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Večstrankarski sistem in demokracija

V Ljubljani je bila 12. maja 1989 ustano-
vljena Slovenska kmečka zveza, prva 
nova politična stranka po letu 1945. 

Za predsednika je bil izvoljen starosta slo-
venske politike, razgledani kmet Ivan Oman. 
Julija 1992 se je stranka preimenovala v Slo-
vensko ljudsko stranko, vodstvo pa je prevzel 
Marjan Podobnik. Ta zmerna desna stranka, 
žal, ni več v parlamentu in tudi v javnosti je 
malo slišati o njej.

Z nastankom samostojne države Slovenije 
smo dobili kapitalistični družbeno politični 
večstrankarski sistem. Večina ljudi ob na-
stajanju političnih strank, ki so se skozi čas 
množile kot gobe po dežju, ni vedela, da se je 
socializem spremenil v kapitalistični sistem, 
ker nas nihče ni vprašal, če si ga sploh želimo. 
S tem dejanjem je demokracija v novih poli-
tičnah razmerah prvič padla na izpitu, ker se 
je strankarskim veljakom samo po sebi zdelo 
umevno, da je večstrankarski sistem isto kot 
kapitalistični sistem, kar smo sčasoma seveda 
vsi doumeli.

Sam sem že v socializmu razmišljal, da ni 
dobro, da vlada samo ena stranka, ki ima vso 
oblast v svojih rokah. To je bila seveda komu-
nistična partija. Za tedanje partijsko glasilo 
Komunist sem napisal za tiste čase provoka-
tivni članek V boj za novi socializem, ki je bil 
17. februarja 1989 v celoti objavljen. Bistvo 
tega prispevka je bila demokratizacija partij-
ske politike, ki z določenimi odstopi velja še 
danes za vse politične stranke.

Med drugim sem zapisal: »Sinteza, o kateri 
je bilo po 20. seji CK ZKJ toliko govora, ne 
more nastati na podlagi demokratičnega so-
cializma, kakršnega sedaj poznamo, ampak 
na podlagi pravice, da se o skupnih vpraša-
njih najprej izrečejo partijski kongresi repu-
blik in pokrajin in šele nato naj bi bil zvezni 
kongres. Ta naj bi tako politično platformo 
predvsem utrdil in obelodanil, vendar naj bi 
veljala samo za člane zveze komunistov, med-
tem ko naj bi druge družbene sile, zlasti še 
SZDL, prav tako iskale najbolj primerne poti 
za razvoj novega socializma in tako soočale 
svoje poglede s pogledi zveze komunistov.« 
Upam si trditi, da je bilo tako razmišljanje 
svojevrstni začetek večstrankarskega sistema.

Za današnji večstrankarski sistem velja 
skorajda pravilo, da temeljne usmeritve in 
sklepe sprejemajo vodstva strank, marsik-
daj pa samo njihovi šefi. In tako se človek ne 
more znebiti občutka, da sedaj namesto ožje 
skupine ljudi, kar je veljalo za prejšnji sistem, 

odločitve sprejemajo ožje skupine več strank, 
kar je vendarle bolj demokratično, kot je bilo 
prej.

Seveda pa je bistvo delovanja sedanjih po-
litičnih strank (sam nisem član nobene) boj 
za oblast posamezne stranke, ne pa predvsem 
boj za koristi celotne države. Že to, da neka-
tere stranke bojkotirajo državne proslave in 
organizirajo svoje, ki da naj bi bile edine pra-
ve in ki naj ne bi spreminjale zgodovinskih 
dejstev, kaže, da so stranke nekakšna naddr-
žavna tvorba, ki se borijo za svoje volivce in 
podrepnike, ki nekritično in zmotno tudi na 
javnih shodih nemalokrat podpirajo samo 
svoje liderje. Nekatere stranke vidijo v svojih 
vodilnih male bogove, ki se neskončno žrtvu-
jejo za svoj, slovenski narod, v resnici pa jim 
je največ do tega, da bodo čim dlje na čelu 
strank, če že ne na čelu države ali vlade.

Nekateri strankarski voditelji za dosego 
svojih, tudi umazanih ciljev, uporabljajo vsa 
sredstva, tudi internet.

Posebno vprašanje je kultura dialoga, ki naj 
bi bila vodilo v politiki. Na primer v držav-
nem zboru je veliko zmerjanja brez izbiranja 
besed. Nekateri temu pravijo demokracija, v 
resnici pa gre za anarhijo, ki je pogosto za-
činjena z vsemi mogočimi žalitvami in brez 
dokazov.

Skorajda ni primerov, da bi se strankarski 
liderji na redkih skupnih sestankih iskreno 
poenotili o kakšni pomembni družbeni zade-
vi. Če pa se formalno to že zgodi, potem vsak 
po svoje razlaga svojo resnico, ponavadi tako, 
da je edino njegova resnica prava.

Ljudje, ki so člani političnih strank, in ti 
so v manjšini, se vsaj občasno dobivajo na 
posvetih na lokalni in republiški ravni, zlasti 
še pred volitvami. Vsi drugi pa smo bolj ali 
manj prepuščeni pisanju za Pisma bralcev za 
časopise, ki pa jih pogosto tudi ne objavijo.

Nekoč smo poznali zbore občanov in kra-
jevne skupnosti, kjer smo se marsikaj do-
govorili, čeprav je pogosto mnenje ljudi šlo 
skozi politični filter, kar se seveda dogaja tudi 
danes. Ni zaželeno, da bi zlasti član ožjega 
vodstva politične stranke imel lastno mnenje, 
kaj šele, da bi podal kritično opazko na račun 
liderja. Taki se lahko poslovi od stranke, če ga 
ta že ne izžene. 

Po vsem povedanem lahko rečemo, da po-
gosto strankarskega sistema ni mogoče ena-
čiti z resnično demokracijo.

Tone Štefanec

V Slovenskih goricah proslavili dan upora
Snežni metež ni pokvaril prazničnega razpoloženja

Številni prebivalci občine Sveti Jurij in 
drugih občin v osrednjih Slovenskih 
goricah so se ob slovenskem državnem 

prazniku – dnevu upora zbrali na sedaj že 
tradicionalnem srečanju na domačiji Zlatka 
Muleca v Ploderšnici (na nekdanji Basiče-
vi domačiji), na kateri so v času narodnoo-
svobodilne vojne ustanovili krajevni odbor 
Osvobodilne fronte.

Letos so prišli na praznično srečanje tudi 
udeleženci pohoda »Spoznavajmo svoj kraj«, 
ki ga je organiziralo Turistično društvo »De-
diščina« iz Jurovskega Dola na čelu z vedno 
aktivno in dejavno Marijo Šauperl. Številni 

pohodniki, ki se niso ustrašili niti snežnega 
meteža, ki je na praznični dan pobelil osre-
dnje Slovenske gorice, so na poti obiskali 
86-letnega Mirka Kranerja, ki jim je povedal 
marsikaj zanimivega iz življenja v preteklosti. 
Ker pohodniki 27. aprila niso bili oblečeni 
v zimska oblačila, so svoj pohod nekoliko 
skrajšali in prišli na Mulečevo domačijo pred 
napovedano uro. Robert Zemljič, sicer pred-

sednik Sindikata kovinske 
in elektroindustrije v pod-
jetju Lentherm-Invest v Le-
nartu, pa je kljub sneženju 
prišel na končni cilj po za-
črtani poti, zaradi česar so 
mu vsi udeleženci pohoda 
zaploskali.

Udeležence pohoda, 
med njimi je bil tudi pred-
sednik Zveze združenj 
borcev za vrednote NOB 
Lenart Alojz Bezjak, je 
pozdravil tudi župan obči-
ne Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah Peter Škrlec. Dejal 
je, da je praznik upora, ki 
združuje vrednote sloven-

skega uporništva od kmečkih puntov preko 
narodnoosvobodilne vojne do vojne za sa-
mostojno Slovenijo, priložnost za medseboj-
no druženje vseh ljudi, ne glede na politično 
opredeljenost in nazorsko prepričanje. »Ži-

Tretje javno povabilo za javna dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je zago-
tovilo 1,2 milijona evrov dodatnih 

sredstev za izvajanje javnih del v letu 2016, 
zato je skupaj z Zavodom Republike Sloveni-
je za zaposlovanje pripravilo novo, to je tretje 
povabilo za izbor programov javnih del.

Na tokratno javno povabilo bodo lahko 
oddali ponudbe neprofitni delodajalci, ki 
bodo izvajali programe javnih del na po-
dročju kmetijstva, vzgoje in izobraževanja, 
športa, okolja in prostora, kulture, socialnega 
varstva in na še nekaterih področjih. 

V programe javnih del, ki bodo izbrani na 
tretjem javnem povabilu, se bo lahko vključilo 
220 brezposelnih oseb. Prednost pri vključe-
vanju bodo imele tiste dolgotrajno brezposel-
ne osebe, ki so več kot dve leti neprekinjeno 
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in v 
tem času niso bile vključene v noben program 
aktivne politike zaposlovanja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti bo letos za javna dela 
namenilo 34 milijonov evrov, vanje pa bo 
vključenih skupno 6.220 dolgotrajno brezpo-
selnih oseb.

Kakšen regres javnim uslužbencem?

Javnim uslužbencem in funkcionarjem 
pripada po Zakonu o ukrepih na podro-
čju plač in drugih stroškov dela za leto 

2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki 
je bil sprejet novembra 2015 po podpisu do-
govora med vlado in sindikati javnega sektor-
ja, regres za letni dopust za leto 2016 glede na 
to, v kateri plačni razred so bili razvrščeni na 
zadnji dan meseca aprila letos.

Višina regresa je določena z lestvico: do 
vključno 30. plačnega razreda pripada javne-
mu uslužbencu regres v višini 790,73 eura; od 
31. do vključno 40. plačnega razreda pripada 
javnemu uslužbencu regres v višini 696 eu-

rov; od 41. do vključno 50. plačnega razreda 
pripada javnemu uslužbencu regres v višini 
450 eurov in od 51. plačnega razreda naprej 
pripada javnemu uslužbencu regres v višini 
350 eurov.

V skladu s 7. čl. Zakona o ukrepih na po-
dročju plač in drugih stroškov dela za leto 
2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju 
morajo javni uslužbenci dobiti regres izplačan 
pri plači za mesec maj 2016 (torej v juniju).

Za to, da imajo letos takšen regres za letni 
dopust, se lahko javni uslužbenci zahvalijo 
sindikatom javnega sektorja, ki so se za to 
uspeli dogovoriti na pogajanjih z vlado.

vljenje v naših krajih je še zlasti v sedanjih 
časih že samo po sebi dovolj težko in napor-
no, zato si ga ne bi smeli oteževati še sami z 
medsebojnimi razprtijami,« je dejal Škrlec in 
opozoril, da smo v zgodovini našega upor-
ništva dosegali zmage samo, kadar smo bili 
združeni in enotni. Predlog, da bi se občani 
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah vsako 
leto na dan upora srečali na Mulečevi doma-
čiji, so zbrani pozdravili z bučnim aplavzom.

Po tem sta se izkazala gospodinja in go-
spodar na Mulečevi domačiji, za dobro raz-
položenje pa sta poskrbela domači sin Miha 
Mulec s harmoniko ter slikar, kipar in ume-
tniški fotograf Ivo Lorenčič s trobento, ki sta 
zaigrala nekaj slovenskih borbenih pesmi. 

Proslavljanje dneva upora se je nadaljevalo 
v Jurovskem kulturnem domu, v katerem so 
na praznični dan zvečer Združenje borcev za 
vrednote NOB iz Lenarta, občina Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, tamkajšnja osnovna šola 
in turistično društvo »Dediščina« pripravili 
proslavo. Za kulturni program sta poskrbe-
la Slavica in Ivan Vogrin ter učenci osnovne 
šole, zbrane je pozdravil Peter Škrlec, spre-
govoril pa jim je zgodovinar dr. Marjan Žni-
darič, sicer predsednik Združenja borcev za 
vrednote NOB iz Maribora.

Poudaril je, da je dan ustanovitve OF tisti 
zgodovinski mejnik, ki je pomenil začetek 

odločne in odločilne poti k slovenski suvere-
nosti in k nastanku lastne države. Pot je bila 
napojena s krvjo tisočev slovenskih rodolju-
bov, ki so se zavedali nevarnosti, v kateri se 
je z nacifašistično okupacijo znašel majhen 
slovenski narod. Ta pot je bila uspešno do-
končana potem, ko smo spoznali, da skupna 
jugoslovanska država ne more več varovati 
nacionalne enakopravnosti vseh narodov v 
njej, ko se je začela odkrito izvajati hegemo-
nija enega naroda nad drugimi. Brez OF in 
upora leta 1941 ne bi bilo upora petdeset let 
pozneje, leta 1991. 

Tudi na širšem območju Lenarta in Slo-
venskih goric so že leta 1941 delovale prve 
uporniške skupine. Nastajale so spontano, na 
osnovi narodne zavesti in niso imele nepo-
srednih povezav s KPS in OF. Najširšo pove-
zanost pristašev različnih političnih skupin je 
dr. Žnidarič označil z zanimivim primerom. 
Nacisti so novembra 1941 pri Jurovskem 
Dolu našli letak z naslednjo vsebino: »Dol s 
Hitlerjem! Smrt nemčurjem! Dol z nasiljem! 
Naj živi svoboda! Naj živi Jugoslavija, naj živi 
kralj Peter! Dol s Hitlerjem, naj živi Stalin!« 
Narisan je bil tudi srp s kladivom. Letak je 
napisal bogoslovec Franc Ornik, ki je bil po-
zneje ustreljen kot talec …«

T. K., A. B.

Sprejet zakon o partnerski zvezi

Poslanci v državnem zboru so pred dne-
vi s 54 glasovi za in 15 glasovi proti 
sprejeli zakon o partnerski zvezi, ki ga 

je po zavrnitvi novele zakona o zakonski zve-
zi in družinskih razmerjih na referendumu 
decembra lani vložil poslanec Janko Mödern-
dorfer. Novi zakon uvaja za istospolne pare 
enake pravne posledice, kot jih ima zakonska 
zveza, vendar brez možnosti posvojitev in 

postopkov biomedicinske oploditve. 
Novi zakon ne ureja družinskih razmerij 

oziroma razmerja istospolnega para do tre-
tjih oseb (tudi ne do otrok). 

Glede postopka sklenitve partnerske zveze 
zakon napotuje na smiselno uporabo določbe 
o sklenitvi zakonske zveze. S tem je realizi-
rana tudi nedavno izdana odločba Ustavnega 
sodišča, št. U-I-255/13-15 z dne 18. 2. 2016. 

Maratonski nadzor hitrosti

Konec aprila so policisti izvedli napo-
vedani maratonski nadzor hitrosti, 
saj so nadzirali hitrost motornih vozil 

na 630 lokacijah po vsej Sloveniji. Izmerili so 
503 prekoračitve hitrosti, kar je znatno manj 
kot lani v podobni akciji, ko so izmerili 1.225 
prekoračitev. Policisti so 380 voznikov opo-
zorili na kršitev predpisov o hitrosti, 123 naj-

hujših kršiteljev pa bo na dom dobilo naloge 
za plačilo globe.

Rekorder med kršitelji na avtocestah je bil 
voznik, ki je po avtocesti skozi Slovenske go-
rice drvel s hitrostjo 179 kilometrov na uro, 
čeprav je dovoljena hitrost 110 kilometrov na 
uro.

T. K.

Opravičilo
V pismu oziroma mnenju v prejšnji številki Ovtarjevih novic sem netočno zapisal, da se 

gospod župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, ni udeležil okrogle mize s predsednikom 
parlamenta v Centru Slovenskih goric, ki je bila organizirana o problematiki beguncev v Lenar-
tu. Ker mi je pojasnil, da se je pogovora udeležil, se mu za mojo napačno trditev opravičujem.

Alojz Bezjak
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AKTUALNO IZ OBČIN

policisti obravnavali kaznivo dejanje lahke te-
lesne poškodbe in kaznivo dejanje ogrožanja 
z nevarnim orodjem pri pretepu ali prepiru.

Največ kaznivih dejanj so policisti lani 
obravnavali v naselju Cerkvenjak, zlasti ob 
ponedeljkih in nedeljah.

