kar na dolgi 
rok vrednost premoženja, ne zgolj vodne, 
ampak tudi kanalizacijske, plinske, toplo-
vodne infrastrukture še zmanjšuje. Tako 
večina občin, ki so bile prizadete ob ne-
davnem, omenjenem izpadu oskrbe s pitno 
vodo, v preteklem letu ni vložila ničesar ali 
pa le minimalni del nakazane omrežnine, v 
vzdrževanje infrastrukture.

Mariborski vodovod
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Zimzeleni rožmarin kot nova kmetijska 
kultura v Slovenskih goricah

S prihajajočimi podnebnimi spremem-
bami se vedno bolj postavlja vprašanje, 
česa od kmetijskih kultur se ne bo več 

moglo gojiti (ali pa se jih preprosto goji ob 
vedno nižjih dohodkih) in na drugi strani je 
vprašanje, katere bodo nove.

Eno od podjetij v SV delu Slovenije, ki svo-
je proizvode trži na globalnem 
tržišču, uvaža osnovno surovino 
za svoje proizvode za prehransko 
industrijo iz Južne Afrike. Po sti-
kih med tem podjetjem in avtor-
jem tega zapisa so se začeli resni 
razgovori o možnostih za pride-
lavo te surovine kot kmetijske 
kulture na kmetijskih zemljiščih 
tudi v Slovenskih goricah.

Najnižje temperature, ki jih 
rastlina preživi brez resnih po-
sledic, so do – 20 stopinj Celzija.

Podatki absolutnih minimu-
mov temperatur, izmerjenih na 
območjih Slovenskih goric po 
letu 1991, kažejo, da je rožmarin 
ARP možno gojiti na območju 
Slovenskih goric ob minimal-
nih tveganjih, ki pa jih lahko še 
dodatno znižamo, če izberemo 
ustrezno lego, kar bi nekako 
ustrezalo sadjarsko-vinogradniškim legam.

Pridelava je dokaj ekološka, za sedaj niso 
potrebna škropiva.

Investicija v hektar posajenega rožmarina 
je okrog 11.000 eur, polje daje pridelek okrog 
5 ton suhih lističev letno, cena pridelanega 

rožmarina je ob povprečnem vsebovanju 
ključnih učinkovin (karnozolne kisline) do 
1,5 eur/kg (torej čez 7.000 eur/ha).

Pri tem je pomembno, da razen priprave 
zemljišča pred posaditvijo, posaditve in žetve 
polje ne zahteva večjega obsega dela, sama 
žetev pa je strojna.

O nadaljnjih dogajanjih na tem področju 
bomo bralce sproti obveščali. Več informa-
cij je možno pridobiti preko ekoino@gmail.
com. www.ZaVseNas.si

Društvo za trajnostni razvoj Slovenskih 
goric Mi za vse nas, mag. Jože Jurša

Tudi čebelnjak je 
lahko ponos kraja 
in domačije 

V Čebelarskem društvu Sv. Jurij v 
Slov. goricah je kar nekaj članov, 
ki skrbijo za urejen in lep videz če-

belnjaka. S tem se prav gotovo lahko po-
hvali marljivi čebelar Venčeslav Predan iz 
Zg. Partinja 101. Povedal mi je, da je če-
belarska tradicija na domačiji Predanovih 
že celih 63 let, saj je vneto čebelaril njegov 
pokojni oče, od katerega je pridobil znanje 
in skrb za čebele.

V nadaljevanju pogovora nisem mogel, 

Skupaj s super finalisti Kmetije nov začetek

Predstavili so se tudi na Radiu Slovenske 
gorice v Lenartu. Tekmovalci, super fi-
nalisti, Franc, Faki, Bruno in Miha, so 

bili prisrčno sprejeti. Nato smo njihovo pred-
stavitev spremljali na dvorišču radia pri okoli 
- 2 °C skoraj eno uro. Razmišljali smo, da bi 

nam bilo bolje v prostorih 
radia, tudi zato, ker nas ni 
bilo veliko.

Finalisti so se po foto-
grafiranju z nami še družili, 
dobili smo tudi šilce žganja. 
Zaželeli smo jim nadaljnjo 
dobro uvrstitev (zmagal je 
Faki). Upamo, da so glede 
na dogovor in obljube na-
grado razdelili. Tudi takšen 
dogodek je prijeten.

Foto in besedilo: Slavko 
Štefanec

Novo branje

Božo Repe: Milan Kučan, prvi predsednik
Založba Modrijan, Ljubljana 2015, 615 str., urednici Bronislava 
Aubelj in Špelca Mrvar

Zgodovinar in redni profesor na oddelku 
za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, plodoviti pisec, prodorni razisko-
valec sodobne slovenske, južnoslovanske in 
srednjeevropske zgodovine in vodilni ana-
litik družbeno-političnih procesov v novejši 
slovenski zgodovini Božo Repe je končno 
»zašilil« težko pričakovano knjigo o Milanu 
Kučanu. Ima naslov Milan Kučan, prvi pred-
sednik in jo je v visoki nakladi 4000 izvodov 
izdala založba Modrijan. Delo, ki je že na zu-
naj primer »težke knjige«, sta uredili Broni-
slava Aubelj in Špelca Mrvar. Slednja je bila 
tudi urednica skrbno in premišljeno izbranih 
slikovnih prilog. Oprema in estetsko obli-
kovanje knjige je bilo v rokah Mojce Kumar 
Dariš, ki je skupaj z Dušanom Obštetarjem 
opravila tudi prelom. Avtor fotografije na 
naslovnici na barvnem ovitku trdih platnic 
je Srdjan Živulović/Bobo. Zajetno delo, ki 
je že pred izidom dvigovalo veliko prahu in 
sprožalo na stotine polemik, je vsebinsko raz-
deljeno na zelo zaokrožena in smiselna po-
glavja. Že po tem lahko sklepamo, da se je pi-
sanja knjige lotil zgodovinar in raziskovalec, 
ki tematiko dobro pozna in ki želi tudi pov-
prečnemu bralcu ponuditi v branje zanimivo 
in pregledno čtivo o Milanu Kučanu. Mirno 
lahko zapišemo, da gre za izvrstno monogra-
fijo o politiku, ki je na Slovenskem dodobra 
zaznamoval več desetletij in je neločljivo po-
vezan z nastajanjem in priznanjem samostoj-
ne slovenske države. Pa naj bo to Kučanovim 
političnim nasprotnikom všeč ali ne, takšna 
so pač zgodovinska dejstva, ki jih avtor mo-
nografije niza na osnovi številnih, na trenut-
ke celo prebogatih in raznolikih zgodovin-
skih virov in dokumentov. Teh je očitno imel 
v izobilju, in ker se je dobro zavedal občutlji-
vosti tematike, jih je zelo korektno analiziral 
in mnoge navedel že v opombah pod črto. 
Pri tem pa ni slonel zgolj na pisnih in ostalih 
virih ter uradnih dokumentih, pač pa se je 
poslužil tudi pričevanj, ki so vsebino doda-
tno osvetlila in ji dala končno verodostojnost 
in historično objektivnost. Resnici na ljubo se 

moramo strinjati z avtorjevo oceno, da je ob-
seg gradiva, na katerem temelji knjiga, ogro-
men in tako rekoč neobvladljiv, zato je bila 
selekcija več kot potrebna. In brez laskanja 
lahko zapišemo, da je bila kljub zahtevnosti 
in predvsem obsegu gradiva ta selekcija do-
bra, korektna in poštena. K še večji objektiv-
nosti in popolnosti je svoje pripomogel tudi 
Milan Kučan sam, saj je avtorju stal ob strani 
in mu dal na razpolago prav vsa gradiva, tudi 
osebne zabeležke in dnevniške zapiske. Kuča-
nova dolgoletna tajnica Marina Filipini mu je 
dala celo rokovnik vseh Kučanovih srečanj in 
sestankov od leta 1989 dalje (deli so v knjigi 
tudi objavljeni), o videnju moža in očeta pa 
sta spregovorili še žena Štefka ter hčeri Ana 
in Špela.

Predgovor h knjigi je napisal Michel Ro-
card, Francoz in Evropejec, kot se je sam 
označil. Kučana je spoznal marca 2001 v New 
Yorku »kot predsednika Slovenije, ene izmed 
republik, nastalih iz države,ki sem jo dobro in 
že zelo dolgo poznal: Jugoslavije. Ta lepa država 
je razpadla v času zadnjega federalnega man-
data pozabljenega premierja, mojega prijatelja 
Anteja Markoviča ... Milanu Kučanu, ki je vo-
dil Slovenijo že v času jugoslovanske federacije, 
je uspelo izpeljati stvari mojstrsko, tako da se 
je republika izognila strašni bratomorni vojni, 
kakršna je razdrobila, da ne rečem zmlela Bal-
kan. V izjemno dejavnem političnem življenju 
mi je bilo dano spoznati kar nekaj osebnosti 
na zelo odgovornih položajih. Le redki med 
njimi so napravili name tako močan vtis kot 
Milan Kučan. Čeprav iz majhne države, ki naj 
bi bila zato manj pomembna, spada Kučan v 
redko visoko kategorijo Winstona Churchilla, 
Nelsona Mandele, Denga Šjaopinga, Kofija 
Anana in še nekaterih velikih in pomembnih 
20. stoletja. Čas je za knjigo, posvečeno Milanu 
Kučanu, in spoznala bi jo lahko mednarodna 
javnost. Gre namreč za pomembno osebnost 
mednarodnega prizorišča in za prepričane-
ga internacionalista«, je v tekoče berljivem 
predgovoru zapisal Michel Rocard. Kratek 
predgovor h knjigi je izpod peresa avtorja 

Gre za pridelovanje zimzelenega rožmarina (lat. Rosmarinus 
officinalis, angl. Rosemary) vrste ARP.   
VIR: https://www.pinterest.com/pin/461407924295712829/

Boža Repeta, ki je zelo jasno zapisal, »da je 
bil Kučan nepretrgoma več kot dve desetletji 
in še dolgo po izteku mandata daleč najbolj 
priljubljen slovenski politik. Hkrati pa so ga 
sistematično in strupeno, mirno lahko zapiše-
mo patološko, napadali njegovi politični na-
sprotniki pa tudi nekateri mediji. Razsežnost 
protislovja – izjemne Kučanove priljubljenosti 
na eni strani ter preseženih političnih intrig in 
blokad na drugi – se v vsej celovitosti poka-
že šele ob temeljitem proučevanju obdobja, v 
katerem je deloval, ter njegove politične vloge. 
Mnogi politiki slovenske tranzicije so pohiteli 
z izdajanjem knjig – nekateri so jih izdali tudi 
po več – v katerih naj bi bralcem predstavi-
li »pravo« resnico, sebi pa zagotovili mesto v 
zgodovini. Kučan se ni odločil za to«. 

Knjiga je razdeljena na pet vsebinsko za-
okroženih delov. Prvi del knjige ima štiri 
poglavja. V prvem z naslovom Milan Kučan 
zasebno spoznamo Kučanove starše in otro-
štvo, hčeri, njegovo mladost, nazor in študij 
in ženo Štefko. V drugem poglavju z naslo-
vom Prva leta v politiki se najprej seznanimo 
s Kučanovim študentskim aktivizmom in 
nato še z njegovim članstvom v sekretaria-
tu CK ZKS. Tretje poglavje nosi naslov Od 
sekretariata CK ZKS do Skupščine, v njem 
pa nam avtor predstavi Kučanovo delovanje 
v sekretariatu CK ZKS, čas po odstranitvi 
Kavčiča in Kučanovo funkcijo sekretarja 
SZDL. Zadnje poglavje z naslovom Na vrhu 
republike predstavi Kučana kot predsednika 
Skupščine SRS. Drugi del knjige je razdeljen 
na dvoje poglavij. V prvem z naslovom Član 
predsedstva CK ZKJ avtor popisuje Kučano-
va beograjska leta in srbsko-slovenski kon-
flikt, v drugem, precej obširnejšem poglav-
ju z naslovom Predsednik predsedstva CK 
ZKS, pa čas prenove partije, sestop z oblasti 
in prehod v socialno demokracijo, opuščanje 
nadzora politične opozicije, razhod z ZKJ, 
Kučana in zadnje obdobje ZKS, beograjske 
bitke, ustavni konflikt, Kučana in JLA, po-
glavje pa sklene s procesom proti četverici in 
njegovimi posledicami. Tudi tretji del knji-
ge je razdeljen na dvoje poglavij. Prvo nosi 
naslov Na vrhu države in predstavlja Kučana 
kot predsednika Predsedstva Republike Slo-
venije, govori o predsedstvu in kohabitaciji, 
o odvzemu orožja teritorialni obrambi in 

Deklaraciji za mir, zaključuje pa se s spravo 
in spravno slovesnostjo. Drugo poglavje z 
naslovom Od plebiscita do samostojne dr-
žave je vsebinsko osredotočeno na plebiscit 
za samostojnost in neodvisnost Slovenije, 
na priprave na osamosvojitev, na razglasitev 
samostojnosti in odločitev za obrambo in 
na vstop v mednarodno politiko. Četrti del 
knjige ima štiri poglavja, v prvem, s pomen-
ljivim naslovom Prvi predsednik, dobimo 
vpogled v prve predsedniške volitve in v pri-
stojnosti predsednika republike, spoznamo 
tranzicijo, človekove pravice, privatizacijo, 
spravo s preteklostjo in odnose z Rimskoka-
toliško cerkvijo. V drugem poglavju Medna-
rodna politika nam avtor predstavlja Kuča-
nova potovanja v tujino in srečanja doma, 
srednjeevropsko povezovanje, Nato in EU in 
nekdanje jugoslovanske republike. Zanimi-
vo je poglavje z naslovom Konstrukti, zarote 
in afere, v katerem je na prvem mestu Janez 
Janša, nato trgovina z orožjem in na koncu 
še afera »Depala vas«. Zadnje poglavje z na-
slovom Drugič predsednik prinaša Repetove 
zapise, ocene in analize o FAZ in Kučanu, o 
drugih predsedniških volitvah in »kontinu-
iteti« ter vizije in predsednikovo priljublje-
nost. Pred petim delom so objavljeni faksi-
mili iz dnevnika Milana Kučana od maja do 
oktobra 2000. Peti del knjige prinaša zgolj 
eno poglavje z naslovom Bivši predsednik. 
V njem nam avtor predstavi status bivšega 
predsednika, njegovo mednarodno aktiv-
nost, Kučanovo pričanje proti Miloševiću na 
haaškem sodišču, Forum 21, Milana Kuča-
na kot posebnega poročevalca predsednika 
vlade RS za Bosno in Hercegovino, njegovo 
poročilo o Bosni in Hercegovini in zaključi 
z govorom Milana Kučana 27. julija 2015. V 
sklepnem delu knjige so objavljeni obsežna 
in pregledna kronologija, fotografije, biblio-
grafija in imensko kazalo. 