Na območju občine Cerkvenjak so 
policisti lani obravnavali tudi 19 krši-
tev predpisov o javnem redu in miru ter 
splošni varnosti ljudi in premoženja, kar 
je dva manj kot leta 2014. Devet prekr-
škov zoper javni red in mir je bilo stor-
jenih na javnem prostoru, trije pa so bili 
storjeni v zasebnem prostoru oziroma v 
stanovanju. Policisti so obravnavali tudi 
3 prekrške po zakonu o zaščiti živali. 
Največ kršitev so policisti zabeležili v 
središču Cerkvenjaka, zlasti v okolici go-
stinskih lokalov. »Nasilja v družini je še 
vedno več, kot ga je prijavljenega, žrtve 
pa nasilja ne prijavijo zaradi strahu pred 
maščevanjem nasilneža,« ugotavljajo po-
licisti. 

Na območju občine Cerkvenjak so lani 
policisti obravnavali tudi 19 prometnih 
nesreč oziroma tri manj kot leto poprej. Na 
srečo v prometnih nesrečah ni nihče umrl ali 
bil huje telesno poškodovan. V vseh nesrečah 
se je lažje poškodovalo 9 oseb. Najpogostejša 
vzroka nesreče sta nepravilna stran vožnje in 

neprilagojena hitrost, v enem primeru pa je 
bil povzročitelj pod vplivom alkohola.

Varnostne razmere v Cerkvenjaku so se 
lani glede na leto poprej na vseh področjih 
izboljšale, vendar pa to Cerkvenjačank in 

Cerkvenjačanov ne sme uspavati, saj postaja 
v sodobnem svetu ena od največjih vrednot 
ravno varnost.

T. K.

Občina Benedikt

17. praznik občine Benedikt

V Benediktu se pripravljajo na 
17. občinski praznik. Prireditve 
bodo potekale od 1. 7. 2016, ko 

bo osrednja prireditev ob 17. občin-
skem prazniku – Županov večer, do 
10. 7. 2016, ko je na programu farno 
žegnanje. Vmes se bodo zvrstile tradi-
cionalne kulturne, športne in humani-
tarne prireditve. Podrobnejši program 
bo objavljen v naslednji številki Ovtar-
jevih novic, ki izidejo 1. 7. 2016.

Zemljišča za Terme Benedikt rešena iz primeža stečaja

Usoda Term Benedikt v rokah Probanke

Kot je znano, je podjetje CM Celje 
pripravilo vse za izgradnjo Term Be-
nedikt, nato pa je šlo zaradi krize v 

našem gradbeništvu v stečaj. Stečajna upra-
viteljica podjetja CM Celje v stečaju Milena 
Sisinger je poskušala zemljišča za Terme Be-
nedikt prodati na treh javnih dražbah, vendar 
ji to ni uspelo. Sedaj pa se je v zvezi s temi 
zemljišči vendarle nekaj premaknilo. Sisin-
gerjeva je o tem okrožnemu sodišču v Celju 
poročala v svojem rednem poročilu za prvo 
tromesečje tega leta.

»Že v preteklih obdobjih poročanja smo 
v stečajnem postopku pričeli s pospešeno 
prodajo zemljišč, ki so v lasti stečajnega dol-
žnika. V preteklih obdobjih poročanja je bilo 
namreč edino prodajano zemljišče v občini 
Benedikt. Predmetno zemljišče je namenjeno 
gradnji termalnega objekta in je imelo za to 
tudi veljavno gradbeno dovoljenje. Zemlji-
šče se je prodajalo že na treh javnih dražbah, 
vendar za nakup ni bilo nobenega interesa. 

Zaradi bližnjega poteka gradbenega dovolje-
nja za izgradnjo Term v občini Benedikt je bil 
v predhodnem obdobju poročanja objavljen 
poziv ločitvenemu upniku Probanki, d. d., za 
prevzem premoženja. Upnik, Probanka, d. 
d., je namreč vztrajal pri prodajni ceni, ki je 
bila za morebitne interesente nesprejemljiva. 
Na podlagi poziva je ločitveni upnik Proban-
ka, d. d., v zahtevanem roku dal soglasje za 
prevzem premoženja pod pogoji, ki sem jih 
zahtevala (po vrednosti 983.606,56 evra brez 
davka, ob plačilu stroškov stečajnega postop-
ka v višini 319.127,75 evra), zato je bil pripra-
vljen načrt L. razdelitve posebne razdelitvene 
mase in izdan sklep o razdelitvi z dne 17. 3. 
2016,« je zapisala Sisingerjeva v svojem po-
ročilu sodišču.

Ker Probanka kot ločitvena upnica ni pri-
stala, da bi zemljišča za Terme Benedikt pro-

dali po nižji ceni, kot jih je stečajna upravite-
ljica poskušala prodati na tretji javni dražbi, 
je Sisingerjeva v skladu s 367. členom Zakona 
o finančnem poslovanju, postopkih insolven-
tnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPiPP) 
pripravila »Končni načrt L. razdelitve po-
sebne razdelitvene mase – premoženja, ki ga 
ni mogoče unovčiti«. Sodišče pa je nato 17. 
marca letos izdalo sklep o razdelitvi posebne 
razdelitvene mase.

Tako so zemljišča, na katerih je mogoče 
zgraditi Terme Benedikt, prešle v last Pro-
banke. Gre za parcele iz katastrske občine 
(520) Benedikt št. 423/1, 422/0, 343/0, 651/2, 
654/1, 652/0, 651/3, 411/5, 421/2, 340/4, 
410/2, 411/1, 411/7, 411/4 in 411/6. V naravi 
je na vseh parcelah travnik, Probanka pa je 
njihov novi lastnik do celote (1/1).

Vrednost tega premoženja je znaša-
la 983.606,56 evra, povečana za davek na 
dodano vrednost, in je predstavljala 54,86 
odstotka njegove likvidacijske vrednosti. 

Skupni znesek stroškov v 
zvezi s tem premoženjem 
pa je znašal 319.127,75 evra 
(stroški cenitve 1.320 evrov, 
stroški nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemljišča in 
takse za podaljšanje grad-
benega dovoljenja 53,65 
evra, sorazmerni del nado-
mestila upraviteljici po 3. 
točki 4. odstavka 103. člena 
ZFPPiPP 30.836,07 evra in 
sorazmerni del stroškov po 
5. točki 226. člena ZFPPI-
PP 268.918.03 evra). Višina 
posebne razdelitvene mase, 
ki je bila predmet razdeli-

tve, znaša 664.478,81 evra.
Odločitev Probanke kaže na to, da so tudi 

naložbeni in finančni strokovnjaki v tej ban-
ki prepričani o vrednosti zemljišč za Terme 
Benedikt. Verjetno se bo sedaj tudi Proban-
ka vključila v iskanje investitorja, zato je in-
formacija, da je Probanka postala lastnica 
zemljišč za terme za Benedičanke in Bene-
dičane dobra novica. Ta novica vliva upanje, 
da bo do izgradnje Term v doglednem času 
vendarle prišlo. To pa bi temeljito spremenilo 
ne samo podobo kraja, temveč tudi vrednost 
nepremičnin v njem.

Kako pa najnovejšo vest komentirajo na 
občini Benedikt? »Tako kot doslej si še na-
prej prizadevamo najti resnega investitorja za 
gradnjo Term Benedikt,« pravi župan Milan 
Gumzar. 

T. K.

Občina Cerkvenjak

Varnostne razmere so se izboljšale

Število kaznivih dejanj, storjenih na ob-
močju občine Cerkvenjak, se je v lan-
skem letu glede na leto poprej skoraj 

prepolovilo, saj so policisti leta 2014 zabeleži-
li na območju občine Cerkvenjak 53 kaznivih 
dejanj, lani pa 30. Manj ugoden pa je podatek 
o raziskanosti kaznivih dejanj, saj se je ta lani 
glede na leto poprej zmanjšala z 21,62 od-
stotka na 20 odstotkov. To izhaja iz pregleda 
varnostne situacije na območju občine Cer-

kvenjak, ki so ga pred nedavnim obravnavali 
člani občinskega sveta občine Cerkvenjak. 
Pregled je pripravil policist I Danilo Juršnik, 
podpisal pa komandir policijske postaje v 
Lenartu policijski inšpektor Srečko Artenjak.

Med 30 kaznivimi dejanji, ki so bila lani 
storjena na območju občine Cerkvenjak, jih 
je bilo kar 26 storjenih zoper premoženje. Po-
licisti so zabeležili 16 poškodovanj tujih stva-
ri, 7 tatvin in 3 velike tatvine. Poleg tega so 

Občina Lenart

Izbran izdelovalec Celostne prometne 
strategije občine Lenart

Občina Lenart se je odločila za 
pripravo dokumenta Celostne 
prometne strategije, ker je le-

-ta pogoj za uspešno kandidiranje na 
prihajajočih razpisih Ministrstva za 
infrastrukturo RS za sofinanciranje projektov 
trajnostne mobilnosti. Tako se je novembra 
2015 prijavila na javni razpis za sofinancira-
nje izdelave CPS in prejela pozitiven sklep v 
vrednosti 27.115,00 EUR. Z vključitvijo širše 
javnosti in z izkušenimi strokovnjaki bo ce-
lostna prometna strategija Občine Lenart pri-
pravljena do konca leta 2016.

 Namen Ministrstva za infrastrukturo RS 
je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja pro-
meta v slovenskih občinah s pomočjo izde-
lanih strateških dokumentov – CPS. 
CPS pomaga vzpostaviti trajnostni 
prometni sistem tako, da se zago-
tovi dostopnost delovnih mest in 
storitev za vse, izboljša prometna 
varnost, zmanjša onesnaževanje, 
emisije toplogrednih plinov in po-
raba energije, poveča učinkovitost 
in zmanjša stroške potniškega in to-
vornega prevoza ter izboljša privlač-
nost in kakovost mestnega okolja. 
Celostno urejen promet ne pomeni 
zgolj bolje izkoriščene prometne 
infrastrukture, nižjih stroškov za 
mobilnost, manjših zastojev, bolj 
učinkovitih naložb, večjega zado-
voljstva in manjšega onesnaženja. 
Prinaša objektivno merljivo izboljšanje ka-
kovosti bivanja prebivalcev in povečanje mo-
žnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj. 
Z izvajanjem CPS bodo slovenske občine 
stopile na pot trajnostne mobilnosti. Občine, 
ki ne bodo imele izdelane CPS ter potrjene-
ga akcijskega načrta za njeno izvedbo, se ne 
bodo mogle potegovati za sredstva, ki bodo 
na voljo v okviru nadaljnjih razpisov za iz-
vedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot 
so definirani v Operativnem programu za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020. Zanje je iz KS na voljo 26 
mio EUR in iz ESRR 21 mio EUR za občine, 
vzgojno-izobraževalne ustanove, raziskoval-
ne ustanove, prevoznike, nevladne organiza-
cije, regionalne razvojne agencije in podjetja. 

Gre za naložbe v urbana območja, zato 
bodo prednost do teh sredstev sicer imele 
mestne občine, upravičenci pa bodo tudi me-
stna naselja, kamor se po statistiki uvršča tudi 
Lenart v Slovenskih goricah. Tako je odprta 
možnost, da bo iz tega naslova v prihodnje 
mogoče črpati sredstva EU za varne dostope 
do postaj in postajališč JPP, stojala in nadstre-

šnice za kolesa, sistem P+R, postajališča JPP, 
pločnike, kolesarske steze, ukrepe trajnostne 
parkirne politike, omejevanje prometa v me-
stnih jedrih za osebni promet, zeleno mestno 
logistiko, sodobne tehnologije za upravljanje 
mobilnosti in izobraževalno ozaveščevalne 
dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

Na podlagi Sklepa o začetku postopka 
oddaje javnega naročila z dne 17. 3. 2016 in 
objavljenega javnega razpisa na portalu jav-
nih naročil dne 24. 3. 2016 je bil za izdelavo 

celostne prometne strategije Občine Lenart 
izbran ponudnik Logiteh projektiranje, sve-
tovanje, založništvo in druge storitve, d. o. 
o., iz Podlehnika s partnerjema: Mariborsko 
kolesarsko mrežo, društvom za vzpodbujanje 
kolesarjenja in trajnostnega prometa, in pod-
jetja SAPO, studia za arhitekturo, planiranje 
in oblikovanje, d. o. o., iz Črnomlja, ki je v 
skladu z razpisanimi pogoji ponudil najnižjo 
ceno v višini 29.600,00 EUR. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz kohezijskega sklada. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa za izva-
janje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 
- 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in pro-
izvodnja energije in pametna omrežja, prednostne 
naložbe, št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strate-
gij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, 
vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi pri-
lagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja 
Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti 
zraka v mestih.

mag. Lidija Šipek

Benedikt je iz leta v leto bolj urejen.

Na območju občine Cerkvenjak je bilo lani tudi manj 
prometnih nesreč kot predlani.

Foto: Stane Bratuša
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Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Poletne kulturne prireditve Len-Art 2016

Spoštovani!
»Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet,«… in mi z njim … »Kar je dobrega, maxi naj bo, 

naj bo mini vse, kar je slabo«. Z verzi zimzelenih slovenskih popevk pozdravljamo jubilejne, 
10. poletne kulturne prireditve. Len-Art bo tudi letos zabaven, živahen, poživljajoč in sprošču-
joč. Družili nas bosta pozitivna energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu, predsta-
vah. Ob zvokih in v ritmu Len-Arta se bomo imeli lepo. Tudi vi ste del Len-Arta, dobrodošli 
na prireditvah!

Lenart, maj 2016
 mag. Janez Kramberger, 
 dr. vet. med., župan občine Lenart
JUNIJ

TOREK, 14. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
ZAKLJUČNA PRODUKCIJA ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB

Organizator: Muziklub
PONEDELJEK, 20. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
SALONSKI ORKESTER UČENCEV IN UČITELJEV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET 
MARIBOR, PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
Koncert melodij operetnih mojstrov

Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart

JULIJ
PETEK, 1. JULIJ, ŠPORTNA DVORANA LENART, 21.00
FOLKART, gostovanje tuje folklorne skupine

Organizator: Občina Lenart
TOREK, 5. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV, gledališka predstava za otroke

Igrajo: Primož Forte in Žiga Udir, režija in priredba: Dejan Spasić
Produkcija: KŠD Štumf in ŠODR teater
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 8. JULIJ, CERKEV SV. LENARTA, 20.00
DUO VITA&ŽAN 
VITA PETERLIN, violončelo IN ŽAN TROBAS, harmonika, koncert klasične glasbe

Koncert Dua Vita &Žan bi lahko poimenovali »srečanje violončela in harmonike«. V skladbah J. 
S. Bacha, Astorja Piazolle, Igorja Stravinskega, Bele Bartoka in drugih skladateljev bosta domačin 
Žan Trobas in Ljubljančanka Vita Peterlin v virtuozni izvedbi združila bogastvo zvočnih barv, di-
namičnih nians in izrazno moč. Vita in Žan sta zmagala na številnih mednarodnih tekmovanjih, 
nastopila sta na mednarodnih festivalih in v znanih koncertnih dvoranah. Študirata na Univerzi 
za glasbo v Gradcu.
Žan je kot solist in član komornih ter orkestralnih zasedb nastopal doma v okviru prireditve Glas-
bene mladine Slovenije, na Festivalu Lent, na festivalu Steirischer Hebrst v Gradcu, na mednaro-
dnem festivalu v Grosslobmingu in v Tokiu. Tudi letošnje poletje bo pestro, nastopi na Festivalu 
Lenart, v Italiji, snemanje plošče na Finskem.
Vita Peterlin, zmagovalka številnih domačih in tujih tekmovanj, nastopa kot solistka, je članica 
komornega godalnega orkestra Mladi ljubljanski solisti, kot solistka je izvedla koncert s Komornim 
orkestrom Slovenske filharmonije. Nastopa na festivalih komornih zasedb, kot so SoNoRo in Mo-
ritzburg festival v Nemčiji, Aurora festival na Švedskem.
Strune in tipke, lok in meh, dva glasbena virtuoza, skladbe iz svetovne glasbene zakladnice, Vita 
in Žan, sozvočje dveh instrumentov in neponovljivo glasbeno doživetje.
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 15. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 21.00
ABBA REAL TRIBUTE BAND, koncert

Abba Real Tribute Band iz Srbije bodo ustvarili nepozaben večer, poln nostalgije in največjih hitov 
skupine ABBA.
Mamma Mia, Dancig Queen, Knowing Me, 
Knowing You, Take A Chance on Me, Lay 
All Your Love on Me, The Winer Takes It 
All, Money, Money, Money, S.O.S., Chiqui-
tita, Fernando, Vulez-Vous, Waterloo, Does 
Your Mother Know, One of US, Thank You 
for the Music in drugi ...
Doživite večer glasbe skupine Abba, najbolj 
priljubljene švedske pop skupine, v najboljši 
izvedbi, z odličnimi glasbeniki; hiti in show, 
kot ga je izvedla samo Abba!
Abba Real Tribute Band so v aprilu navdu-
šili občinstvo v ljubljanski Hali Tivoli, na-
stopajo na največjih festivalih na območju nekdanje Jugoslavije in v tujini. Izobraženi in izkušeni 
glasbeniki bodo z originalnim nastopom, kostumi, koreografijo, glasbo in glasovi ustvarili vzdušje 
časa, ko se je pisala zgodovina pop glasbe, v svetu glasbe pa je kraljevala Abba. Na noge so dvignili 
publiko v Hali Tivoli, naj zabavajo in navdušijo tudi vas! 
Organizator: Občina Lenart

AVGUST
PETEK, 5. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 21.00
DUO CLEAROBSCURE, ALEKSANDRA BAJDE IN EMRET SIHAN KALELI, koncert

Clearobscure je projekt dveh mladih umetnikov, Aleksandre Bajde iz Lenarta in Emreta Sihana 
Kalelija iz Ankare. 
Aleksandra Bajde iz Lenarta je na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor zaključila 10 let 
violine, 6 let klavirja in 3 leta klasičnega petja. Leta 2011 je diplomirala iz jazz petja na Konser-
vatoriju v Amsterdamu, leta 2013 je zaključila dodiplomski študij mednarodnih odnosov in soci-
ologije na Amsterdam University Collegu, leta 2014 pa trojezični magistrski študij na Advanced 
European and International Studies na Evropskem inštitutu v Franciji. Sodelovala ja pri različnih 
projektih v Sloveniji in tujini. 