Monografija o Milanu Kučanu je povsem 
spodobno, tekoče berljivo in za vse bralce 
razumljivo napisano zajetno delo, ki nam 
v mnogih pogledih osvetljuje in tudi doku-
mentira prelomni čas slovenske demokra-
tizacije konec 80-ih let minulega stoletja in 
obdobje slovenskega osamosvajanja po letu 
1990. 

dr. Marjan Toš
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Obisk najstarejših občanov občine Benedikt

V sredo, 23. 12. 2015, smo se učenke 
Gabrijela Walner, Klara Jančič in 
Karmen Fišer z učiteljico Jesenjo Sla-

na ter predsednikom Občinske organizacije 
Rdečega križa Benedikt Milanom Repičem 
odpravile na obisk k starejšim občanom. Obi-
skali smo jih 6, starih 90 let ali več. Vsakega 
smo presenetili z darilcem, jih povprašali o 
njihovem življenju ter 
za spomin naredili ne-
kaj fotografij. 

Najprej smo se od-
pravili v Trotkovo k 
Štefaniji Vrbnjak, ki 
nam je povedala, da je v 
njeni družini bilo kar 7 
otrok. Zaupala nam je, 
da je morala v otroštvu 
veliko pomagati pri 

opravilih. Nato smo se odpeljali k Ivani Ne-
uwrit v Štajngrovo, ki je zelo ponosna na svo-
jih 5 vnukov in 3 pravnuke. Pot nas je peljala 
naprej h Genovefi Roškar v Ihovo, ki je vedno 
živela na domačiji. Najraje je opravljala dela v 
hlevu, saj ima zelo rada živali. Potem smo se 
odpeljali še do Feliksa Beloglavca v Drvanjo. 
Povedal nam je, da je že kot šolar popravljal 
ure, naučil pa se jih je popravljati v Sv. Troji-

ci pri gluhonemem mojstru. 40 let je bil tudi 
zvonar. Svetoval nam je, naj bomo delavni, 
pošteni in zdravo živimo. Odpravili smo se še 
k Ani Vogrin v Sp. Bačkovo. Rada je brala ro-
mane in povesti ter kuhala. Ko je zunaj lepo 
vreme, se rada napoti ven. Tudi od nje smo 
dobili nasvet: »Fejst delajte, pa fejst letajte!«. 
Nazadnje smo se odpravili še k Sidonji Caf, 

kjer so nam pokazali zelo 
zanimive stare družinske 
fotografije. V Benedikt se 
je priselila iz Prekmurja, 
ima pa 2 sinova.

Upamo, da smo obiskanim polepšali dan, 
želimo pa jim še obilo zdravja in veselja.

Karmen Fišer, učenka OŠ Benedikt

95 let Štefanije Krajnc iz Zavrha

V četrtek, 17. decembra, je 
95 let praznovala Štefanija 
Krajnc. Ob njenem jubile-

ju jo je obiskal tudi župan občine 
Lenart mag. Janez Kramberger, ji 
izročil simbolično darilo, zaželel 
obilo zdravja in veliko nasmeja-
nih let še v prihodnje.

T. R.

Zlatoporočenca Elizabeta in Friderik Murko

Čeprav sta zakonca Elizabeta in Fride-
rik Murko že veliko let Mariborčana, 
sta želela zlato poroko praznovati pri 

Sv. Trojici v Slovenskih goricah, kjer sta pr-
vič stopila pred oltar pred 50 leti. Kakor prvič 
tako sta tudi tokrat stopila pred matičarja in 
pred oltar. Kot je pri Sv. Trojici že navada, sta 
oba obreda potekala v cerkvi. Najprej je žu-
pan občine Sv. Trojica Darko Fras z asistentko 
Barbaro Cvetko opravil civilni zlatoporočni 
obred. Ob tem je Barbara predstavila njuno 
življenjsko zgodbo, župan pa jima je namenil 
nekaj prijaznih besed. Med drugim je dejal: 
»V posebno čast in veselje mi je, da lahko 
svečano obeležimo 50 
let vajinega zakonskega 
stanu, saj s svojo medse-
bojno ljubeznijo in spo-
štovanjem tako dajeta 
svetel vzgled naši druž-
bi, predvsem pa seveda 
mladi generaciji. Pre-
pričan sem, da bo da-
našnji obred lep spomin 
za vaju, spoštovana sla-
vljenca, vajine otroke, 
vnuke, bližnje in dalj-
ne sorodnike, prijatelje 
in znance ter za vse, ki 
ste danes tukaj zbrani.« 
Ob koncu obreda je sla-
vljencema čestital, jima 
izročil spominsko dari-
lo in spominsko listino 
ter jima nazdravil s tro-
jiško penino.

Sledil je cerkveni zlatoporočni obred, ki ga 
je opravil domači župnik pater Bernard Go-
ličnik, ki je zakoncema namenil nekaj lepih 
besed. Cerkveno slavje sta popestrili pevki 
Mili in Anita Kralj, ki je zaigrala tudi na or-
gle.

Elizabeta se je rodila 1948. leta v Dupleku v 
družini 6 otrok. Po osnovni šoli se je zaposlila 

in dočakala pokoj v podjetju Primat v Mari-
boru. Friderik se je rodil 1943. leta v Bišu in 
se je po osnovni šoli, ki jo je 4 leta obiskoval v 
Trnovski Vasi, 4 pa pri Sv. Trojici, tedaj Gra-
dišču, zaposlil v Primatu v Mariboru. Po po-
roki sta zaživela v skromni hišici na Pobrežju, 
sedaj pa živita v stolpnici na Pobrežju v Mari-
boru. V zakonu so se jima rodili trije otroci, 
Valerija, Ksenija in Robi, ki so ju obdarili s 3 
vnuki, eno vnukinjo in enim pravnukom. Naj 
mimogrede omenimo, da je njun vnuk pevec 
Damjan Murko. Kot sta nam povedala, se ve-
selita obiskov svojih otrok in njihovih družin, 
ki jima z obiski polepšajo upokojensko življe-

nje. Čeprav živita v bloku, imata v Zrkovcih 
svoj vrt, kjer se ob delu naužijeta svežega zra-
ka, ob tem pa kaj pridelata. Frideriku je veli-
ko zadovoljstvo ribičija. Bil pa je tudi gasilec. 
Ko smo ju vprašali, kaj ju je vezalo v zakonu, 
sta nam dejala, da so to bili predvsem ljube-
zen, otroci in spoštovanje drug drugega. 

Ludvik Kramberger 

90 let Veronike Najdenik

Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. tudi 
v letu 2016 nadaljuje z obiski pri naj-
starejših občanih ob njihovih okroglih 

obletnicah. Tako je ob 90. rojstnem dnevu 

obiskal Veroniko Najdenik iz Zg. Partinja, 
ki se je rodila 19. 1. 1926. Veroniki, ki se je 
županovega obiska zelo razveselila, je župan 
izročil simbolično darilo in ji zaželel veliko 

lepih in zdravih trenutkov 
tudi vnaprej. 

Veronika se je rodila v 
Zg. Partinju, kjer je ostala 
tudi po poroki z Janezom 
Najdenikom. V zakonu sta 
se jima rodila dva sinova. 
Večino svojega časa sedaj 
namenja bolnemu možu, ki 
je v lanskem letu prav tako 
dopolnil 90 let. Trenutke pa 
ji s svojo nagajivostjo pope-
strijo vnuka in pravnuki, ki 
prihajajo na obisk. 