Emre Sihan Kaleli je turški skladatelj in komponist. Leta 2010 je diplomiral iz kompozicije na 
Državnem konservatoriju v Uzbekistanu, leta 2012 je zaključil magisterij na Konservatoriju v 
Amsterdamu.
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 19. AVGUST, DOM KULTURE LENART, 20.00
PROJEKT SLOVENSKA POPEVKA, koncert
Sredi zvezd, noč in dan, se vrti ta svet

Nastopajo: SAMO IVAčIč in KARIN ZEMLJIč (vokal), ROBERT OŽINGER (klavir), LUKA 
HERMAN GAISER (kontrabas) in JOŽE ZADRAVEC (bobni)
Slovenske popevke so kot besedilo pesmi Orion, ki govori, »čez tisoč let, ko naju več ne bo, na nebu 
Orion sijal bo še«… so večne, brezčasne, zimzelene, vedno znova zažarijo in lepe misli budijo. Po-
pevke iz obdobja, ko je čas tekel v drugačnem tempu in je glasba vtisnila pečat življenju. 
Pesmi iz »zlatih časov« slovenske popevke, skladbe Nad mestom se dani, Ne čakaj na maj, Vozi 
me vlak v daljave, Orion in druge, takrat pod mojstrskim vodstvom dirigenta Jožeta Privška bodo 
znova zazvenele sveže, mladostno, pa vendar nostalgično, tokrat v izvedbi Sama Ivačiča in Karin 
Zemljič - vokal, Roberta Ožingerja - klavir, Luke Hermana Gaiserja -kontrabas, Jožeta Zadravca - 
bobni (opcija Stane Hebar - kitara, Boris Majcen - trobenta, Grega Zver - saksofon). Vsi glasbeniki 
so akademsko izobraženi in delujejo v različnih zasedbah v Sloveniji, v preteklih letih so sodelovali 
tudi z vodilnimi imeni slovenske popevke (Oto Pestner, Elda Viler, Nuša Derenda …)
»Sredi zvezd, noč in dan, se vrti ta svet …« sta leta 1962 na Bledu, na prvem festivalu Slovenska 
popevka zapela Majda Sepe in Nino Robič. Svet se vrti naprej, če se vrti ob taktih in ritmih dobre 
glasbe »zamižiš, zapreš oči in sončen dan se spet iskri«, poje pesem Belih vran. Vabljeni!
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 27. AVGUST, 17.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU IN DRUGE 
LOKACIJE V OKOLICI LENARTA
AGATINE SKRIVNOSTI

Organizatorji: Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, Razvojna agencija Slo-
venske gorice, Kulturno društvo Delavec Lenart

SEPTEMBER
SOBOTA, 3. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, 20.00
CUCKI, komedija

Igrajo: KLEMEN SLAKONJA, GOJMIR LEŠNJAK GOJC IN NENAD NEŠO TOKALIĆ
V Mestnem gledališču Ptuj so pripravili predstavo, »kjer trio – Gojmir Lešnjak Gojc, Klemen 
Slakonja in Nenad Nešo Tokalić – igra pasjo simfonijo«. Dreser predstave je Matjaž Latin, 
velik ljubitelj psov in pristaš pasjega ži-
vljenja! Ste se morda kdaj vprašali, o čem 
razmišlja vaš pes? Ste morda kdaj svoje 
življenje primerjali s pasjim? Pasje življe-
nje je prav tako bogato in ustvarjalno kot 
naše. Psi prav tako razglabljajo o ljubezni, 
spolnosti, prijateljstvu, maščevanju, na-
silju … V predstavi se pojavljajo slikoviti 
pasji liki, ki skozi monologe predstavljajo 
publiki svoje življenjske zgodbe. Vsi pasji 
liki izražajo glavne značilnosti človeškega 
značaja. Predstava je enkratna mešanica 
humorja, tragedije, ostrine, nežnosti in 
romantike. V njej boste našli odgovore na 
pasje življenje, ki ga živijo psi v pasjem za-
vetišču. Morda se boste prepoznali v zlatem prinašalcu? Zakaj niso čustvovali s čivavo čili? Zakaj 
je ljubezen lahko pogubna? Kaj lahko psi zavohajo? Kakšne so mestne ulice? Kaj naj si mislimo 
o prišlekih: o angleškem hrtu, afganistanskem hrtu, nemški dogi, irskem setru, škotskem ovčarju, 
rodezijskem grebenarju in dalmatincu?
Morda nas prešine naslednja misel: »Moj cilj v življenju je biti enako dober, kot moj pes misli, da 
sem.« (Sigmund Freud)
Produkcija: Mestno Gledališče Ptuj
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 9. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, 20.00
NECA FALK, koncert

Nastopajo: Neca Falk, Boštjan Narat, Boštjan Gombač in Žiga Golob
Neca Falk se je pred dvema letoma po-
novno vrnila na oder z novo glasbo, ki jo 
je ustvarila v sodelovanju z Boštjanom 
Naratom. V primerjavi z njenimi zimze-
lenimi skladbami so nove nepričakovane, 
imajo pečat svežega in še neslišanega. Po-
leg dobro znanega Necinega repertoarja, 
ki pa v novi zasedbi (poleg Boštjana Na-
rata jo tvorita še kontrabasist Žiga Golob 
in multiinštrumentalist Boštjan Gombač) 
pridobiva drugačne barvne odtenke. 
Skratka: Neca Falk z novo zasedbo in novo 
muziko s konkretnim ščepom legendarnih 
komadov. Neca vseskozi stvari dela tako, 
da bodo ostale. In uspeva. Njene pesmi na novo odkrivajo vedno mlajše generacije. Nastopati je 
začela kot štirinajstletna deklica, ko je z lasmi, spletenimi v kite, prepevala kot Rita Pavone. Pevka, 
fotografinja in slikarka. Je neustavljiva. Tudi pela in nastopala bo, dokler bo lahko. V družbi glas-
benih virtuozov nas bo s svojim brezčasnimi pesmimi v svoj ritem in energijo ujela tudi v Lenartu.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 17. SEPTEMBER, ŠRC POLENA
PÜTA FEST

Organizator: Študentski klub Slovenskih goric

Len –Art 2016 SO OMOGOČILI
Mariborske lekarne Maribor, Jože Druzovič, s. p., TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d., AGJ Goran Rebernik, s. p., 
Zavarovalnica Maribor, d. d., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Turistično-gostinska dejavnost Nataša 
Cotar, s. p., Elektro Maribor, d. d., Tvoj dom, d. o. o., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o., Deželna 
banka Slovenije, d. d., Vinko Ribič, s. p., Moneta, d. o. o., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Delavska Hranilnica, 
d. d., Ljubljana, Zum urbanizem, projektiranje, planiranje, d. o. o., Banka Koper, d. d, Saubermacher Slovenija, d. o. 
o., Veterinarska bolnica Lenart, Deželna banka Slovenije, d. d., Salomon d. o. o. Ljubljana, BKS Bank AG, Roman 
Muršec, s. p., Prleški avto dom, d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Marko Hafner, s. p., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, 
d. o. o., GTP Kramberger, d. o. o., Žipo, d. o. o., Evgen Simonič, Vino vitis, d. o. o., Norka GT, d. o. o., Fontes, d. o. o., 
Stildom, d. o. o., Milan Hauptman, s. p., THS, d. o. o., Kmetijska zadruga Lenart, z. o. o., Geder, d. o. o., Gostinstvo 
29, d. o. o., Propoint, d. o. o., Gostinstvo Švarc, d. o. o., Restavracija Kmetič Alenka Breznik, s. p., Turistična kmetija 
Rožengrunt pri Miheliču. Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice, Radio Maribor
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16. pohod po Anini poti

V nedeljo, 1. 5. 
2016, se je v ob-
čini Sveta Ana 

od 9. ure dalje odvijal 
zdaj že 16. tradicionalni 
pohod po Anini poti, ki 
ga organizira Turistič-
no društvo Sveta Ana. 
Kljub dežju se je pohoda 
udeležilo približno 50 
pohodnikov.

Besedilo: A. R., Foto: 
V. K.

Občina Sveta Ana

Javna predstavitev dela za 2015 in načrtov 
ter investicij za 2016

V nedeljo, 15. maja, je župan občine 
Sveta Ana z 2325 prebivalci, Silvo Sla-
ček, javnosti predstavil pregled del v 

preteklem letu, večje investicije ter projekte, 
ki jih čakajo v prihodnje. Pojasnil je, da je bila 
višina občinskega proračuna lani 1.862.517 
evrov, kar pomeni kar dobrih 800.000 evrov 
manj od leta poprej. Prav tako je zaključni 
račun za leto 2015 primerljiv z občinami Sv. 
Jurij, Cerkvenjak, Benedikt.

Lanska realizacija prihodkov v primerjavi 
z veljavnim proračunom (2.338.722 evrov) je 
bila 92 %, kar pomeni 2.150.108 evrov, reali-

zacija odhodkov pa je bila 84 %. Župan kot 
uspešna ocenjuje dejstva, da je realizacija pri-
hodkov za leto 2015 pozitivna (kljub izpadu 
nedavčnih in kapitalskih prihodkov), da se 
občina v proračunskem letu 2015 ni zadolži-
la, da so odhodki realizirani skladno s pre-
jetimi prihodki, da so pogodbene obveznosti 
izvršene, da občina na dan 31.12.2015 ni evi-
dentirala zapadlih in neplačanih obveznosti, 
da so se nedokončani projekti iz leta 2014, ki 
so bili vključeni v proračun 2015, v letu 2015 
zaključili, da so se na novo planirani projekti 
izvedli in so finančno zaključeni, da so pro-
jekti, ki so večletni, v fazi izvedbe, finančno 
pa se tudi pokrivajo in so vključeni v prora-
čunsko leto 2016.

Občina se po letu 2009, ko se je zadolžila 
za 800.000 evrov, tudi ni več zadolžila. Dolg 
na občana pa iz preteklosti znaša 252 evrov. V 
lanskem letu so izdali tudi 35 gradbenih do-
voljenj, največ so jih izdali v letu 2013, kar 47; 
od tega bodo največ gradili v Zg. Ščavnici in v 
Zg. Ročici. Prav tako se je povečala vrednost 
premoženja občine. Leta 2000 je bilo eviden-
tirano na 4.545.810 evrov, v letu 2015 pa je 
ocenjeno na 15.603.604 evrov.

Investicijski odhodki so znašali 606.997 
evrov, investicijski transferi 20.858 evrov, to-
rej je bilo skupaj za investicije zagotovljenih 
627.855 evrov, kar znaša 34 % proračunskega 
deleža.

Nekateri največji izdatki za investicije v 
letu 2015 so bili:
•	Nakup stanovanja v   

občinski stavbi 39.780 €
•	Vzdrževanje in modernizacija   

občinskih cest 348.815 € 
•	Izgradnja kanalizacijskih   

priključkov 38.999 € 
•	Prostorski dokumenti občine 18.961 €
•	Izgradnja vodovoda 36.755 € 
•	Nadstrešnica pri športnem  

igrišču 22.836 € 
•	Ureditev športnega igrišča  

v Lokavcu 23.777 € 
•	PD za večstanovanjski objekt 24.107 €
•	Komunalna oprema stavbnih  

zemljišč  69.193 €
•	Komunalna oprema industrijske  

cone 78.272 €
•	Ograja na pokopališču 29.444 €

Nekateri največji projekti, planirani za  
leto 2016:
•	Energetska sanacija občinske  

stavbe 100.000 €
•	Solarni sistem na OŠ Sveta Ana  

in Lokavec 55.965 €
•	Vzdrževanje in modernizacija  

občinskih cest 465.000 €
•	Sofinanciranje individualnih  

MKČN 20.000 €
•	Izgradnja ČN v Sveti Ani 300.000 €
•	Izgradnja večstanovanjske  

stavbe 100.000 €
•	Komunalna oprema stavbnih  

zemljišč 188.000 €
•	Nakup zemljišč 115.000 €

Čezmejni projekti, ki čakajo občino v naslednjih letih:
•	Partnerici Slovenija in Avstrija: »CB Mat-

ching tradition« predvideva ureditev 
degustacijskega prostora, nakup opre-
me za polnjenje penine, nabava 10 elek-
tričnih koles z 2 polnilnicama.  
Vrednost celotnega projekta: 1,095.952 €.

•	Partnerici Slovenija in Madžarska: »Po-
beg iz zgodovine v prihodnost – po poti 
strpnosti« predvideva ureditev kultur-
nega spomenika (evangeličanskega po-
kop.) in dostop s parkiriščem.   
Vrednost celotnega projekta: 965.878 €.

•	Partnerici Slovenija in Hrvaška: Pode-
želsko razstrupljanje s spoznavanjem 
kulturne dediščine “Detox” predvideva 
ureditev prostorov v mansardi Grafon-
ževe domačije, ureditev Kaplove do-
mačije (ureditev sanitarij in priprava 

prostora za muzejsko zbirko).   
Vrednost celotnega projekta: 910.448 €.
Prav tako na predstavitvi izvemo, da je pri-

bližno 65 % otrok iz Svete Ane vključenih v 
predšolsko vzgojo. Najvišja cena za 1. staro-
stno obdobje znaša do 350 evrov, medtem ko 
v občini Sv. Andraž plačate krepko čez 450 
evrov (zaradi napak pri evidentiranju) za 1. 
starostno obdobje. Cene za 2. starostno ob-
dobje se gibljejo za občane okoli 280 evrov, za 
to obdobje najdražje plačujejo v Cerkvenja-
ku, okoli 360 evrov.

Upamo lahko, da se bo, kot lahko razbere-
mo iz parametrov, kvaliteten razvoj občine v 
prihodnje nadaljeval in tako bo občina svo-
jim občanom in vsem, ki si nameravajo tukaj 
ustvariti dom, lahko zagotovila boljše pogoje 
bivanja in ustvarjanja.

Suzana R. Breznik, foto: arhiv občine

Priprava novih prostorskih aktov občine 
Sveta Ana

Med pomembnimi nalogami, ki jih 
opravljajo občine v Sloveniji, je tudi 
načrtovanje in urejanje prostora. 

Občine uresničujejo načrtovanje prostora 
tako, da pripravljajo in sprejemajo občinske 

prostorske akte. Z njimi določajo:
 - cilje in izhodišča prostorskega razvoja 

občine;
 - načrtujejo prostorske ureditve lokalne-

ga pomena;

 - določajo namensko rabo prostora ter 
pogoje umeščanja objektov v prostor.

Občine urejajo svoj prostor z različnimi 
vrstami občinskih prostorskih aktov. V ne-
katerih od njih, med drugim, določajo tudi, 
katera zemljišča so namenjena gradnji raz-
ličnih vrst objektov, katera urejanju javnih 
in drugih površin za različne namene, katera 
vsem drugim dejavnostim, ki se pojavljajo v 
prostoru občine (npr. kmetijstvu ali gozdar-
stvu), kako je treba oblikovati nove objekte, 
kako je pred tem treba komunalno opremiti 
zemljišče za gradnjo in podobno.

Ker se spreminjajo gospodarske razmere 
in potrebe ter razvojni načrti, morajo obči-
ne svoje prostorske akte po določenem času 
temu prilagoditi. To storijo s spremembami 
in dopolnitvami veljavnih prostorskih aktov 
ali s pripravo novih. Priprave novih se občine 
lotijo takrat, ko to zahtevajo večje potrebe po 
prostoru ali zakon.

Občina Sveta Ana je v letu 2004 sprejela 
obsežnejše spremembe in dopolnitve svojega 
prostorskega plana. V njem je določila ze-
mljišča za gradnjo in za druge namene tako, 
da je zagotovila zadostne površine zemljišč 
za različne namene, ki zadovoljujejo še danes 
znane potrebe po prostoru za razvojne inte-
rese in pobude ter programe in investicije. 

Z namenom, da se zagotovijo dodatne po-
vršine za potencialne dolgoročne razvojne 
potrebe različnih pravnih in fizičnih oseb, je 
občina kljub temu pričela s pripravo novega 
prostorskega akta, kot ga določa Zakon o 
prostorskem načrtovanju. Postopek se je za-
čel tako, da je župan občine Sveta Ana sprejel 
Sklep o pripravi občinskega prostorskega 
načrta občine Sveta Ana in z njim določil 
način in potek priprave Občinskega prostor-
skega načrta občine Sveta Ana (v nadaljeva-
nju OPN). 

Predpisi določajo, da je treba prostorski ra-
zvoj oz. nove gradnje, ki se načrtujejo v OPN, 
usmerjati v naselja, izven njih pa le izjemoma 
in za točno določene namene gradnje. Pri tem 
tudi naselij ni dopustno neargumentirano ši-
riti: najprej je treba izrabiti vse proste in pre-
malo izkoriščene površine v naseljih, širitev 
naselja pa je dopustna le, ko znotraj obsto-
ječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni 
več možen. Ko je izpolnjen ta pogoj, naselja 

ni mogoče širiti kamorkoli, ampak prven-
stveno na tista zemljišča, ki so funkcionalno 
povezana z obstoječim naseljem in so manj 
pomembna iz različnih vidikov, med drugim 
tudi iz vidika ohranjanja najboljših kmetij-
skih zemljišč.

Izven naselij je možno načrtovati le pro-
storske ureditve in posamezne posege v pro-
stor:

 - ki neposredno služijo kmetijski, goz-
darski ali turistični dejavnosti,

 - ki so namenjeni opravljanju lokalnih 
gospodarskih služb (gospodarska javna 
infrastruktura),

 - ki so namenjeni splošni rabi (lokalno 
grajeno javno dobro),

 - za izvajanje ukrepov na področju var-
stva okolja, ohranjanja narave in var-
stva kulturne dediščine ter ohranjanja 
prepoznavnih značilnosti krajine,

 - za namen športa in rekreacije,
 - za rabo naravnih dobrin in sanacijo 

opuščenih območij izkoriščanja,
 - za namene obrambe in varstva pred na-

ravnimi in drugimi nesrečami v delu, 
ko so te prostorske ureditve v pristojno-
sti občine.

Z zakonom določene možnosti za oprede-
ljevanje novih zemljišč za gradnjo, še posebej 
v odprtem prostoru občine, so tako zelo zo-
žene. Omejene so le na malo število možnih 
primerov in namenov gradnje, ki so pred-
hodno navedeni. Vsa ostala razpršena gra-
dnja pa v tem prostoru ni več dovoljena, kar 
pomeni, da zanjo ni mogoče določati novih 
stavbnih zemljišč. 

To zakonsko določilo bo pri pripravi OPN 
še posebej pomembno, saj je naša občina pre-
težno razpršeno poseljena.

Vse zainteresirane vabimo, da aktivno 
sodelujete pri pripravi novega občinskega 
prostorskega akta. V kolikor imate konkre-
tne pobude, ki se nanašajo na določanje na-
menske rabe prostora in so skladne z zgoraj 
navedenimi zakonskimi izhodišči, vam pre-
dlagamo, da na občino naslovite pisno pobu-
do z navedbo lokacijskih značilnosti ter po-
drobnim opisom in prikazom pobude. Vaše 
predloge pričakujemo najkasneje do konca 
junija 2016.

Silvo Slaček, župan
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Odločitev za samostojno občino obrestovana

Projekt takšne lokalne samouprave, ka-
kršno imamo danes, je najbolj uspešen 
projekt, ki smo ga sprejeli v prvih letih 

po osamosvojitvi. To je v slavnostnem govo-
ru na osrednji proslavi ob 10-letnici občine 
Sveta Trojica dejal predsednik Republike Slo-
venije Borut Pahor. Po njegovih besedah je to 
prišlo do izraza tudi v času svetovne finančne 
in gospodarske krize, ki jo je Slovenija lažje 
prebrodila, ker so velik del njenega bre-
mena prevzele občine in skrbele za ra-
zvoj na svojih območjih. Pri tem so bile 
uspešne, ker niso izgubljale energije za 
neproduktivne prepire, temveč so s sku-
pnimi močmi vseh skrbele za uresniče-
vanje interesov ljudi. Kot je dejal Pahor, 
je lahko ta izkušnja tudi nauk za politike 
na državni ravni. 

Na koncu je predsednik države pozval 
vse državljanke in državljane, naj 25-le-
tnico osamosvojitve proslavijo tako 
enotni, kot so bili enotni na plebiscitu in 
v času osamosvojitvene vojne. 

Na proslavi, na kateri so se poleg šte-
vilnih občanov zbrali tudi župani občin 
iz osrednjih Slovenskih goric in drugi 

gosti, je spregovoril tudi župan občine Sveta 
Trojica Darko Fras. Dejal je, da se jim je od-
ločitev za samostojno občino obrestovala, saj 
je občina v zadnjih desetih letih pridobila več 
infrastrukturnih in drugih objektov kot prej 
v tridesetih letih. 

Na proslavi so nagrade za uspehe v izobra-
ževanju prejeli Barbara Anžel, Urban Kuko-
vec, Kristjan Duh, Aleš Žel, Matija Rozman, 
Gregor Senekovič in Jernej Hren. Priznanja 
župana pa so prejeli Planinsko društvo Hakl, 
Zdenka Polanec, Janez Ajlec in Ivan Rašl.

Po proslavi je bilo družabno srečanje v šo-
toru, kjer je zbrane zabaval Alfi Nipič s svoji-
mi muzikanti.

Sicer pa so v občini Sveta Trojica deseti ob-
činski praznik proslavljali od 13. do 22. maja. 
V tem času so pripravili okoli 35 različnih 
prireditev in srečanj.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Vsebinsko bogat 10. praznik občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah 

S šport špasom, ki je minuli petek, 20. 5. 
2016, potekal v športnem parku v Juro-
vskem Dolu, so se končale prireditve 

ob 10. občinskem prazniku občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah. V pribli-
žno mesecu in pol so 
se tako zvrstile števil-
ne kulturne, športne, 
družabne in humani-
tarne prireditve, ki so 
povezovale občane in 
občanke občine, ki od 
leta 2006 naprej stopa 
po poti samostojnega 
razvoja. Vrhunec je ob-
činski praznik doživel 
z osrednjo občinsko 
proslavo in tradicio-
nalnim Jurjevanjem in 
blagoslovom konj na 
t.i. Jurjevo nedeljo. Žu-
pan Peter Škrlec oce-
njuje, da je bila odlo-
čitev pred desetimi leti 
pravilna, saj je območje 
občine naredilo velik 
korak naprej. Predvsem je bilo veliko inve-
stirano na področju cestne in komunalne in-
frastrukture, center občine pa je dobil novo, 
prijetno podobo z novim vaškim jedrom in 

obnovljenim kulturnim domom. Z izgradnjo 
novega prizidka vrtcu pa so omogočili biva-
nje in varstvo tudi najmlajšim občanom v do-
mačem okolju. V občinski upravi poudarjajo, 

da z investicijami in skrbno pripravljenimi 
vlogami na razpise za evropska sredstva teži-
jo k dvigu kvalitete življenja v domači lokalni 
skupnosti. 

Razširili bodo mrliško vežico

V občini Sveta 
Trojica so za-
čeli aktivnosti 

za prenovo in razširi-
tev mrliške vežice, ki 
so jo postavili v sredini 
osemdesetih let prej-
šnjega stoletja. Čla-
nom občinskega sveta 
je avtorska skupina iz 
Arhitekturnega biroja 
Plan B že predstavi-
la »Idejno zasnovo za 
razširitev vežice Sveta 
Trojica«.

Idejna zasnova pred-
videva rekonstrukcijo 
obstoječih vežic na po-
kopališču v Sveti Troji-
ci. Kot ugotavljajo av-
torji, zaznamuje to pokopališče tradicionalna 
zasnova, ki je omejena z obodnim zidom. 
Pokopališče se blago spušča proti gozdu, ki 
se nahaja v ozadju. Na sredi pokopališča se 
nahaja stara kapela, ki celoti daje enkraten in 
zgodovinski značaj.

Kot navajajo avtorji, je želja investitorja, 
to je občine Sveta Trojica, da bi lahko v ve-
žici poleg pogrebne dejavnosti opravljali tudi 
poslovilne obrede, zato je treba vežico nujno 
povečati.

V idejni zasnovi, ki so jo predlagali avtorji, 
so štiri variante. Dosedanje razprave so se na-
gibale k tisti varianti, ki predvideva dozidavo 
enega stranskega polja in razširitev vežic na 
sprednjo stran. Po tej varianti bi bil objekt 
oblikovan tako, da bi se lahko v njem odvijali 
tako pogrebi kot verski obredi. Po tej varianti 
bi bilo v zaprti dvorani 70 sedežev, v odprti 
pa 105. V poletnem času bi lahko vežico na 
severni strani popolnoma odprli in jo preko 
dvokrilnih vrat povezali z zunanjostjo.

Ob vsej dolžini objekta pa bi po tej varianti 

pridobili servisni pas. Tako bi pridobili večjo 
sobo za družine, manjši prostor za priročno 
skladišče in prostor za župnika.

Po besedah direktorja občinske uprave v 
občini Sveta Trojica Srečka A. Padovnika bi 
lahko začeli vežico prenavljati in širiti leta 
2018, saj imajo do takrat začrtane že druge 
prioritete – zlasti gre za izgradnjo pločnikov, 
javne razsvetljave in avtobusnih postajališč 
v Gočovi in Spodnji Senarski. Tudi vrednost 
celotne investicije še ni znana, saj bo v veliki 
meri odvisna od tega, za katero varianto se 
bodo pri prenovi odločili. Vrednost investi-
cije bo odvisna tudi o opreme, ki jo bodo na 
koncu izbrali. Ocenjeno »preko palca« lahko 
obnova vežice na pokopališču v Sveti Trojici 
stane od 100 do 300 tisoč evrov, pač glede na 
varianto, obseg prenove in opremo, za katero 
se bodo odločili. Za zdaj bodo na občini na-
daljevali s pripravo projektne dokumentacije, 
ki bo tudi osnova za sprejem dokončnih odlo-
čitev in za pridobitev gradbenega dovoljenja.

T. K.

Za športne programe letos blizu 24.000 evrov

Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah so v skla-
du z določili zakona o športu in občin-

skega pravilnika o sofinanciranju letnega pro-
grama športa sprejeli »Letni program športa 
v občini Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah za 
leto 2016. Za njegovo 
izvedbo bo občina iz 
svojega proračuna letos 
namenila skupaj blizu 
24.000 evrov.

Največ sredstev, kar 
9.500 evrov, bo obči-
na namenila za sofi-
nanciranje delovanja 
športnih društev in 
programov ter za teko-
če vzdrževanje zuna-
njih objektov. Društva 
se bodo za omenjena 
sredstva lahko potego-
vala na javnem razpisu. 
Občina bo sofinanci-
rala zlasti interesno 
športno vzgojo predšolskih otrok in mladine, 
športno vzgojo mladih, usmerjeno v kakovo-
stni in vrhunski šport, športno vzgojo otrok 
in mladine s posebnimi potrebami, pa tudi 
kakovostni in vrhunski šport, športno rekre-
acijo ter šport invalidov. Za subvencioniranje 
vse omenjene vzgojne dejavnosti ima občina 
na voljo 7.700 evrov. Poleg tega ima na voljo 
400 evrov za izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih kadrov v športu. 400 evrov za 
vzdrževanje športnih objektov v lasti občine, 
500 evrov za delovanje športnih društev in 

zvez ter 500 evrov za športne prireditve.
Za izredne pomoči v športu ima občina na 

voljo 650 evrov, za gradnjo in vzdrževanje zu-
nanjih igrišč pa 950 evrov. Za upravljanje, či-
ščenje in obratovanje športne dvorane je letos 

v občinskem proračunu na voljo 4.500 evrov, 
za izvenšolsko koriščenje športne dvorane pa 
1.955 evrov. Za opremo v športni dvorani pa 
bo občina namenila 300 evrov. Za gradnjo 
športno rekreativnega centra bo občina letos 
iz proračuna namenila 5.952 evrov.

Če bi sredstva za posamezne namene osta-
la nerazporejena, jih bo lahko v skladu z 
odlokom o rebalansu proračuna razporedil 
župan.

T. K.

Osečani proti oživitvi proge za motokros

Krajani Oseka so pred nedavnim na 
zboru krajanov razpravljali o ponov-
ni oživitvi proge za motokros, ki je v 

tem kraju že bila. Za njeno oživitev so se za-
vzemali predvsem nekateri mlajši prebivalci 
kraja. Po živahni razpravi so na tajnem glaso-
vanju s 64 glasovi proti in s 53 glasovi za od-

ločili, da proge za motokros ne bodo oživili, 
saj bi hrup in prah preveč motila domačine.

Župan občine Sveta Trojica Darko Fras je 
po glasovanju izjavil, da bo občina vse aktiv-
nosti za oživitev omenjene proge ustavila.

T. K.

V Sveti Trojici imajo za športne aktivnosti na voljo sodobne objekte.

Vežico na pokopališču pri Sveti Trojici bodo prenovili in razširili – stro-
kovnjaki so že pripravili idejno zasnovo z več variantami.

Osrednje proslave ob 10-letnici občine Sveta Trojica se 
je udeležil tudi predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor, ki je imel slavnostni govor.

Z dobitniki občinskih nagrad za uspehe v procesu izobraževanja in županovih priznanj sta se fotografi-
rala tudi predsednik republike Borut Pahor in župan občine Sveta Trojica Darko Fras.

Kot vsako leto so tudi letos na Jurjevo nedeljo v Jurovskem Dolu 
blagoslovili konje ...  Foto: Maksimiljan Krautič
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Prejemniki občinskih priznanj Občine Sv. 
Jurij v Slov. goricah

Na osrednji slovesnosti ob 10. občin-
skem prazniku so bila podeljena tudi 
občinska priznanja. Najvišje občin-

sko priznanje, Jurijev zlatnik, je prejelo KD 
Ivan Cankar Jurovski Dol za večletno delo 
in pomemben prispevek razvoju lokalne kot 
tudi slovenske kulture. Društvo, ki nepreki-
njeno deluje že od leta 1955, je bilo skozi vsa 
ta leta nosilec kulturne dejavnosti in kultur-
nega življenja v kraju. Danes jedro KD sesta-

vljajo FS Jurovčan, Jurovski oktet in likovna 
skupina. Društvo pa je skoraj nepogrešljivo 
na vseh občinskih prireditvah. Prav tako veli-
ko doprinese k prepoznavnosti občine izven 
njenih meja. 

Jurijev srebrnik sta prejela Ivan Divjak iz 
Zg. Partinja in Jurovski oktet. Ivan Divjak je 
Jurjev srebrnik prejel za dolgoletno članstvo 
v domačem PGD, katerega član je že od leta 
1975. V vseh teh letih ga je odlikovalo prosto-

KORK Sv. Jurij ob občinskem prazniku

Praznik občine Sv. Jurij v Slov. gor. so 
tudi letos obeležili v KORK Sv. Jurij. 
V okviru Jurjevih dni so organizirali 

krvodajalsko akcijo, ki se je je udeležilo 51 
občank in občanov, kar je več kot običajno. 
V kulturnem domu so bile izvedene meritve 
holesterola, sladkorja in trigliceridov v krvi. 

Tudi teh meritev, financiranih iz sredstev 
KORK, se je udeležilo nadpovprečno števi-
lo ljudi, kar 68. KORK je skupaj z občino in 
Društvom upokojencev 19. aprila organizira-
la tudi obisk 20 starejših in bolnih občank in 
občanov na domu. 