D. K.

Upokojenci pri Benediktu aktivni

Pa še res je, da ne počivajo, 
saj delujejo v svojem pro-
stem času na več podro-

čjih, predvsem pa so bili aktivni 
tik pred novim letom, ko so v 
soboto, 12. 12. 2015, v Kultur-
nem domu Benedikt ponovno 
organizirali tradicionalni bo-
žični koncert in k sodelovanju 
povabili ostala društva upoko-
jencev, ki delujejo pod okriljem 
Zveze društev upokojencev Slo-
venske gorice. Na koncertu sta 
kot gostji bili tudi mladi glasbe-
ni umetnici, domačinki. S svo-
jo violino se je predstavila Sara 
Cerjak iz Drvanje, s svojo harmoniko pa Eva 
Kebrič iz Štajngrove. Občinstvo so pevci po-
peljali v praznični čas decembra z voščilom 
in s pesmijo Sveta noč.

Sicer pa je članstvo DU Benedikt kar števil-
no, saj jih je kar 318 in v letošnjem letu bodo 
v nedeljo, 28. 2. 2016, izvedli zbor članov, 

ki pa bo letos že 28. in povrh še volilni, saj 
dosedanjemu uspešnemu vodstvu s predse-
dnikom Stankom Kolarjem poteče mandat. 
Želijo si okrepiti vodstvo z novimi kandidati, 
predstaviti nov program dela, ki je poln sve-
žih, novih idej.

DU Benedikt

Zlatoporočenca Murko s svojimi svati v cerkvi Sv. Trojice

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na  

srečanje v februarju. 

Večer hospica z naslovom

Paliativna oskrba v praksi

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

Paliativna oskrba je aktivni celostni pristop obravnave bolnikov z neozdravljivo bo-
leznijo in podpora njihovim svojcem. Vodilo pri oskrbi so posameznikove potrebe, 

ne glede na to, kje se le-ta nahaja.

O načrtih in izvajanju paliativne oskrbe v mariborskem prostoru bo spregovorila 
priznana zdravnica paliativne enote v UKC Maribor, Vesna Ribarič Zupanc, dr. 

med, specialistka interne medicine.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

da ga ne bi povprašal o polemiki, ki je pred 
časom razburkala javnost, o oporečnosti slo-
venskega medu. Zagotovil je, da je med, ki ga 
pridelajo te marljive žuželke, popolnoma va-
ren in zdravju samo koristen, ne pa škodljiv, 
kot nam to želijo prikazati nekateri mediji. To 
lahko potrdi samo za ta del Slovenskih goric, 

saj pri zdravljenju varoje pri čebelah upora-
bljamo samo tista zdravila, ki imajo potrjen 
status od priznanih strokovnjakov s tega 
področja. Pa čeprav so nekoliko dražja in so 
zato popolnoma varna, je zaključil sogovor-
nik Venčeslav. 

Besedilo: Rudi Tetičkovič, foto: osebni arhiv
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FUTSAL

1. SFL - Benediktu pomembna točka v boju za obstanek
Nogometaši Benedikta so z novim trenerjem Tomislava Novaka v tekmi proti Sevnici zabeležili 
pomembno točko v boju za obstanek med slovensko futsal elito. Visoko vodstvo Sevničanov z 1:4 
domače ekipe ni zmedlo. Pripravili so preobrat in rezultat izenačili na 4:4. Benedičani zasedajo 
trenutno 9. mesto (4 točke). Na vrhu lestvice je Maribor (30 točk), sledita Dobovec (29) in Kobarid 
(28). 

Škof dr. Jožef Smej in njegovi kronogrami
Upokojen, a še vedno izjemno aktiven ma-

riborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej je 
lansko jesen, v mesecu oktobru, izdal že svojo 
četrto knjigo kronogramov. Tako je 3. janu-
arja v župniji Sveta Ana po mašah predstavil 
bistvene značilnosti kronograma. Ker je dr. 
Jožef Smej častni in spoštovani občan občine 
Sveta Ana, je pomembno, da to manj znano 
literarno zvrst tudi na kratko predstavimo.

Kronogram (grško chronos - čas, gramma 
- črka) ali kronostih je v obliki stavka ali ver-
za zapisana kratka jedrnata misel ali trditev, 

katerega določene črke so poudarjene in tvo-
rijo letnico nekega dogodka ali pa postavitve 
spomenika. 

Večina med nami se je že srečala z njimi. 
Vidimo jih na pročeljih in oltarjih cerkva, 
na stenah gradov in palač, na spomenikih in 
celo na nagrobnikih. To so kratki, največkrat 
latinski napisi s poudarjenimi rdečimi ali zla-
timi velikimi črkami. Kaj nam ti zapisi spo-
ročajo, znajo razbrati le poznavalci jezika, v 
katerem je kronogram napisan, ostali se lah-
ko potrudimo in iz napisa preberemo letnico. 

Razstava v spomin Antonu Fašingu
V počastitev spomina na Anovčana, slikar-

ja z velikim srcem ter mojstra s pretanjeno 
intuicijo, ki ga je naučil, kako dušo udejaniti 
na platnu, slikar Konrad Krajnc, je bilo lani 
uradno poimenovanje občinske avle po An-
tonu Fašingu. Občina se je zavezala, da bo 
vsako leto na rojstni dan preminulega slikarja 
spomin nanj počastila z 
razstavo. Letos, eno leto 
po prvi razstavi, je obči-
na izdala bilten s popi-
som 70 njegovih del z 
imeni lastnikov, kjer so 
ta dela ohranjena. Obči-
na si tudi prizadeva, da 
bi se našlo čim več  Fa-
šingovih del, ki krasijo 
domove, da bi jih lahko 
s ponatisi biltena vedno 
znova predstavili širši 
javnosti, zato bodo zelo 
hvaležni, če se bodo 
lastniki njegovih del priglasili na občini. Po 
glasbeni obogatitvi otvoritve razstave v nede-
ljo, 17. januarja, za katero sta se zelo potrudi-
la Aleksander in Lara Šijanec na klarinetu in 
flavti, je zbrane pozdravil župan Silvo Slaček, 

delček strokovne kritike je prispeval Mario 
Berdič, ki je zbranim predstavil bistvene zna-
čilnosti slikarskega ustvarjanja Antona Fašin-
ga.  Verlič se je občini tudi zahvalil za skrb za 
slikarsko zapuščino lokalnega slikarja, ki je 
bil tudi širše poznan, saj jim marsikje, kjer so 
doma slikarji, ne izkažejo take srčnosti in po-

zornosti. Umetniška dela je na ogled postavil 
Leopold Polanec, razstave pa se je udeležil 
tudi t.i. mentor Fašinga Konrad Krajnc.

SReBr

Bilo je praznično in škratovsko
Veseli december na Konservatoriju za 

glasbo in balet Maribor – Podružnični šoli 
Lenart

Tudi pri nas je bil zadnji mesec v letu pra-
znično obarvan. Vrhunec praznovanja je 
predstavljal koncert Praznična čajanka, ki 
smo ga izvedli v četrtek, 10. 12. 2015, v Domu 
kulture Lenart. Naši učenci so znova odlično 
nastopili, tokrat s času primernimi progra-
mom. 

Imeli smo prav posebnega gostitelja veče-
ra, škrata Glasbilka, ki je program spretno 
povezoval in obenem občinstvo seznanjal s 
koristnimi nasveti svojega prijatelja škrata 
Zdravilka iz voličinskih učnih vrtov, kako čez 
zimo ostati zdrav s pomočjo domačih zdra-
vilnih pripravkov. Seveda pa se škrat Glas-
bilko ni izneveril svojemu imenu in nam je 

povedal, da je tudi glasba zdravilna, in katero 
naj poslušamo, če želimo, na primer, izboljša-
ti razpoloženje ali se umiriti. Na koncu škra-
tovskega večera je v preddverju dvorane vse 
prisotne čakal še domači čaj proti prehladu 
po recepturi škrata Zdravilka.

Dragi bralci, ker vam v novem letu želimo 
predvsem veliko zdravja, vam predlagamo, 
da si takšen čaj doma pripravite tudi vi.

Zdravilkov čaj proti prehladu je sestavljen iz 
šipka, jabolčnih olupkov, cvetov kamilice 
in cvetov lipe ali bezga. Pripravimo ga 
tako, da v hladno vodo damo šipek in ja-
bolčne olupke, segrejemo do vretja in pu-
stimo rahlo vreti še 10 minut. Odstavimo, 
dodamo kamilice in lipo ali bezeg. Po želji 
sladkamo z medom, ko se čaj ohladi na 
40 stopinj. Pijemo toplega do tri skodelice 
dnevno.

Ker torej upamo, da boste skozi vso 
zimo ostali zdravi, vas z veseljem priča-
kujemo na našem naslednjem koncertu 
z naslovom Slovenska glasba skozi čas, 
ki bo v četrtek, 4. 2. 2016, prav tako v 
Domu kulture Lenart. Učenci se bodo 

tokrat poklonili slovenski glasbeni ustvar-
jalnosti, saj bodo izvajali dela iz zakladnice 
naše ljudske, umetne in zabavne glasbe.

Kmalu na snidenje, do takrat pa bodite ob-
dani s prijetnimi ljudmi in prav takšno glasbo!

V imenu učencev in učiteljev PŠ Lenart 
Zala Čuček Rojs

Športnik in športnica Slovenskih goric za leto 2015
RAZPIS

Tudi v letu 2015 ni manjkalo odmevnih rezultatov naših športnikov in športnic v članskih 
kategorijah in mladih perspektivnih športnikov, ki v svet športa stopajo preko mladinskih 
tekmovanj. Pred dvema letoma smo prav na pobudo uredništva Ovtarjevih novic ponovno 
oživili izbor športnika Slovenskih goric, ki poteka na območju UE Lenart. Tako bomo mar-
ca v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice, RASG Slovenske gorice, Športno zvezo Lenart 
in Športno zvezo Cerkvenjak izvedli izbor športnika Slovenskih goric za leto 2015. Tako se 
želimo našim športnikom zahvaliti za dosežene rezultate in jim na ta simboličen način vliti 
novo motivacijo za nadaljnje delo. Letošnja svečana razglasitev najuspešnejših športnikov 
Slovenskih goric bo potekala marca 2016 v Benediktu. 

Izbor bo potekal v naslednjih kategorijah:
Naj športnik leta 2015
Naj športnica leta 2015 
Naj moška športna ekipa leta 2015
Naj ženska športna ekipa leta 2015 
Naj perspektivni športnik leta 2015
Naj perspektivna športnica leta 2015
Naj perspektivna ženska ali moška športna ekipa leta 2015
Nagrada za življenjsko delo na področju športa v Slovenskih goricah 

Predloge za posamezne kategorije lahko pošljejo tako pristojne občine, posamezniki ali klubi. 
Predlogi morajo obvezno vsebovati rezultate, ki jih je posameznik ali ekipa dosegla v minulem 
koledarskem letu. Pogoj za sodelovanje v Športniku in športnici leta Slovenskih goric je, da ima 
posameznik, posameznica stalno prebivališče na območju UE Lenart oz. ekipa sedež kluba na 
območju UE Lenart. 
O končnem izboru bo na podlagi prejetih predlogov in posebnega pravilnika, ki bo osnova 
za podelitev priznanj, odločala posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov uredništva Ov-
tarjevih novic, Radia Slovenske gorice, ŠZ Lenart in ŠZ Cerkvenjak in predstavnikov občin. 
Predloge za naj športnike bomo zbirali do 21. 2. 2016. Vaše predloge z obrazložitvijo lah-
ko pošljete na elektronski naslov ovtar.urednik@gmail.com ali na dejan.kramberger@volicina.
sport.si, lahko pa tudi po pošti na naslov: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, s 
pripisom Izbor Športnika leta Slovenskih goric.

Kopica zgodb je v knjigah, ki nas tudi knji-
žničarje kdaj posebej pritegnejo. Kdaj pa kdaj 
sodi mednje kakšna resnična, recimo avtobio-
grafska. Pa četudi preko 600 strani, kar ne gre 
drugače, kot da jih prebereš na mah.

Ena izmed mnogih takšnih je tudi Ukra-
deni čas Sunny Jacobs, prve in edine na smrt 
obsojene ženske v ZDA. Dovolj pomemben 
podatek, da vzamemo knjigo v roke in ob nje-
ni obširnosti pomislimo, kaj pa to je.

Začnemo z branjem pretresljive zgodbe, do-
živeto opisane skozi prvoosebno pripoved, ki 
jo prepletajo pisma partnerju, staršem, otro-
kom. In preprosto ne moremo nehati. Zakaj? 
Kako je mogoče? Kakšen bo razplet?

Sunny in njen partner Jesse Tafero sta bila 
leta1976 po krivem obtožena umora polici-
stov. Na Floridi se dogaja vse skupaj. Sunny 
je bila takrat edina ženska, obsojena na smrt 
na električnem stolu. Po številnih pritožbah 
so po petih letih kazen spremenili v dosmrtni 
zapor. Iz samice je prišla med »ljudi«. 

28 let je štela mamica, ki je svojo hčerko 
dojila in je stik z otrokom v samici negova-
la tako, da je iztisnjeno mleko v samici tudi 
popila. Pretresljiva so pisma partnerju, priza-
devanja, da bi njeni starši dobili skrbništvo za 
oba otroka, in od vsega skupaj dejstvo, da je 
bilo po krivici. Zakaj? Ker je nekdo lagal, po-
magali pa so tudi sodniki in tožilci.

Kako lahko boli krivica in zmota, javni pe-
čat, dolgotrajna osamitev, trpljenje, trud za 
krepitev notranje moči, veselje do življenja in 
zmožnost odpuščanja. Kaj vse zmore mati ob 
misli, da mora ostati močna, saj je edina, ki jo 
zelo potrebuje njen Jesse, otroka, starši, brat. 
Toda kako do njih, kako jih očuvati?

Judinja po izpovedi je pokončno postavila 
svoje cilje, ritem življenja, v samici je ohranja-
la prisebnost in vitalnost tako, da je položila 
na tla posteljno pregrinjalo in z vsakodnevno 
telovadbo, jogo in meditacijo poskrbela, da 
ni zakrnela, pogovarjala se je sama s sabo, iz 

knjižnice so ji dovolili samo dve knjigi, a je z 
vztrajnostjo dosegla, da je smela kasneje celo 
študirati v knjižnici sodni sistem in se je sama 
dokopala do možnosti in v veliki meri z lastno 
iniciativo dosegla, da so pritožbe in zahteve 
dosegle svoj namen. Odkrila je krivdo in kriv-
ca.

Za njenega Jessa je bila pravična razsodba 
1992 prepozna, saj so ga 1990 usmrtili v mo-
škem zaporu, sama pa je dočakala svobodo, 
se vrnila k odraslim otrokom, v življenje, ki 
se ga je morala kljub sprotnemu spremljanju 
na novo učiti, dohitevati in marsikaj začeti na 
novo. Postala je učiteljica joge in borka proti 
smrtni kazni.