D. K.

Obvestilo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
o objavljenem in končanem razpisu: 

 - Objavljen je Javni razpis za sofinanicranje raznih društev v občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah za leto 2016. Rok za oddajo vlog je 27. 6. 2016.

 - po končanem Javnem razpisu za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja je bila 
objavljena prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnega stanovanja v najem 
in seznam upravičencev do dodelitve stanovanja.

Več na spletni strani: www.obcinajurij.si.

voljstvo in pripravljenost pomagati ljudem, ki 
jih je prizadela nesreča. Aktivno pa je sodelo-
val tudi v KD Ivan Cankar in bil med prvimi 
udeleženci danes že tradicionalnih povork 
konjev. 

Jurovski oktet, ki je leta 2003 nastal na po-
budo Franca Črnčeca, je s svojim kvalitetnim 
delom in trudom vseh članov postal nepo-
grešljiv na prireditvah v domačem kraju, saj 
je v 13 letih obstoja na javnih prireditvah v 
domačem kraju nastopil že več kot 250-krat. 
Zaradi sodelovanj na regijskih in državnih 
revijah pa je prepoznan tudi v širšem sloven-
skem prostoru. 

Za svoj prispevek pri razvoju kraja pa so 
prejeli občinska priznanja: Sebastijan Črn-
čec iz Hrastovca za aktivno delovanje v PGD 
Sv. Jurij in pripravljenost pomagati ljudem v 
stiski zaradi naravnih ali drugih nesreč. Ra-
doslav Eder iz Jurovskega Dola je občinsko 
priznanje prejel za večletno prostovoljno 
skrbno urejanje športnega parka v Jurovskem 
Dolu in s tem omogočanje redne vadbe tako 

za člane kot jurovski podmladek. Občinsko 
priznanje je prejel tudi Slavko Mihelič iz Sp. 
Gasteraja za 20-letno aktivno delovanje in 
ustvarjanje v KD Ivan Cankar Jurovski Dol in 
folklorni skupini Jurovčan. Janezu Šenvetru 
iz Varde pa je bilo občinsko priznanje pode-
ljeno za aktivno delovanje v čebelarskem dru-
štvu in pomoč pri izdelovanju društvenega če-
belnjaka. Prav tako pa svoje znanje o čebelah 
in čebelarstvu prenaša na mlade rodove. 

Na občinski proslavi je bila podeljena tudi 
županova plaketa, ki jo je prejel Aleksander 
Purgaj za svoje zgodovinsko raziskovanje 
preteklosti Jurovskega Dola. V preteklem letu 
je tako predstavil bogato zgodovinsko zbir-
ko o Jurovskem Dolu in okolici v času prve 
svetovne vojne in dogodkih takoj po njej. 
Aleksander Purgaj je tako skozi raziskovanja 
po arhivih in knjižnicah obudil marsikatero 
zgodbo in zgodovinska dejstva, ki so se skozi 
čas izgubila.

Dejan Kramberger 

Nadaljevanje del na cestnih odsekih v Sr. Gasteraju
K temu so naravnani tudi že začrtani pro-

jekti za tekoče in prihodnje leto. V teh dneh 
je tako cestno podjetje Pomgrad pričelo z 
nadaljevanjem del v Sr. Gasteraju na cestnem 
odseku Repa. Izvajalec predvideva, da bo ta 

cestni odsek asfaltiran še do konca meseca 
maja. Približno tri tedne kasneje pa bo do-
končno podobo in asfaltno prevleko dobil 
tudi cestni odsek Zaletinger, prav tako v Sr. 
Gasteraju. 

Razširitev in preplastitev Gasterajske ceste 
Poleg omenjenih investicij v cestno infra-

strukturo je v maju na jurovski občini pote-
kalo zbiranje in odpiranje ponudb za izbiro 
izvajalca za rekonstrukcijo »Gasterajske« 
ceste. Za cenovno najnižjega izvajalca del na 
tej cesti se je izkazalo podjetje Asfalti Ptuj, ki 
bo dela na 2,6 km dolgem odseku opravilo 
za 250.603,52 €. »V kolikor ne bo pritožb in 
morebitnih zapletov pri izbiri izvajalca, ra-
čunamo, da bi z deli pričeli takoj po podpisu 
pogodbe, torej že v mesecu juniju 2016,« raz-
laga župan Peter Škrlec. 

Glede na občinski proračun za leto 
2016/2017, ki predvideva za to proračunsko 
postavko 450.000 €, bodo v občinski upravi 
pripravili nov razpis (v višini cca 200.000 €). 
S to dodatno investicijo bo občina razširila in 
preplastila še dodaten odsek te ceste, ki pove-
zuje Sp. Gasteraj, Sr. Gasteraj in Zg. Gasteraj. 
Nadaljevanje rekonstrukcije te ceste se pred-
videva v prihodnjem letu. Tako bo ob koncu 
te investicije v celoti obnovljenih z novo as-
faltno prevleko in razširitvijo 5 km »Gaste-
rajske« ceste.

Fundacija za šport bo sofinancirala obnovo športnega igrišča v 
Jurovskem Dolu

Minuli mesec je bila občina Sv. Jurij v Slo-
venskih goricah izbrana na razpisu Fundaci-
je za šport za prijavljeni program: »Ureditev 
športnega igrišča pri osnovni šoli.« Vrednost 
projekta po projektantski oceni znaša 31.189 
€, od tega bo Fundacija za šport prispevala 
15.594 €. Dodatno bo občina izvedla še iz-
gradnjo manjše betonske tribune v brežini 

ob igrišču. Občina je trenutno v fazi zbiranja 
ponudb. V občinski upravi pa predvidevajo, 
da se bodo dela pričela med poletnimi poči-
tnicami.

O novih nalogah, ki čakajo jurovsko obči-
no, in o aktualnih vprašanjih bo 2. junija raz-
pravljal občinski svet na svoji12. seji. 

Dejan Kramberger
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Turizem skozi 20 let pri Sveti Ani

Naravne dobrine, zdra-
vo okolje, kulturna in 
etnografska dediščina, 

zaslužne osebnosti, praznične 
in delovne šege, prenos znanja 
starih obrti (rokodelstva) na 
mlajši rod. Vse navedeno zdru-
žimo in dodamo besedo, ki se 
imenuje »TURIZEM«. Torej tu-
rizem smo ljudje.

Temu naslovu smo pričeli sle-
diti tudi mi, pri Sveti Ani pred 
20 leti. Posamezniki smo zdru-
žili moči še takrat na območju 
KS Sveta Ana. Pristopili smo k 
ozaveščanju krajanov za lepo 
okolje. Zasaditev cvetličnih gred 
ob javnih poteh. Namestitev 
pozdravnih tabel ob vpadnicah 
v središče našega kraja oz, sedaj občine. Usta-
novni občni zbor je bil izveden 27. 9. 1996. 
Turistično društvo Sveta Ana je sprejelo svoj 
program in beseda turizem ni ostala samo na 
papirju. Vključili smo se v mrežo Hortikultu-
re. Vsako leto je bilo v začetku podeljenih 15 
zlatih plaket in ena zlata vrtnica za najlepšo 
urejeno domačijo v občini. S prvim uprav-
nim odborom, ki ga je vodil pet let kot pred-
sednik Bogomir Ruhitel, tajnik Viktor Kapl, 
blagajnik Bernarda Potočnik, člani – Jožica 
Slaček-Drozg, Anica Bauman, Anton Zupa-
nec, Anica Šnajder, Franc Ruhitel, Marjeta 
Tašner, Marjan Kramberger, Janez Zemljič, 
Roman Moleh ml. Naslednja leta so nekateri 
člani izstopili in so jih nadomestili novi. Po 
petih letih je prevzel vlogo predsednika Feliks 
Berič ml. ki je v 15 letih z upravnim odborom 
uspešno in zavzeto prikrmaril do 20. obletni-
ce. V društvu potekajo vsa leta aktivnosti po 
programu društva. Le-ta obsega že ustaljene 
tradicionalne prireditve. Anin pohod po 22 
km dolgi poti. Vsako leto se ga udeleži tudi že 
včasih do 250 pohodnikov. Vsako leto orga-
niziramo tudi zeliščarski dan nekje v mesecu 
juniju. Ob sodelovanju z Zeliščarstvom in če-
belarstvom Kolarič in priznanim zeliščarjem 
Borutom Cerkveničem. Ob občinskem pra-
zniku imamo postavitev klopotca. Z mimo-
hodom etnološke dediščine, ki je vsako leto 
iz druge vasi v občini. Nedeljsko popoldne 
ob Aninem tednu pa je namenjeno druženju 
kmečkih ročnih opravil ob šegah in navadah 
iz preteklosti na Grafonževi kmetiji. Marti-
novanje v sodelovanju z društvom vinogra-
dnikov in društvom kmečkih 
žena in deklet. Miklavževanje in 
pohod z baklami k polnočnici, 
ki pa zadnje obdobje ni več tako 
množičen. Obenem pa seveda 
etnografska skupina poskrbi za 
obeležja v spomin na pričevanja 
naših rokodelskih mojstrov ob 
pesmi in glasbi »Dedki in ba-
bice bodo povedali«. Sledila je 
tudi prireditev ob sodelovanju 
Sklada za kulturne dejavnosti 
Lenart in Knjižnico Lenart »Tak 
so negda tou okul gučali«. Ob 
70. obletnici končanja 2. svetov-
ne vojne je etnografska skupina 
pripravila prireditev v spomin 
na pet naših nekaterih že pokoj-
nih mož, ki so doživljali grozote 
nasilja v ujetništvu vojne. Slišali smo pričeva-
nja izgnanke Gizele Vakej, potem kot ujetni-
ka 95-letnega Jožefa Urbaniča in domačinke 
Alojzije Vogrinčič. Ob naši ljudski pesnici 
Mimiki Ferk pa smo sodelovali ob njenih šti-
rih izdajah pesmi. Potem smo bili po zaslugi 
zakoncev Betke in Ivana Ajtnika z njunimi 
strokovnimi sodelavci priča izdaje Janezkovih 
pravljic. V okviru TD pa deluje tudi naša sku-
pina ljudskih pevk. Že od samega začetka so 
sodelovale na vseh prireditvah Fefika Bratuša, 
Pepika Ornik,Verica Zemljič, Betka Ornik. 
Ob prikazovanju kmečkih ročnih del. Z lepi-
mi ubranimi glasovi pa z ljudskim izročilom 
že nastopajo izven občinskih meja Betka Ur-
banič, Frančika Lasetcky, Pepika Ornik, Ve-
rica Zemljič, Majda Vrbnjak, Cvetka Kraner, 
Anica Bauman. Rdeča nit delovanja TD Sveta 
Ana pa je seveda ponudba v programu izletov.

Naši gosti, izletniki si lahko izberejo za eno-
dnevni izlet enega ali pa ga tudi po želji kom-

binirajo. »Odkrivanje skrivnosti naših predni-
kov«. »Potepanje po Sveti Ani, domačnost«.

»Sveta Ana v Slovenskih goricah lepote«. 
»Po sledeh Franca Postiča«. Veselimo se tudi 
vsakega naključnega popotnika. Sprejeli smo 
že mnogo skupin. Nekaj let nazaj smo beležili 
v letu 50 skupin. Seveda pa sedanje razmere 
tudi na tem področju povzročajo pešanje. 
Tudi zakonodaja naših vrlih birokratov nam 
kroji usodo v našem lokalnem okolju. Vendar 
se naša zgodba, ki smo jo oblikovali dvaj-
set let, ne sme zaključiti. Saj imamo tudi na 
Osnovni šoli Sveta Ana podmladek TD. Skozi 
svoje projekte šolskega programa so se z zla-
tim priznanjem potrdili že tudi v državnem 
merilu. Ob mentorstvu učiteljic Irene Rola-
-Bek, Ane Šnofl in Majde Vrbnjak. V nasle-
dnjih besedah pa nekaj, česar mogoče še ne 
veste. Vsem se nam poraja vprašanje, ali naš 
lokalni turizem oziroma vsa druga društva 
bogatijo? Tudi rokodelci stare obrti. Ali si de-
limo dobiček? Zakaj pa potem takšni ukrepi, 
ki nas omejujejo? Davčne blagajne društvom 
in vsi dodatni ukrepi z vezanimi knjigami ra-
čunov ipd. Lokalnim turističnim vodnikom 
po starem zakonu ne dovolijo več vodenja 
skupin. Z novim zakonom v lokalnem obmo-
čju ne moremo slediti finančnim obremeni-
tvam, ki jih predpisuje Furs. Mogoče pa oni, 
na oblasti, ne vedo, kar vemo mi. Da imamo 
na podeželju radi slovensko zemljo. Vse, kar 
je okrog nas. Našo kulturno dediščino. Mi 
smo jo sprejeli od naših prednikov. Želimo 
jo ohraniti in podariti našim zanamcem. Mi 
vemo, da »smo turizem ljudje«. Ponuditi ga 

vsem, ki bi še radi prišli k nam. Mi se tega 
zavedamo. Tako pri Sveti Ani. Tako v naših 
lepih Slovenskih goricah. Tako v naši ljubi 
domovini, Sloveniji. Kdo jim bo povedal? 
Tistim, tam zgoraj, našim vrlim zakonodajal-
cem, ki so izgubili kompas. Za podeželje, za 
očetnjavo svojega naroda. Mogoče si želijo, da 
iz množice po 500 letih spet slišijo iz obdobja 
Matije Gubca: »Le vkup, le vkup, uboga gmaj-
na«? Lokalni turizem na podeželju bo preživel 
in vsi, ki spoštujejo vrednote naših prednikov. 
Modrost razmišljanja, poštenost, delavnost. 
To so vrline iskrenih, dobromislečih ljudi. 

Vabimo vas, kljub temu pridite k nam, k 
Sveti Ani. Skupaj bomo podelili čas z vami. 
Še ena po anovsko: »Od nas nete šli nej žedni 
pa nej lačni«. Pridite! Slovenskogoriški člo-
vek, klen, delaven in trmast, je vedno vztrajal. 
Moramo tudi mi!

Franček Ruhitel

Velika škoda v kmetijstvu

Pomladanska pozeba s snegom, ki je za-
jela vso Slovenijo, še zlasti pa Pomurje, 
Štajersko in Posavje, je povzročila kme-

tijcem ogromno škode, zlasti 
v sadovnjakih in vinogradih, 
pa tudi na posevkih na po-
ljih. Po prvih ocenah naj bi 
pozeba samo v Podravju in 
Pomurju kmetijcem pov-
zročila preko 20 milijonov 
evrov škode.

Nizke temperature med 
25. in 28. aprilom, ki jih je 
spremljalo tudi sneženje, so 
prizadele še zlasti severovzhodno Slovenijo. 
Vendar pa je prizadetost sadnega drevja, trte 
in poljščin na posameznih lokacijah različna. 
Zelo je odvisna od njihove lege in mikrokli-
me. Kmetijska podjetja in kmetje so utrpeli 
zelo različno škodo, pač glede na kulturo, s 
katero se ukvarjajo, ter glede na lego svojih 
posesti.

Po ocenah ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je škoda zaradi pozebe in 
snega toliko večja, ker je letos zaradi toplega 
vremena v aprilu vegetacija za okoli štirinajst 
dni prehitevala vegetacijo v običajnih razme-
rah. Po podatkih ministrstva so zaradi tega 
številni kmetijci do pozebe že opravili setev 
koruze, prav tako pa sta bila posajena že tudi 
zgodnji in pozni krompir. Sredi aprila so kme-
tijci posejali tudi buče in vrtnine na prostem. 
Posevki ječmena in oljne ogrščice pa so bili v 
fazi cvetenja in latenja, zato so bili še posebej 
občutljivi na nizke temperature.

Sneg, ki ga je ponekod zapadlo celo do 40 
centimetrov, je povzročil največ škode v viso-
kodebelnih sadovnjakih, v intenzivnih sadov-
njakih, na vinogradih ter na žitu in travinju. 
Po podatkih ministrstva so pridelovalci več 
kot 50-odstotno škodo utrpeli na okoli 17 
tisoč hektarih zemljišč. Nasadi jablan naj bi 
bili po prvih ocenah poškodovani od 50 do 

80-odstotno, vinogradi pa 60-odstotno.
Nekaj škode je sneg povzročil tudi v goz-

dovih, kjer pa so poškodovana le posamezna 
drevesa. Gre zlasti za odlome 
vej ob gozdnih koridorjih in 
na gozdnih robovih, pred-
vsem pri listavcih in pone-
kod tudi pri boru.