O svoji vrnitvi je zapisala:
Kalifornija, sredi oktobra 1992
Končno spet prihajam z vsemi svojimi dra-

gimi spomini. Toda tokrat so skoraj neoprije-
mljivi. Nosim svoje devištvo, občutek sebe, nav-
dušenje nad življenjem, občutek hvaležnosti, 
dostojanstvo v blatu in nekaj osnovnih predme-
tov, vključno s prenosnim radiem s slušalkami 
in uro. Prihajam z dodelanimi in preizkušenimi 
vrednotami in načeli, ki sem jih nosila že dol-
go časa in ki so mi domači. Čeprav se zgledno 
obnašam, nisem prepričana o pravilih. Nočem 
jih nevede kršiti. Vendar tokrat vem, da bom 
sama nadzorovala potek dogodkov. Naučila se 
bom pravil svojega novega sveta kakor sem se 
že trikrat prej, toda tokrat bom zavestno odgo-
varjala za svoje lastno življenje. Sklenila sem, 
da delam po lastni glavi in ne pustim, da bi mi 
drugi vtepali v glavo, kaj naj delam. Vsak dan v 
mojem življenju je dar in sklenila sem, da tega 
nikoli ne pozabim.

Ko človek na tako drag način spozna, da je 
pravica in resnica res zelo relativna stvar, mu 
tudi taka zgodba asociativnosti radi veliko da. 
Spoznaš, da ni pomemben kraj dogajanja, po-
membno je, da znaš in moraš zase poskrbeti 
sam.

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa Le-to dobimo, če poudarjene, velike, pogosto 
drugače pobarvane črke beremo in uporabi-
mo kot rimske številke. Sešteti moramo torej 
vse te črke oz. števila, ki jih te predstavljajo 
kot rimske številke: M = 1000, D = 500, C = 
100, L = 50, X = 10, V = 5 in I = 1. Seštevek 
rimskih števil nam dá letnico, ki jo skriva za-
pis.

Črke-številke so lahko poudarjene tako, 
da so zapisane kot verzalke ali pa so v drugi 
barvi.

Kronogrami so se pojavili v Rimskem im-
periju, a so postali zares priljubljeni v rene-

sansi, zlasti pa v baroku, ko so jih uporabljali 
na nagrobnih spomenikih in temeljnih ka-
mnih. V Sloveniji je bil poznan pisec krono-
gramov  Sebastijan Pogačar, ki jih je v 18. sto-
letju pisal kot duhovnik na Gorenjskem, pred 
tremi leti pa jih je prevedel dr. Jožef Smej. Ker 
imenovani škof letos v februarju praznuje 94 
let, boste o njegovem zelo zanimivem, razno-
likem ter predvsem zelo angažiranem življe-
nju izvedeli zanimive podrobnosti v naslednji 
številki.

SReBr
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Državno prvenstvo za ženske
Slovenskim goricam remi proti državnim prvakinjam
Igralke Slovenskih goric so v 5. krogu državnega prvenstva v futsalu za ženske v Sodražici remizira-
le v derbiju kroga proti aktualnim državnim prvakinjam Celjankam. 2 minuti pred koncem tekme 
so rezultat izenačile na 1:1. V drugi tekmi 5. kroga so premagale novinke v ligi, ekipo Vrhnike, s 
4:1. Na vrhu razpredelnice so Celjanke (24 točk), sledijo Slovenke gorice (21), 3 Teleing Pomurje 
(16), 4. Extrem Sodražica (10), 5. Vrhnika (0). 
Prihodnji konec tedna bodo tekme v Voličini od 15. ure dalje. Tekma dneva: Slovenske gorice–
ŽNK Pomurje bo ob 16.15. Ob 18.45 bo domačo ekipo čakalo še srečanje z Extrem Sodražico. 

Tekmovanje mladih
V državnem prvenstvu do 17 let Slovenske gorice še naprej na zmagoviti poti
V 10. krogu državnega prvenstva do 17 let so nogometaši Slovenskih goric zabeležili še 10. zmago. 
Z 12:4 so premagali večnega tekmeca in drugouvrščeni Ljutomer. V isti kategoriji Benedikt zaseda 
trenutno 4. mesto. Komunala Sveta Trojica po 10 krogih v tekmovanju do 19 let zaseda trenutno 2. 
mesto na lestvici. V derbiju 11. kroga prvenstva do 15 let so Slovenske gorice premagale Benedikt 
(7:3) in zasedajo trenutno 3. mesto, z istim številom točk (21) sledi Benedikt na 4. mestu. V prven-
stvu do 13 so Slovenske gorice 3. 

Dejan Kramberger

MALI NOGOMET

Memorialni turnir Uroša Ropa in Gašperja Tuša
9. memorialni turnir v ma-
lem nogometu v spomin 
na Uroša Ropa in Gašperja 
Tuša, ki sta tragično umrla 
v prometni nesreči, so sku-
pno organizirale ekipe ma-
lega nogometa Torpedo, 
Slovenske gorice in Virtuo-
zi s pomočjo Športne zveze 
Lenart. Med 32 ekipami, 
večinoma iz bližnjih krajev, 
so bili tudi vedno prisotni 
prijatelji iz Trojan. Tekme 
so bile v Voličini in Lenar-

tu. Pokal za najboljšo ekipo je 2. leto zapored odšla v roke ekipi Torpedo 07, ki je v finalu premagala 
ekipo Torpeda 05. V tekmi za tretje mesto so Virtuozi Vinska trta klonili proti Kamnoseštvu Arnuš 
po streljanju penalov. Zahvala Športni zvezi Lenart, Občini Lenart in vsem, ki so kakorkoli poma-
gali pri organizaciji turnirja. 10. jubilejni turnir pa bo nekaj posebnega. 

Dejan Ploj

KOŠARKA

Mladi košarkarji KK Ajdas Lenart 6. na mednarodnem turnirju Term 
Olimia
Konec leta 2015 je v Podčetrtku potekal 7. mednarodni turnir za mlajše (U13) in starejše pionirje 
(U15). KK Ajdas Lenart je v družbi renomiranih tekmecev v tekmovanju do 15 let osvojili dobro 
6. mesto in prikazal dobro igro.

D. K.

ODBOJKA

Prvi Nikin memorial
Odbojkarska sekcija ženske, ki 

deluje pod okriljem Športnega 
društva Sv. Jurij v Slov. goricah, je 
v soboto, 16. 1. 2016, v telovadnici 
osnovne šole organizirala 1. Nikin 
memorial – spominski turnir v od-
bojki za ženske v spomin na veliko 
prezgodaj umrlo članico društva, 
odbojkarico Niko Jankovič. 

Memorial je s pozdravnim nago-
vorom odprl župan Peter Škrlec, ki 
je uvodne minute posvetil Niki in povedal, da mu je sicer ob raznih dogodkih v veselje spre-
govoriti nekaj besed, a je tokrat situacija nekoliko drugačna, spominska in je zaradi tega težje 
izbrati tiste prave besede. Nika Jankovič je poleg kulturnega ustvarjanja svoj čas posvečala tudi 
športnim aktivnostim, predvsem igranju odbojke. V ekipo je zmeraj vnašala optimizem in do-
bro voljo, zato je župan udeleženkam turnirja  zaželel veliko športne sreče in izrazil željo, da bi 
ohranjali spomin na Niko in njeno srčnost še naprej.

Turnirja se je udeležilo pet ženskih ekip, ki so bile na turnirju enotnega mnenja, da rezultat 
ni najpomembnejši. 

Jasna Senekovič

KARATE

Uspešni mladi lenarški karateisti
Karateisti lenarškega karate kluba so letošnje koledarsko tekmovalno sezono pričeli zelo udarno. 24. 
januarja so se udeležili 2. kroga osnovnošolske karate lige, ki se je odvijala v športni dvorani Selnice 
ob Dravi. Med skupno 122 tekmovalci iz 30 osnovnih šol so v kategorijah ekipnih kat med dečki 
osvojili tretje mesto (Vid Zarič, Timon Močnik in Adrijan Kos). Med posamezniki je v kategoriji kat 

Vid Zarič zasedel 
drugo mesto, v 
kategoriji špor-
tnih borb pa sta v 
svojih starostnih 
kategorijah dose-
gla zlato odličje 
Vid Zarič in Nino 
Ornik. 

D. Z.

ZA RAZVEDRILOŠPORT

»Želim vama srečno novo leto 2016,« je 
po praznikih šivilji Marici in mizarju To-
netu pri malici dejal rezkar Peter. »Politiki 
iz vladajoče koalicije pravijo, da moramo 
biti optimistično razpoloženi, saj naše 
gospodarstvo že drugo leto zapored bele-
ži rast. Našega ministra za finance pa so 
v Bruslju razglasili celo za najboljšega fi-
nančnega ministra v Evropski uniji.« »Pe-
ter, zares ne vidim, zakaj naj bi bilo leto 
2016 za nas bolj srečno oziroma manj ne-
srečno od leta 2015,« je nejevoljno odvrnil 
mizar Tone. »Delavci, kmetje in mladina 
od gospodarske rasti, ki jo soustvarjamo, 
nimamo še prav nič.«

»Tone, če politiki ukažejo, moramo 
biti optimisti, kar se tiče leta 2016,« se je 
zarežal Peter. »Če ne drugega, je srečna 
okoliščina že to, da je letos 2. januar padel 
na soboto in nam ni bilo treba iti na delo, 
čeprav so nam politiki pred leti ta prosti 
dan vzeli.«

»Ljubi Peter, če bi po letošnjem kole-
darju pogledal malce naprej, potem ti ne 
bi bilo toliko do smeha,« je povzdignil 
glas Tone. »Prvi maj in božič bomo letos 
praznovali v nedeljo, Dan državnosti pa v 
soboto. Silvestrovo bo v soboto, prvi no-
voletni dan v letu 2017 pa v nedeljo. Zato 
bomo letos delali več dni kot lani.«

»Potem pa se lahko letošnjega leta vese-
lijo vsaj upokojenci, saj jim bodo letos za 

0,7 odstotka dvignili pokojnine,« je dejal 
Peter.

»Pokojnine bi jim morali po črki zako-
na izredno uskladiti že lani,« je dejal Tone. 
»Zakaj bi se upokojenci veselili nečesa, kar 
bi morali dobiti že lani?«

»No, potem pa se lahko veselimo vsaj 
tega, da bodo delavci z minimalno plačo 
letos dodatke za nočno, nedeljsko in pra-
znično delo začeli dobivati k minimalni 
plači,« je bil vztrajen Peter.

»Če se spomnim, kako smo se morali 
delavci za to boriti in zbirati celo podpise, 
postanem prej žalosten kot vesel,« je dejal 
Tone.

»Zakaj se prepirata,« je dejala Marica. 
»Nekaj smo z novim letom vendarle vsi 
pridobili.«

»Kaj pa,« sta presenečeno vprašala Peter 
in Tone.

»Zaposleni smo dobili nov dopust, 
učenci, dijaki in študenti pa nove počitni-
ce,« je kot iz topa izstrelila Marica.

Peter in Tone ter vsi okoli njiju, ki so 
pogovoru prisluškovali, so se gromko za-
smejali.

»No, vidite,« je dejala Marica. »Ta smeh 
dokazuje, da smo državljani na začetku 
leta 2016 kljub vsemu veselo in optimi-
stično razpoloženi, saj smo z novim letom 
vendarle nekaj pridobili.«

Optimizem
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Gorenjski
»Zopet si dekle povabil v restavracijo. 
Koliko pa sta zapravila?« je ata Gorenjec 
povprašal sina.
»Sto evrov,« je odvrnil sin.
»Toliko!« je vzkliknil ata.
»Ja, več ni imela pri sebi.«

Dolenjski
»Le glej, da ne boš šel po očetovih š-jih,« 
je mama na Dolenjskem dejala sinu, ko se 
je prvič primajal iz gostilne.
»Kakšnih š-jih,« je nejeverno povprašal 
sin.
»Šilce, štamperl, štefan, škaf, Škofljica,« 
je pojasnila mama.

Štajerski
»Od kod je pacient,« je zdravnik vprašal 
reševalca, ko so v bolnišnico pripeljal 
pacienta, ki se je skoraj utopil v Dravi.
»Štajerc je,« je odgovoril reševalec.
»Ste prepričani?«
»Seveda, ko je padel v Dravo, je zapel: 
'To še spijemo, pa gremo'.«

Dobrosrčnež
»Ali ste pripravljeni po smrti svoje telo 
darovati za medicinske raziskave?« je 
zdravnik vprašal pijančka, ki so mu bili 
šteti dnevi.
»Seveda. Končno bom lahko enkrat pla-
val v alkoholu.«

Lepota
»Z lepotno operacijo vas bom tako 
polepšal, da vas od starih znancev nihče 
ne bo več prepoznal,« je lepotni kirurg 
dejal pacientki.
»Prosim, ne pretiravajte. Če stari znanci 
ne bodo videli, kako bom lepa, lepotna 
operacija sploh nima smisla.«

Streznitev
»Še kaj prinesem?« je natakar vprašal 
goste, ki so spili že več rund brizgancev.
»Brizgancev je bilo dovolj. Prosim, prine-
site nam nekaj, da se bomo streznili,« je 
odvrnil najglasnejši v družbi.
»Takoj bom prinesel račun,« je odvrnil 
natakar.

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Humoristični vogalček Jožeta Vanturja

Vid Nino
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Ustanovna skupščina LAS Ovtar 
slovenskih goric

13. januarja 2016 je bila v prostorih Centra 
Slovenskih goric podpisana Pogodba o usta-
novitvi lokalnega partnerstva LAS Ovtar Slo-

venskih goric. Pogodbeno partnerstvo javnih 
in zasebnih subjektov je na izbranem obmo-
čju 10 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, 
Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Sloven-

skih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah 
in Šentilj podpisalo 25 partnerjev. Partnerji 
so predstavniki oseb javnega prava, društev 

in drugih pravnih oseb 
zasebnega prava v javnem 
interesu ter posamezni-
kov. Vstop v partnerstvo 
je z aneksom k pogodbi še 
mogoč do izteka program-
skega obdobja 2014–2020.

Višina članarine znaša 
60,00 EUR za zasebni sek-
tor, 120,00 EUR za eko-
nomski sektor ter javni 
sektor (razen občin). Ob-
čina prispeva 1,00 EUR na 
prebivalca (podatek upo-
števan pri izračunu pov-
prečnine).

Za vodilnega partnerja 
pogodbenega partnerstva 
LAS je bila izbrana Ra-
zvojna agencija Slovenske 
gorice. Naloge vodilnega 
partnerja bodo poleg za-
stopanja LAS v upravnih 
in finančnih zadevah še 
upravljanje s transakcij-
skim računom LAS in vse 
druge naloge, ki izhajajo iz 
pogodbe med LAS in vo-
dilnim partnerjem.