O višini škode je danes 
še težko govoriti, saj bodo 
prave posledice pozebe na 
posevkih ter v sadovnjakih 
in vinogradih vidne šele po 
določenem času.

V zvezi s tem je zanimiv podatek, da je lani 
vrednost proizvodnje sadja v Sloveniji znašala 
preko 121 milijonov evrov, kar predstavlja 9,6 
odstotka bruto vrednosti celotne kmetijske 
proizvodnje. Vrednost vina presega 142 mili-
jonov evrov, kar predstavlja 11,3-odstotni de-
lež v bruto vrednosti kmetijske proizvodnje.

Mnogi so prepričani, da nekateri kmetijci 
posledic pomladanske pozebe ne bodo preb-
rodili, če jim na pomoč ne bo priskočila dr-
žava. Po zakonu o odpravi posledic naravnih 
nesreč pa se lahko državna pomoč nameni 
samo za primere škod, ki jih ni mogoče za-
varovati, oziroma za katere ni mogoče uve-
ljavljati sofinanciranja zavarovalnih premij. 
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij 
za zavarovanje primarne kmetijske proizvo-
dnje in ribištva pa določa, da se sofinancira 
zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, 
nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, po-
žara, udara strele, pozebe, poplave in viharja.

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano so že sporočili, da bodo ministrstvu 
za obrambo dali pobudo za izvedbo postop-
ka izračuna škode skupaj z naborom možnih 
ukrepov. Škoda zaradi pozebe bo po prvih 
ocenah presegla prag za razglasitev naravne 
nesreče.

T. K.

O davčnih blagajnah 
S 3. okrogle mize o kmetijstvu v Jurovskem Dolu 17. marca 2016

Namesto da bi naredili še kakšen ko-
rak v pravo smer, je slovenska država 
mnogim, zlasti še malim kmetom, 

povsem zagrenila življenje z davčnimi bla-
gajnami. Stojnice na kmečkih tržnicah se že 
praznijo in bodo v kratkem prazne. Najmanj-
ših, ki so svojim ozaveščenim kupcem še do 
pred kratkim nudili ekološko pridelano do-
mačo hrano s svojega vrta ali njive, domačih 
jagod, mladega krompirja, sadja iz svojega 
malega sadovnjaka, tam že ni več. Le kje naši 
birokrati iz državnih foteljev vidijo smisel, da 
naše male kmete z neumnimi ukrepi potiska-
jo v odvisnost od socialnih podpor.

15 in več let že govorimo, da naj bi si manj-
še kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi iz-
boljševale položaj, zdaj pa povsem zgrešen 
obrat z davčnimi blagajnami, ki bo uničil ves 
dosedanji trud in napredek na slovenskem 
podeželju. Pa bi morali naši politiki in števil-
ni birokrati po različnih ministrstvih le bolje 
razumeti razmere, stakniti glave in ukrepati 
skozi pravične pavšalne obdavčitve, pravič-
nejše subvencije, nižje davke, zmanjšati na-
ložene obremenitve, da bi lokalna pridelava 
končno zaživela in bi doma pridelana kakovo-
stna hrana bila dostopna vsakemu Slovencu. 

Slovenci od svojih državnikov, predstav-
nikov v državnem zboru, na ministrstvih, 
v agencijah in drugih državnih ustanovah 
upravičeno pričakujemo, da bodo delali 
dobro za slovensko državo. Seveda tudi za 
podeželje in slovenskega kmeta. Slovenski 
kmet, vključno z dopolnilnimi dejavnost-
mi na kmetijah, je v primerjavi z evropskim 
kmetom kljub skupni evropski kmetijski po-
litiki, ki Sloveniji zaenkrat ni prinesla veliko 
dobrega, že tako v veliko težjem položaju. Pa 
ne le zaradi manjših površin in težjih pogojev 
pridelave. Tudi zaradi slabe domače kmetij-
ske politike, skozi njene pristope so slovenski 
kmetje na slabšem tudi pri višini odkupnih 
cen, podpor, davkov, inšpekcij, sanitarnih in 
drugih predpisov, kazni itd. Evropske drža-
ve v največji možni meri ščitijo in podpirajo 
svoje kmetijstvo, vedno iščejo še nove in nove 

možnosti. Naša država pa spet bolj papeška 
od papeža z novo zakonodajo še dodatno 
poskrbi in ovira kmeta, da bi svojo energijo, 
denar in čas vlagal v prave reči. V obdelavo 
vsake pedi svoje zemlje, v pridelavo zdra-
ve hrane, ki je vsekakor veliko kvalitetnejša 
od tiste, ki jo vozijo iz več 100 ali 1000 km 
oddaljenih krajev in so je polni nakupoval-
ni centri. Samo spomnimo se pred kratkim 
predstavljene raziskave o vsebnosti antibio-
tikov v mesu. V madžarskem 15-krat več, v 
avstrijskem in italijanskem 10-krat več kot v 
slovenskem. Slovenska kmetijska zemlja je še 
vedno med najmanj onesnaženimi v EU in 
slovenski kmet še ima odnos do zdrave pri-
delave. Slovenija bi z več promocije po tem 
lahko postala celo pomembno prepoznavna v 
svetu. Ob prednostih za zdravje za domačega 
potrošnika bi na njej lahko nadgrajevali tudi 
slovenski turizem. A to bo mogoče, ko bo naš 
kmet svoje delo spet opravljal z veseljem, v 
razmerah, ki mu bodo omogočale vsaj preži-
vetje. Ali pa drvimo v totalni propad sloven-
skega kmetijstva. Mladi se bodo v sedanjih 
razmerah še bolj odmaknili od kmetovanja, 
namesto da bi v njem našli svoje delovno me-
sto, perspektivo, priložnosti zase in družino. 
Seveda so vmes tudi izjeme, a splošna slika je 
takšna. Še posebno, če bodo mnogi, ki jih je 
država doslej tako in drugače vzpodbujala in 
stimulirala v novih investicijah, ker je doslej 
najbolj podpirala pridelavo mleka, po napo-
vedih ministra za kmetijstvo o padanju cen 
mleka celo za 50 %, brez ukrepanja v nasle-
dnjih letih skoraj zagotovo propadli. 

Predvsem pa je bila skupna misel vseh na 
okrogli mizi o kmetijstvu v Jurovskem Dolu, 
da bi kmetje tokrat zares morali složno vztra-
jati, da se anomalije odpravijo v najkrajšem 
možnem času, da ne bo prepozno. Gostom na 
okrogli mizi je bila posredovana tudi zahteva 
5 podpisanih društev in združenj kmetov, ki 
zahtevajo takojšnje spremembe v zakonodaji, 
ki zdaj vodi v propad slovenskega podeželja.

H. Križovnik

Ljudske pevke TD na prireditvi »Dedeki in babice bodo povedli 
pa zapeli« leta 2015

Etnografska skupina TD sodeluje na Aninem tednu leta 2010.
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Tradicionalni prvomajski pohod v Zavrh 

Kot že mnogo let doslej 
so tudi letos, v nede-
ljo, 1. maja, neutru-

dni organizatorji povabili na 
prvomajski pohod iz Lenarta 
v Zavrh. Začetek pohoda je 
bil med 9. in 10. uro na Trgu 
osvoboditve v Lenartu. Pot 
je vodila mimo jezera Rade-
hova, ob Šetarski gmajni, čez 
Pesnico, mimo Oljarne Fras, 
čez Gradenšak do Zavrha. Na 
ploščadi pri Maistrovem stol-
pu pa je bila za pohodniško 
druščino na voljo ponudba 
domačih dobrot, vin in so-
kov. 

Vreme tokratnemu pohodu 
in srečanju v Zavrhu ni bilo 
naklonjeno, a dežne kaplje in 
sorazmeren hlad nekaj sto po-
hodnikov niso ovirali. Organi-
zatorji pohoda so bili tudi letos 
Občina Lenart, Vinogradniško 
društvo Lenart, Planinsko dru-
štvo Lenart in Turistično dru-
štvo Rudolf Maister Vojanov 
Zavrh.

E. P.

ZNANJE ZA RAZVOJ DOGODKI IN DOGAJANJA

20-letnica slovenskogoriških veteranov

V letu 2016 veterani Območnega zdru-
ženja veteranov vojne za Slovenijo 
praznujemo 20-letnico delovanja 

našega združenja na območju osrednjih Slo-
venskih goric. V tem jubilejnem 
letu bomo pripravili več različ-
nih dogodkov, s katerimi bomo 
obeležili ne samo naš jubilej, 
temveč tudi 25 let osamosvojitve 
Slovenije. Otvoritev razstave ob 
20-letnici OZVVS Lenart z na-
slovom »Skupaj v vojni, skupaj v 
miru«, ki je potekala v petek, 13. 
maja 2016, v razstavnem prosto-
ru Jožeta Hudalesa v avli Občine 
Lenart, je tak dogodek v nizu 
jubilejnih prireditev. Razstava je 
delo avtorjev Petra Leopolda, 
dr. Marjana Toša, Darka Šker-
geta in Iztoka Rozina. Avtorji 
razstave smo zgodovinsko orisali 
dogodke pred vojno in vojni čas, 
ustanovitev občinskega odbo-
ra ZVVS, ki se je preimenoval v 
Območno združenje ZVVS, pomembnejše 
datume v delovanju združenja v teh 20-tih 
letih, predstavitev dogodkov med osamosvo-
jitveno vojno in priprav nanjo v našem okolju 
učencem po osnovnih šolah, s slikovnim gra-
divom predstavimo različne aktivnosti na-
ših članov, predstavili smo Zvezo veteranov 
vojne za Slovenijo in njeno organiziranost 
ter zgodovinski oris vodenja OZVVS Lenart 
vseh treh predsednikov.

Da je razstava odlično uspela, potrjuje velik 
obisk na otvoritvi. Razstavi so posebno težo, 
veljavo in pomen dali prisotni predsednik 
ZVVS Ladislav Lipič, podpredsednik ZVVS 
Venčeslav Ogrinc, predsedniki sosednjih 

OZVVS s Ptuja, iz Gornje Radgone, Maribo-
ra, župani in predstavniki občin, predstavnik 
policijskega združenja Sever-Maribor, pred-
stavnik Vojašnice Rudolfa Maistra ter veliko 

veteranov in drugih gostov. 
Razstava je dragocen prispevek k razume-

vanju dogodkov zgodovine v našem okolju 
od osamosvojitve do danes. Lahko si jo ogle-
date do konca meseca maja. 

Darko Škerget,  
predsednik OZVVS Lenart in PO VŠP 

O 20-letnici Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo Lenart so v soboto, 21. 
5. 2016, ob 10. uri v Centru Slovenskih goric 
v Lenartu pripravili slavnostno akademijo. O 
njej bomo podrobneje poročali v prihodnji šte-
vilki Ovtarjevih novic.

Uredništvo

ŠKSG na Bogračfestu in aktivnosti v maju

April je svoj sloves o muhastem vre-
menu dodobra opravičil, saj smo bili 
deležni pravih poletnih temperatur 

pa tudi pravega zimskega mraza. 19. aprila 
smo se klubovci udeležili študentskega tek-
movanja v kuhanju bograča, ki je potekalo na 
mariborski tržnici. Tekmovalo je približno 30 
ekip iz vse Slovenije, ki so se resno borile za 
zmago. Povedati moramo, da smo se Bogra-
čfesta letos udeležili prvič in se zelo dobro 
izkazali. Kuharska mojstra Alen Breznik in 
Janez Bračič sva stvar vzela zelo resno, prav 
tako je pri pripravi pomagala Iris Ambrož, ki 
je skrbela, da naša ekipa ni bila žejna in da 
smo vse sestavine pravilno uporabili. Sledilo 
je ocenjevanje komisije, ki so jo sestavljali 
mojstri kuhanja bograča iz Prekmurja. Naši 
ekipi smo prikuhali odlično 2. mesto in obe-
nem dobili pohvale z vseh koncev. 

5. maja smo se člani udeležili največjega 
slovenskega festivala mladih - Škisove tr-
žnice. Zjutraj smo se z avtobusom odpravili 
v Ljubljano na Kardeljevo ploščad, kjer smo 
postavili stojnico in tamkajšnjim obiskoval-
cem ponudili nekaj tradicionalnih dobrot, 
kot so domači kruh, zaseka, ocvirkove po-
gače in gibanice. Stojnic je bilo več kot 50 in 
vsaka je ponujala nekaj dobrega, tako da smo 
lahko ves dan poskušali raznovrstno hrano 
in pijačo. Čez dan so potekale razne družab-
ne igre, tisti najbolj pogumni pa so se lahko 
preizkusili v bungee jumpingu in privezani z 
elastiko skočili v globino z višine 50 metrov. 

V večernem delu smo se prepustili glasbi slo-
venskih in tujih glasbenikov, ki so nastopili 
na dveh odrih. 

Proti jutru smo prispeli domov in pridno 
nadaljevali z delom, saj smo se zvečer ponov-
no zbrali pri kmetiji Postružnik in organizi-
rali piknik. Lovili smo ribe, igrali nogomet 
in odbojko, veselo klepetali ter se zabavali do 
jutranjih ur. Poskrbeli smo tudi, da lakota ni 
bila prehuda in udeležencem ponudili dobro-
te z žara.

V petek, 20. 5., smo si z dijaško sekcijo v 
Koloseju Maribor ogledali komedijo Sosedi 
2. Zbralo se nas je kar 40. Komedijo vsekakor 
priporočamo vsem, ki bi se radi pošteno na-
smejali. Naši člani so tako kot ponavadi imeli 
brezplačen ogled, bivši člani pa so za ogled 
filma prispevali 2 €.

Veliko se je dogajalo in veliko se še bo do-
gajalo, zato vse naše člane in simpa-
tizerje pozivamo, da nas spremljajo 
na Facebooku in se nam pridružijo 
ob prihodnjih dogodkih.

Vsem našim članom še vedno 
ponujamo veliko drugih popustov, 
in sicer članski popust v vrednosti 
25 % na vso dodatno opremo v Si-
mobil Halo centru Lenart, kopanje 
po ceni 4 € v Termah Radenci, 6 € 
v Termah 3000, kopanje po ceni 8 € 
v Termah Ptuj in brezplačno član-
stvo v Knjižnici Lenart. Ponujamo 
cenejše mesečne karte za obisk 
plesnih tečajev, fitnesa in vodene 
vadbe, ki jih organizira Plesna di-

menzija v Lenartu. Vsem našim članom po-
nujamo cenejše mesečne individualne vaje 
za učenje igranja na različne instrumente in 
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust 
na vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse 
dodatne informacije lahko najdete na naši 
Facebook strani (Študentski klub Slovenskih 
goric-ŠKSG) in na naši spletni strani: www.
sksg.org. Vabimo vas tudi, da nas obiščete v 
času uradnih ur, ki potekajo ob sredah od 17. 
do 20. in sobotah od 10. do 13. ure v naših 
prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.

Janez Bračič, foto: Iris Ambrož

Pihalna godba prebuja ob prazniku in vabi na pohod. Foto Tone

Dež ni zmotil razpoloženja.  Foto E. P.

Od leve: Venčesalv Ogrinc, dr. Marjan Toš, Darko Škerget, Ladi-
slav Lipič in Peter Leopold, foto: Ivan Kraner

Novice Izobraževalnega centra
Univerza za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje Lenart deluje v okviru Izo-
braževalnega centra od leta 2009. 
Od samega začetka pa do danes se 
v izobraževanje vsako leto vključu-
je vedno več ljudi, število skupin se 
povečuje, prav tako pa se povečuje 
kreacija novih programov. 

V tem šolskem letu se je v 13 sku-
pinah izvajalo pet izobraževalnih 

programov, in sicer: angleški in nemški je-
zik, računalništvo, ročna dela ter vrt in ze-

lišča. Vsi so bili zelo dobro obiskani, 
izstopal pa je predvsem študijski kro-
žek Vrt in zelišča, kjer smo pridobili 
tako teoretično kot praktično znanje. 
V sklopu krožka smo obiskali sejem 
Flora v Celju, Bazar semen in sadik 
ter se udeležili delavnice o rezanju 
sadnega drevja. 

Vsem udeležencem skupin, men-
torjem in predavateljem bi se radi 

iskreno zahvalili za udeležbo, predajanje 
znanja in podporo. 

Izobraževalni center, Alenka Špes

Angleška študijska skupina 

Nemška študijska skupina 

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane 
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je 
praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših 
dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev 
lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, 
razmik 1,5), 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 v petek, 1. julija 2016! 

        Uredništvo

Program SIP TV se v sistemu 
KKS LENART nahaja na ka-
nalu 152, - frekvenca 626,000 
MHz, v programski shemi 
SIOL TV na kanalu 143, T2 TV 
na programu 24, AMIS TV na 
programu 94.

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

40-letnica prve lokalne mladinske delovne 
akcije v Slovenskih goricah

Leta 1975 je bilo to v Jurovskem Dolu 
in reklo se ji je Lokalna mladinska de-
lovna akcija Jurovski Dol '75; natanko 

41 let bo minilo julija 2016 od takrat; julija 
1976 je potekala že naslednja takšna akcija 
»Zg. Ščavnica '76«, katere 40-letnico, upa-
mo, bomo obeležili jeseni na Sveti Ani. In v 

Jurovskem Dolu je bila 1975. leta ustanovlje-
na tudi MDA Srečko Rojs–Niko. Gremo po 
njenih sledeh in vzpenjali se bomo navzgor.

Drago Roškarič, tedanji neumorni mladin-
ski aktivist, tudi sekretar OK ZSMS v Lenar-
tu, je bil v letih 1974 in '75 poleg še drugih 
mladih zanesenjakov pobudnik ustanovitev 
številnih organizacij za preživljanje prostega 
časa mladih v Slovenskih goricah (planinci, 
taborniki, pohodniki, brigadirji, tako tudi 
prostovoljnih akcij. Draga ni več med nami, 
je pa njegova družina in svak, ki je bil tudi v 
Jurovskem Dolu na prvi akciji in prav Drago 
je že davno tega želel obuditi spomin na te 
mladinske čase »z akcijo«. 

Njemu v spomin in v realizacijo vrednote 
povezovanja ljudi, druženja tistih, ki so kot 
16, 17-letniki, otroci pravzaprav, počeli to 
kot samo po sebi umevno, smo se nekdanji 
mladinci lotili obeleževanja obletnice z »akci-
jo« in bomo nadaljevali vse leto še z drugimi 
aktivnostmi, koristni-
mi za družbo in za nas 
same, da se bomo ob 
teh dogodkih družili 
in z obujanjem spomi-
nov prenašali pozitiv-
ne vrednote na mlajše. 
Danes smo ljudje bolj 
odtujeni in prav težko 
se zberemo. Kar čebljali 
smo in spomini so kar 
vreli na plano.

Sobota, 14. maj, de-
ževno, muhasto vreme, 
nič kaj delovno razpo-
ložen dan, bo vseeno 
lepo zapisan v zgodovi-
no. 24 se nas je zbralo 
in skupaj z domačini, 
gosti, kuharjem Marjanom (smo se že pri-
bližali številu 30), gostiteljico Osnovno šolo 
Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Občino Sve-
ti Jurij – v okviru njenih Jurjevih dnevov je 
akcija tudi potekala, in družino Čuš – kar tri 

družine so doma »na Žvajkarjevem bregu« 
smo odšli celo na delovišče, na prej omenjeni 
breg. Občina nam je priskočila na pomoč s 
strojno opremo: tovornjakom in gramozom 
ter valjarjem. Veliko se sliši: cca 550 m ceste 
in 30 m3 gramoza – vse to se je pretvorilo v 
izjemno gladko plast ceste čez strmo vzpeti-

no in med travniki do hiše, 
kjer so doma tudi otroci 
in mlajši ljudje (Tonetovi 
hčerki Metka in Tatjana 
z družinama), ki morajo 
vsak dan v službo in šolo. 
Vsaj za nekaj časa ne bodo 
avtomobili poskakovali po 
kamenju in luknjah, ki jih 
naredijo neurja. Zadovolj-
ni smo odšli nazaj v šolo, 
saj smo zares imeli obču-
tek, da je akcija s skupnimi 
močmi obrodila sadove.

Šola je bila seveda že 
pred 40 leti kar za nekaj 
tednov drugi dom mla-
dih. Danes je popolnoma 

drugačna. Kako zanimivi so bili spomini. Če 
bo le sreča naklonjena, bomo te in še druge 
spomine na jesen objavili v knjigi, ki jo sesta-
vljamo iz brigadirskih drobcev – v Knjižnici 
Lenart je pravi naslov za oddajo prispevkov. 
Tam bomo tudi razstavili slikovno in drugo 
gradivo. Veseli smo v soboto pregledali veliko 
škatlo fotografij, ki jih je nekoč rešil iz kleti na 
Nikovi 9 Ivo Sabler, zadnji komandant MDA 
Srečko Rojs–Niko, tudi zastavo, ki je pred 41 
leti plapolala v Jurovskem Dolu še imamo 
in skoraj vse trakove akcij, kjer je bila naša 
MDA udeležena na akcijah po celotni takra-
tni Jugoslaviji.

Povezujemo se tudi s sosednjimi klubi 
(Ptuj, Pesnica, Murska Sobota). Z ljudmi, ki 
so danes pomembni deležniki nove družbe, 
še vedno pa prisegajo na osnovno, kar je po-
membno za uspeh in dobro sodelovanje – is-
kren odnos, odprti dialog, delo, spoštovanje 
sočloveka.

S to popotnico in dobrimi vtisi smo obrnili 
list za prvim srečanjem, prepričani, da se še 
srečamo.

Marija Šauperl

Invalidi tudi prepevajo

Pred 35 leti, natančno 14. marca 1981, 
je bilo v Lenartu ustanovljeno Društvo 
invalidov Lenart. Predsednica inicia-

tivnega odbora za ustanovitev društva je bila 
Milica Vidovič, ki je bila na ustanovnem obč-
nem zboru izvoljena za blagajničarko in to 
dolžnost opravljala polnih 20 let. Prvi pred-
sednik društva je postal dr. Jože Kramber-
ger, dolžnosti ni dolgo opravljal, saj je zaradi 
hude bolezni umrl februarja naslednje leto. 
Za tajnico je bila izvoljena Anica Pečovnik, ki 
je bila tudi po-
budnica za usta-
novitev društva 
invalidov v Le-
nartu. Po smrti 
Kramberger ja 
je bila funkci-
ja predsednice 
društva, ki je 
takrat štelo 28 
članov, zaupa-
na Jelki Firbas, 
v katere času je 
članstvo poraslo 
na preko 400 
članov. Firba-
sova je društvu 
pre d s e d ov a l a 
več kot 20 let. 
Nadomestila jo 
je Emilija Šuman, ki društvu predseduje še 
danes.

Vseskozi pa so v društvu, ki se je z nastan-
kom novih občin preimenovalo v Medobčin-
sko društvo invalidov Lenart, bili nepogre-
šljiva vez med člani in društvom poverjeniki.

V Medobčinskem društvu invalidov Lenart 

je že polnih 18 let doma tudi petje. Začeli so 
s skupino ljudskih pevcev, ki je kaj hitro pre-
rasla v mešani pevski zbor, ki trenutno šteje 
21 pevk in pevcev. Mešani pevski zbor MDI 
Lenart je eden tistih redkih v invalidskih dru-
štvih po državi, ki so doslej nastopili tudi na 
vseh 18 revijah pevskih zborov društev inva-
lidov Zveze delovnih invalidov Slovenije. 18. 
revija je bila v soboto, 14. maja, v Logatcu, na 
njej je nastopilo kar 21 zborov in skupin. Pevo-
vodja mešanega pevskega zbora MDI Lenart 

je Vlado Maguša. Vse od začetka pa v zboru 
pojejo Franček Vidovič, Cilka Kaiserberger in 
Frančiška Lukavečki. Zapišimo še, da mešani 
pevski zbor MDI Lenart pripravlja koncert z 
gosti, ki bo v petek, 3. junija v Lenartu.

Tekst in foto: Franc Bratkovič 

Mercator nagradil jurovske gasilce

V mesecu aprilu je tudi v samopostre-
žni prodajalni Mercator v Jurovskem 
Dolu potekala akcija Radi delamo 

dobro. Podjetje Mercator, d. d., pobudnik 
akcije, je k sodelovanju pritegnilo PGD Sv. 
Jurij v Slov. goricah, ŠD Sveti Jurij in KD Ivan 

Cankar Jurovski Dol. Vsa tri društva 
so pred samopostrežnico pripravila 
aktivnost s svojega področja: gašenje 
gorečega olja, spretnosti z žogo, manj-
šo razstavo. Stranke so za vsak nakup 
prejele žeton, ki so ga lahko namenile 
enemu izmed društev. Največ so jih 
namenile PGD Sv. Jurij v Slov. goricah, 
ki je bilo deležno donacije Mercatorja.

Člani in članice PGD Sv. Jurij v Slov. 
goricah se vsem, ki so nam prispeva-
li žeton, iskreno zahvaljujemo. Prav 
tako gre zahvala podjetju Mercator ter 
poslovodkinji Cvetki Škrlec, ki nas je 
povabila k sodelovanju.

G. Nudl

Rdeči križ Slovenije obeležuje 150 let 
delovanja

Člani RKS Območnega združenja Le-
nart smo v začetku maja na zboru 
obravnavali in sprejeli letno poročilo 

za preteklo leto, program dela za 2016 ter iz-
volili nove organe društva. Po treh mandatih 
je predsednico Jadranko Koban zamenjal dr. 
Matjaž Zimic iz Sv. Ane, ki je hkrati sodelavec 
predavatelj na področju prve pomoči; poma-
gali mu bodo podpredsednica Jožica Cvetko 
iz Sv. Trojice, člani območnega odbora (vsa-
ka krajevna oziroma občinska organizacija je 
predlagala svojega zastopnika), nadzornega 
odbora in častnega razsodišča.

Potem ko smo do sredine leta opravljali 
naloge po mesečnih planih in zadolžitvah (20 

krvodajalskih akcij, izvajanje tečajev in izpi-
tov prve pomoči, pomoč krajanom s solidar-
nostnimi pomočmi pri plačevanju življenj-
skih stroškov in delitvi prehrane, izvajanje 
meritev in ozaveščanje o ohranjanju zdravega 
življenja, potem ko smo uspešno z občino Sv. 
Trojica in Izpostavo Uprave Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje Maribor izvedli 
XXI. Tekmovanje ekip PP v in med počitni-
cami poslali šolske otroke na letovanja, smo 
se v začetku jeseni med prvimi v Sloveniji 
vključili v organiziranje pomoči migrantom, 
najprej v begunskem centru Črni les v Lenar-
tu, nato v Šentilju.

Že konec preteklega leta smo se pridružili 

Občinski organizaciji Rdečega križa Cerkve-
njak ob 60. obletnici prve krvodajalske akcije 
v njihovih krajih. Proslave so se udeležili tudi 
nekateri takratni krvodajalci, ki se še vedno 
dobro spominjajo prvih začetkov krvodajal-
stva pri nas. Lahko smo ponosni, da tradicijo 
prostovoljnega dajanja krvi uspešno izva-
jamo v vseh obdobjih do danes, saj sodimo 
v sam vrh udeležbe občanov v primerjavi z 
ostalimi območji.

Drugi teden v maju vsako leto poteka Te-
den Rdečega križa Slovenije s poudarkom 
širjenja humanosti in medsebojne pomoči, 
letos pod sloganom »150 let humanosti na 
Slovenskem - povsod in za vsakogar. Že 150 
let.«

Začetek Rdečega križa Slovenije sega v 
davno 1866. leto, od časov avstro-ogrske mo-
narhije, nato Kraljevine SHS, SFR Jugoslavije 
do samostojne Republike Slovenije, danes je 
tudi del Evropske skupnosti ter širše Medna-
rodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega 
polmeseca kot enakopravnega člana. 

Povsod in za vsakogar, letošnji slogan Te-
dna Rdečega križa ponazarja moč in doseg 

naše globalne mreže ter prispevek 17 milijo-
nov aktivnih prostovoljcev po svetu.

Ob Tednu Rdečega križa Slovenije smo 
pripravili številne dogodke in aktivnosti. 
Predstavila se je ekipa PP RK Sv. Trojica, ki je 
ob tem pripravila menjalnico ženskih oblačil, 
meritve krvnega sladkorja, holesterola in tla-
ka in prikaz osnovne pomoči oživljanja; člani 
ekipe so delovali tudi na športni prireditvi 
ob občinskem prazniku občine Sv. Trojica. 
Osnovne meritve smo izvedli tudi v Lenartu, 
Voličini, Sv. Juriju, Cerkvenjaku in Lokavcu. 
Večina občinskih organizacij v maju organi-
zira srečanja starejših prebivalcev, obisk sta-
rejših, bolnih in invalidnih oseb in sprejem 
mladih članov v osnovnih šolah s predstavi-
tvijo delovanja in poslanstva Rdečega križa. 

Zahvaljujemo se članom, aktivistom, kraja-
nom, donatorjem, občinam in vsem ostalim, 
ki pomagajo po svojih močeh in zmožnostih.

Ponosni smo, da naše delo postaja opaženo 
in cenjeno. Mnogo drobnih stvari, lepih misli 
in medsebojna pomoč nam polepšajo vsak-
dan in ustvarjajo lepšo prihodnost.

RKS OZ Lenart

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij, junij 2016
1. 6. 2016 KORK Lenart v OŠ Lenart od 7. do 11. ure
15. 6. 2016 TBP Lenart v tovarni od 7.30 do 10. ure 
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Vztrajali in prihajali od Marije Snežne

Pisalo se je leto 1951, ko so prvič peš 
prišli romarji v procesiji od Marije Sne-
žne na Florjanovo v cerkev Sv. Trojice 

v Slov. gor. in nadalje-
vali do letošnjega leta. 
Od leta 1970 jih vodi 
gospod Franc Časl, žu-
pnik pri Mariji Snežni. 
Vedno so se ustavili 
pred kapelo sv. Križa, 
sedaj kapeli Janeza Pa-
vla II. na Cesti Maksa 
Kavčiča. To kapelo je 
dal postaviti kipar in 
pozlatar Leopold Per-
ko Ladoslav, ki je bil 
rojen na Tratah 25 leta 
1848.

Po letu 1972 jih je 
pozdravljal zvon te ka-

pele, izdelan iz granate po zaslugi Marjana 
Klobase. In letos jih je po daljšem premoru 
zvon spet pozdravil. Romarjem je bila pred-

Že drugi trojiški 
zvonik brez strehe

Iz fotografije je razvidno, da dvigalo že 
dviga streho drugega zvonika na cer-
kvi Svete Trojice v Slov. gor. Zvoniki so 

stari okoli 200 let, o čemer priča letnica, 
najdena na deski v zvoniku. To je že dru-
gi, tretji zvonik pa bo dobil novo streho 
do pomladi 2017.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Postavitev majskega drevesa in Florjanova 
maša

Tridesetega aprila 2016 so pri Sveti Ani 
člani PGD Sveta Ana že tradicionalno 
postavili majsko drevo. Letos je podi-

ranje drevesa bilo posebno, saj ga je podrla 
edina članica, ki ima opravljen tečaj varnega 
dela z motorno žago, Tina Muršič Nikl. Po-
stavitvi je sledilo druženje ob glasbi, hrani in 

pijači.
V nedeljo, 8. maja 2016, je bila v cerkvi 

Svete Ane maša v čast Florjana, zaščitnika 
gasilcev. Letos je prvič Florjanovo mašo vodil 
škof dr. Jožef Smej. Dodatno so mašo pope-
strili še Florjanovi pevci. Maši je sledila po-
gostitev pod pokrito tržnico.

Zahvala
V mesecu aprilu je v prodajalni Merca-

tor na Sveti Ani potekala dobrodelna akcija 
Radi delamo dobro, kjer so kupci pri vsakem 
nakupu prejeli poseben žeton, s katerim so 
lahko dali glas podpore enemu izmed treh 
anovških društev. Med temi tremi društvi je 
tekmovalo tudi PGD Sveta Ana. V ta namen 
so člani 22. aprila 2016 ljudem predstavili 
pravilno ukrepanje, ko se vžge olje na štedil-
niku. 

Prvo mesto in s tem nagrado v višini tisoč 
evrov je doseglo PGD Sveta Ana. Člani in 
članice se iskreno zahvaljujemo vsakemu, ki 
je dal žeton gasilcem in nam s tem omogočil 
dodatna sredstva za nakup gasilske opreme.

Maja Župec, foto: Anton Moleh

Benediški mlaj

V Benediktu je v soboto, 30. aprila 2016, 
potekala tradicionalna postavitev maj-
skega drevesa. Člani Lovskega društva 

Benedikt so se v soboto popoldan odpravili v 
Cafov gozd, kjer so posekali 27 m visoko smre-
ko in jo pripeljali na staro igrišče pri kapeli. 
Z »majpana« so odstranili lubje, ga okrasili z 
vencema in zastavama. Pri postavitvi okrašene-
ga majskega drevesa so sodelovali župan, člani 
Gasilskega društva Benedikt, člani Lovske-
ga društva Benedikt, člani GTD Klapovüh in 
nekaj občanov. Majsko drevo so po navodilih 
Feliksa Krmeka postavili ročno - na star način 
»na hooruuuuk«. V večernih urah je zagorel 
kres. Za glasbeni program so poskrbeli Klapo-
vühi. Prireditve se je udeležilo veliko Benedi-
čank in Benedičanov, prišli pa so tudi iz sose-
dnjih krajev.