Na volilni skupščini, ki 
je bila sklicana 27. januarja 
2016, so bili izvoljeni pred-
stavniki organov društva 
(upravni odbor, predse-
dnik, podpredsednik, nad-
zorni odbor in ocenjevalna 

komisija); podan je bil tudi predlog Strategije 
lokalnega razvoja (SLR) območja LAS. O tem 
bomo obširneje poročali v prihodnji številki.

R. V., foto: M. G.

Po znanje na podeželje
Vabilo na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti

V mesecu februarju že četrto leto pripravljamo delavnice prikazov domače in umetnostne 
obrti mojstrov iz mreže Učnih kmetij z območja osrednjih Slovenskih goric. 

Število udeležencev na delavnici 
je omejeno. Obvezne so predhodne 
prijave, ki jih sprejemamo na sede-
žu LAS (tel. 059 128 773, GSM 051 
660 865). Prijave so potrebne zaradi 
zagotovitve potrebnega materiala 
za delavnice in organizacije prosto-
ra. Prispevek za materialne stroške 
znaša 5 EUR/udeleženca. 

Ovtarjeva ponudba na velikonočnem sejmu
Prijazno Vas vabimo k sodelovanju na tradicionalnem VELIKONOČNEM SEJMU, ki bo 

potekal na ploščadi na Trgu osvoboditve v Lenartu.
Sejem, na katerem se lahko predstavite in nakupujete, bo potekal v naslednjih terminih:
 - petek, 18. 3. 2016, od 11. do 16. ure,
 - sobota, 19. 3. 2016, od 9. do 13. ure,
 - petek, 25. 3. 2016, od 11. do 16. ure.

Priporočamo se za udeležbo z izdelki domače in umetnostne obrti, s kulinaričnimi do-
brotami, velikonočnimi voščili, z izdelki za krasitev velikonočnega časa in drugimi artikli, 
navezujočimi se na tematiko sejma. Prisrčno vabljeni, da prestavite svojo ponudbo!

Prosimo, da stojnico rezervirate na telefonski številki 059 128 773, 051 660 865 ali na elek-
tronski naslov info@lasovtar.si do torka, 15. 3. 2016. Število stojnic je omejeno!

ŠTZ organizira program izobraževanja za 
ponudnike v turizmu

Zavedamo se, da bomo lahko uspešen sogovornik pri razvoju slovenskega turizma z dru-
gimi partnerji samo, če bomo imeli dovolj znanja in informacij, zato je na Štajerski turistič-
ni zvezi prioritetna naloga izobraževanje članstva na različnih področjih. Izobraževanje je 
namenjeno članom turističnih društev, lokalnim vodnikom za štajersko območje in druge 
ponudnike v turizmu. 

Izobraževanje bo potekalo v:
 - petek, 12. februarja 2016 (popoldan),
 - soboto, 13. februarja 2016 (dopoldan in popoldan) in 
 - nedeljo, 14. februarja 2016 (dopoldan).

Izvedbo seminarja so tudi tokrat zaupali Agenciji Palladio iz Ljubljane in prof. Iztoku Bon-
čini, s katerim so organizirali in uspešno izvedli že kar nekaj izobraževanj.

Seminar bo potekal v sejni sobi Zavoda za turizem Maribor–Pohorje, Tkalski prehod 4, 
Maribor (za lekarno v Gosposki ulici). Kotizacija za udeležbo na seminarju je 115,00 EUR 
na osebo.

Prijave sprejemajo do 5. februarja 2016. Dodatne informacije na tel. 040 351 693, ga. 
Nevenka Kaučič.

Delavnica Kmetija, kraj izvajanja delavnice Dan Čas

Peka domačih dobrot Aleksandra Žugman,
Kulturni dom,
Jurovski Dol 1, Jurovski Dol

torek, 
16. februar 2016

10.00–13.00

Izdelki iz 
dekorativnega slanega 
testa

Alojzija Zemljič,
Center Slovenskih
goric, Trg osvoboditve 9, Lenart

torek, 
23. februar 2016

17.00–20.00

Izdelki Alojzije Zemljič …

Navadni rakitovec (Hippophae rhamnoides)
Tokrat vam predstavljam rastlino, ki je 

okrasna, zdravilna, prijazna pticam in pri-
merna za naše okolje, še posebej za lepe 
razgibane žive meje; to je navadni rakitovec.

Je listopadni grm ali manjše drevo s trna-
stimi vejami in srebrnkasto skorjo. Liste ima 
ozke, podobne vrbovim, na zgornji strani 
so sivo zeleni, na spodnji poraščeni srebr-
no beli. Cvetovi 
so neopazni na 
dvoletnih po-
ganjkih. Če že-
limo plodove, 
moramo posa-
diti moško in 
žensko rastlino. 
Za opraševanje 
poskrbi veter. 
Pridelek jajčaste 
oblike oranžne 
barve pobere-
mo septembra 
ali oktobra. Rakitovec razmnožujemo s se-
meni ali potaknjenci. Pri nas najbližje divje 
raste na obrežju Drave. Sadimo ga lahko kot 
samostojno, jeseni atraktivno okrasno ra-
stlino ali kot del podeželske žive meje, kjer 
bo dajal zatočišče in hrano pticam. Zaradi 
močnih korenin preprečuje erozijo zemlje. 
Ne sadite ga preblizu tlakovcev, asfalta in 
dvoriščnih poti. Otroke pa opozorite na 
trnje. Rakitovec je nezahtevna rastlina, ki 
so ji ljube sončne lege in globoka peščena 
ilovnata tla. Dobro prenaša ekstremne tem-
perature, veter, sol in onesnaženo okolje.

Zaradi zdravilnih lastnosti ga imenujemo 
tudi sveti sadež Himalaje. Stari Grki so z listi 
hranili konje za ohranitev njihovega zdravja 
in kondicije. Od tod tudi latinsko ime Hi-
ppophae, kar pomeni svetleči se konj. 

Plodovi so bogat vir C, B, A, E, in K-vi-
taminov ter močan antioksidant z veliko 

vsebnostjo dobrih olj. Olje, ki ga hladno sti-
skamo iz plodov in semen, zdravi: poškodo-
vano in vneto kožo, blaži luskavico, ekceme, 
opekline, dermatitise. V kozmetiki se upo-
rablja kot sredstvo za obnovo, prehrano in 
pomladitev vseh tipov kož, še posebej tiste, 
ki je pogosto izpostavljena soncu ali obse-
vanjem. Pomaga tudi pri razjedi na želodcu 

ali dvanajstniku 
ter vnetem grlu. 
Uživanje svežih 
plodov, soka 
in marmelade 
izboljšuje ape-
tit, pospešuje 
prebavo, dobro 
deluje na krvni 
obtok, zavira 
starostne poja-
ve, preprečuje 
prehladna obo-
lenja, znižuje 

visoko temperaturo, krepi imunski sistem, 
preprečuje parodontozo in znižuje holeste-
rol.

Sok iz plodov rakitovca: zrele plodove 
zmečkamo in pretlačimo skozi cedilo. Na 
liter dobljenega soka damo pol kg trsnega 
sladkorja in kuhamo 30 minut. Sok lahko 
uporabimo kot sirup, ki ga redčimo z vodo 
ali uživamo čistega po eno žlico na dan, sve-
tuje Mirjam Grilc, ki ponuja tudi recept za 
marmelado: pripravimo jo iz enakega dela 
zrelih plodov in sladkorja, kuhamo, dokler 
se plodovi ne razkuhajo, pretlačimo skozi 
cedilo in še enkrat pokuhamo. Po želji že 
na začetku lahko dodamo sladka jabolka ali 
hruške.

Poskrbite, da si boste te zdravilne dobrote 
pripravili iz lastnega pridelka.

Marija Čuček