Darinka Kranar

stavljena kratka zgodovina kapele. In slišati je 
bilo, da se spomini na kiparja Perka obujajo. 
V Sv. Trojici pa ga premalo poznamo. V letu 
2018 bo 100 let od njegove smrti. 

Fotografijo mi je uspelo posneti na stopni-
cah ob vhodu v trojiški samostan po sveti 
maši, ki sta jo darovala župnik Franc Časl in 

p. Bernard Goličnik. Del glasbene spremlja-
ve je opravila organistka Petra Muhič iz žu-
pnije Marije Snežne s pevci. Skupaj z možem 
in njunima dvojčkoma je tudi na fotografiji, 
skupaj z njihovim župnikom, p. Jurijem Do-
lencem, ter nekaj romarji.

Besedilo in foto: Slavko Štefanec

PGD Benedikt tretje na valovih Mure!

Podobno kot že vrsto let v začetku maja 
je Prostovoljno gasilsko društvo Gornja 
Radgona v sodelovanju z občino Gor-

nja Radgona, društvom Moja Mura ter FF 
Bad Radkersburg pripravilo VIII. dan reke 
Mure. Tekmovanje je potekalo med Termami 
Bad Radkersburg in mostom čez reko Muro 
med obema Radgonama, končni cilj pa je bil 
v novem pristanu, ki je velika pridobitev za 
Gornjo Radgono in okolico. Udeležence tek-
movanja, ki ga je povezoval Branko Klun, so 
med drugimi pozdravili 
tudi župana Gornje Radgo-
ne in Bad Radkersburga ter 
okrajni glavar jugovzho-
dne avstrijske Štajerske, 
poslanec štajerskega par-
lamenta in podpredsednik 
Državnega sveta RS, ki so 
se s sodelavci tudi spustili 
po reki Muri, a izven kon-
kurence. Prireditev z ime-
nom »Mura nas povezuje 
– Die Mur verbindet uns« 
s tekmovanjem pripravljajo 
z namenom usposabljanja 
gasilskih enot, enot civilne 
zaščite in drugih organiza-
cij, ki delujejo na poplav-
nih območjih v Pomurju 
in širše. Hkrati je to prireditev, s katero želijo 
opozoriti na skrb za naravno ohranjanje reke 
Mure z okolico, na koristen in prijeten način 
pa promovira tudi turizem obeh sosednjih 
dežel. 

Tekmovanje v kategoriji rafting čoln (po-
sadka s 6 + 1 člani ekipe) se je udeležilo 22 

ekip, predvsem iz pomurske in štajerske regi-
je, a tudi iz drugih delov države ter iz Avstrije. 
Varovanje na reki Muri so izvajali člani reše-
valne postaje GA-PO-RA iz Gornje Radgone 
ter gasilci iz Bad Radkersburga. Učenci OŠ 
Gornja Radgona so po Muri spustili 366 lese-
nih ladjic s slovensko zastavico, ki so ponesle 
pozdrave po Muri, nato po Dravi in Donavi, 
vse tja do Đerdapa in morebiti Črnega morja. 

Letos je bila spet najboljša ekipa PGD Savci. 
Takoj za njimi je bila ekipa iz podjetja Rossen-

bauer iz Gornje Radgone, tretje mesto pa je šlo 
v Benedikt, ki je že tudi bil zmagovalec. 4. je 
bilo PGD Melinci, 5. FF Mureck itd. Med de-
kleti so slavile tekmovalke „Stavenske flore“ iz 
Stavešincev pred dekleti iz radgonske občin-
ske uprave.

Besedilo in foto: O. B.

II. srečanje pony expressov oldtimerjev v 
Jurovskem Dolu

Prostovoljno gasilsko 
društvo Sv. Jurij v 
Slov. goricah je 26. 

aprila ob občinskem pra-
zniku na igrišču za OŠ J. 
Hudalesa organiziralo 2. 
srečanje ljubiteljev koles 
s pomožnim motorjem 
– pony expressov. Udele-
ženci smo v centru Juro-
vskega Dola odpeljali nekaj 
pozdravnih krogov, sprejel 
in pozdravil nas je župan 
Peter Škrlec, farni župnik 
Janko Görgner pa je opra-
vil blagoslov koles.

Na igrišču smo se pome-
rili v spretnostni vožnji, ki 
je dodobra nasmejala preko 100 gledalcev. 
Med 37 udeleženci je bil najboljši domačin 
Aleksej Gajser. Srečanja so se udeležili tudi 
krajani Lenarta, Voličine, Zg. Velke, Šentilja 
in največ iz Jakobskega Dola, kjer podobna 
srečanja že vrsto let organizira Pony express 

klub Jakob. Obiskovalci so lahko občudovali 
skrbno ohranjene ter obnovljene pony ex-
spresse znamk Rog – Puch, Rog – Tomos in 
Puch. 

Alen Breznik
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Kaj storiti, ko vaš avtomobil ni več v voznem stanju?

Ekološka razgradnja 
izrabljenih motornih vozil 
(IMV)
Sodoben način življenja zahteva vse večjo prilagodljivost in 
mobilnost posameznika, k čemur pa veliko prispevajo tudi prevozna 
sredstva. Najpogostejša prevozna sredstva so motorna vozila.

Motorna vozila so sestavljena iz 
cca 40 različnih materialov ter 
cca 10.000 sestavnih delov. Daleč 

največ je kovinskih delov, sledijo materiali 
iz plastike, stekla, določeni del pa predsta-
vljajo nevarni odpadki, kot npr. svinec, živo 
srebro, kadmij, olja, tekočine proti zmrzali, 
gorivo, akumulatorji, zavorne tekočine …

Ker se v Sloveniji letno izrabi cca 50.000 
vozil, kar lahko predstavlja velik ekološki 
problem, je bil že leta 2004 sprejet Pravilnik 
o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili, 
ki je prenehal veljati v letu 2011, ko je bila 
sprejeta Uredba o izrabljenih vozilih, obja-
vljena v Uradnem listu RS, št. 32/2011 z dne 
29. 4. 2011).

V nadaljevanju posredujemo nekaj 
osnovnih informacij, ki se nanašajo na rav-
nanje z izrabljenimi vozili in so povzete po 
Uredbi o izrabljenih vozilih :
 - izrabljeno vozilo je prepovedano pustiti 

v naravnem okolju, ga odvreči, razstaviti 
ali z njim drugače nenadzorovano rav-
nati,

 - zadnji imetnik mora izrabljeno vozilo 
oddati na zbiralnem mestu ali v obratu 
za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem 
izrabljenih vozil,

 - izrabljena vozila se smejo razstavljati le v 
obratih za razstavljanje,

 - prevzem izrabljenega vozila je brezpla-
čen (ne glede na določbo o brezplačnem 
prevzemu, lahko zbiralec zadnjemu ime-
tniku prevzem izrabljenega vozila zara-
čuna, če izrabljeno vozilo:
1. ne vsebuje več bistvenih sestavnih 

delov ali sestavov, zlasti pogonskega 
mehanizma, šasije, katalizatorja in 
elektronskih sklopov za nadzor funk-
cij vozila ali

2. vsebuje druge odpadke, ki niso se-
stavni deli ali materiali vozila,

 - ob oddaji izrabljenega vozila zadnji 
imetnik prejme potrdilo o uničenju iz-
rabljenega vozila, s katerim se potrjuje 
prevzem izrabljenega vozila in jamči, da 
je zanj zagotovljena obdelava v skladu z 
zahtevami iz uredbe,

 - potrdilo o uničenju vozila izda zadnjemu 
imetniku upravljavec obrata za razsta-
vljanje, v katerem bo prevzeto izrabljeno 
vozilo obdelano. Na podlagi pooblastila 
upravljavca potrdilo o uničenju vozila 
zadnjemu imetniku na zbiralnem mestu 
izda zbiralec v imenu upravljavca, 

 - zadnji imetnik mora potrdilo o uničenju 
vozila predložiti skupaj z registrskimi 
tablicami pri odjavi vozila v skladu s 
predpisi, ki urejajo registracijo motor-
nih vozil.

Zbiralna mesta za izrabljena motorna vozila v SV Sloveniji1

Saubermacher Slovenija, d. o. o. Sp. Porčič 4 a, 2230 Lenart
AMZS, d.d. Zagrebška 25, 2000 Maribor
AMZS, d.d. Noršinska 2, 9000 Murska Sobota
Avto komplet Pintarič Igor, s.p. Puhova ul. 50, 2000 Maribor
Avto hiša Lunežnik Slavko, s. p. Ritoznoj 4, 2310 Slovenska Bistrica
Avto center Ormož, d. o. o. Hardek 44 c, 2270 Ormož
Avtoservis Franc Lasbaher, s. p. Mariborska cesta 21, 2234 Benedikt
Avto center Horvat – Letonja Leonida, s. p. Matije Gubca 13, 9000 Murska Sobota
Avto Frč Franc Kosi, s.p. Iljaševci 10, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Avto Kovač, s. p. Segovci 44c, 9253 Apače
Avto servis Makoter, s. p. Ante Trstenjaka 17, 9240 Ljutomer

1 Vir : www.arso.si

Obrat za razstavljanje v okviru skupnega 
načrta je tudi v okviru Centra za ravnanje z 
odpadki družbe Saubermacher Slovenija, d. 
o. o., v Sp. Porčiču.

Uredba o izrabljenih vozilih določa tudi 
sankcije za imetnike izrabljenih vozil in si-
cer:
 - z globo od 5.000 do 15.000 EUR se 

kaznuje za prekršek pravna oseba, sa-
mostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če:
1. kot zadnji imetnik izra-

bljenega vozila ne odda 
na zbiralnem mestu ali v 
obratu za razstavljanje, 

2. izrabljeno vozilo pusti 
v naravnem okolju, ga 
odvrže, razstavi ali z njim 
drugače nenadzorovano 
ravna,

3. razstavlja izrabljena vozila, 
pa ni upravljavec obrata za 
razstavljanje …

 - z globo od 1.000 do 2.500 
EUR se za navedene prekrške 
kaznuje tudi odgovorna ose-
ba pravne osebe oziroma od-
govorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika,

 - z globo od 1.000 do 1.200 EUR se za na-
vedene prekrške kaznuje fizična oseba.

Motorno vozilo, ki več ni uporabno ali 
ga imetnik ne želi več uporabljati in se ga 
želi znebiti, mora le-to storiti preko poo-
blaščenih zbirnih mest, nikakor pa ni do-
voljeno nezakonito odlaganje v naravo, ki 
je sankcionirano.

Z NARAVOGOSPODARJENJE ZA NARAVO

Ob prazniku postavili novo opazovalnico

Niti mrzlo vreme in sneg, ki je ob mi-
nulih aprilsko-majskih praznikih 
dodobra pobelil tudi Slovenske go-

rice, nista mogla zaustaviti deset članov LD 

Negova, ki so na robu gozda v Lokavcih pod 
vodstvom novega gospodarja LD Negova 
Marjana Kšela želeli postaviti novo opazo-
valnico oz. lovsko prežo, ob tem pa skupaj 
obeležiti praznika upora in dela. Medse so 
povabili tudi mojstra žara in roštilja Zdravka 
Preradovića, kasneje pa sta se jim pridružila 
še starešina LD Negova Vlado Rojko ter lo-
vski čuvaj Franc Veberič.

Lovska družina Negova gospodari z 2.400 
hektarji površin, približno polovica je gozdov. 
Med divjadjo prevladuje srnjad, zato ne pre-
seneča, da jih letno odstrelijo nekaj nad 100, 
pogosto tudi kakšnega trofejnega srnjaka. 

Letos poleti bo LD Negova obeležila 70-le-
tnico obstoja in uspešnega delovanja. »Mnogi 
sicer vedno znova poudarjajo, kako je divjad 
vedno večji povzročitelj škode v naravnem 
okolju, da smo lovci »dežurni krivci«, s čemer 
se ne moremo strinjati, žalostno ugotavlja lo-
vski čuvaj Franc Veberič.

Med cilji novega gospodarja in tudi neka-
terih drugih mlajših članov LD je ureditev 
novih in obnovitev starih opazovalnic, ki jih 
imajo najmanj 60. 

Poleg gospodarja Kšela je za novo opazo-
valnico najbolj zaslužen tesar Jožef Prajndl..

Besedilo in foto: O.B.

Aktualni izzivi urejanja prostora

Društvo Mi za vse nas je skupaj z In-
štitutom za politike prostora pripra-
vilo predavanje na temo »Prostorsko 

planiranje na podeželju«. Predstavljeni so bili 
postopki priprave sprejemanja prostorskih 
dokumentov, s poudarkom na vključeva-
nju javnosti pri teh procesih. Predstavljena 
so bila praktična priporočila za prostorsko 
planiranje, ki bi bila v pomoč lokalnim sku-
pnostim, gospodarstvu in širši zainteresirani 
javnosti. 

Potreba po urejanju prostora se je pojavila 
zaradi hitre rasti naselij, zaradi higiensko-
-zdravstveno-okoljskih problemov. Zato je 
tudi Slovenija v ustavo zapisala, da ima vsak-
do v skladu z zakonom pravico do zdravega 
življenjskega okolja.

Izpostavljena sta bila dva pomembna aktu-
alna izziva urejanja prostora:
1. Varstvo zemljišč, ki ne pomeni samo 

varstva kmetijskih zemljišč (problematika 
nakupovalnih središč, neizkoriščenih po-
slovnih con, nekontroliranega razraščanja 
vaških središč). Zemljišča so pomembno 
družbeno bogastvo, pomembna za trajno 
delovanje družbe. Da bi se zemljišča smo-
trno izkoriščala, zakon določa posebne 
pogoje za uporabo zemljišč.

2. Stanovanjska politika, povezana s soci-
alno. Težava je, da pri nas stanovanjske 
politike nimamo, saj si večina državlja-
nov sama rešuje stanovanjsko vprašanje. 
To ni nujno slabo, vendar je vprašanje, 
kakšni so družbeni stroški, povezani s 

komunalnim opremljanjem in vzdrževa-
njem infrastrukturnih omrežjih. Glede 
problematike stanovanjske politike je 
pomenljivo, da v ustavi previdno piše, da 
država ustvarja možnosti, da si državljani 
lahko pridobijo primerno stanovanje.
Prostor v povezavi z urejanjem prostora ra-

zumemo in pojmujemo kot človekove dejav-
nosti v prostoru in pomeni preplet grajenih 
in naravnih struktur. Prostorski razvoj naj 
bo racionalen. Urejanje prostora obsega cel 
življenjski cikel (načrtovanje, gradnjo, rabo, 
vzdrževanje in prenovo) sestavin prostora. 
Želeno stanje (prijetno življenjsko okolje) 
si lahko najlaže ilustriramo s primeri dobre 
prakse, kjer rabe prostora med seboj dokazlji-
vo sobivajo, npr. kjer se lahko poklicno, dru-
žabno in zasebno življenje med seboj dopol-
njujejo in razvijejo. Ti različni vidiki življenja 
so si v praksi pogosto v konfliktu. Naloga 
urejanja prostora je, da konflikte predvidi in 
pripravi rešitve oz. razreševanje konfliktov. 
Zato sta vzpostavitev in negovanje tradicije 
dialoga s ciljem usklajevanja in sodelovanja 
vseh udeležencev (najpomembnejša javnost 
pa tudi parcialnih predstavnikov različnih in-
teresov) v prostorskem načrtovanju, ne samo 
zaželena, ampak nujna. Sodelovanje je pogoj 
za dobre rešitve. Tako se prepreči neželene 
rezultate, ki se največkrat izrazijo v civilnih 
iniciativah. 

Zanimivi so bili predstavljeni primeri do-
bre in slabe prakse načrtovanj prostorskih 
ureditev in diskusija po predavanju.

Drago Weinhandl, društvo Mi za vse nas

Iz moje zelene doline
… prihajajo zelene navade in tudi zeleni 

ljudje … Eno izmed takih smo 1. maja obi-
skali na Bledu – na gradu, kot »šefa« tamkaj-
šnje grajske restavracije. Kako lepo je, ko te 

domačin iz Jurovskega 
Dola gosti »na visoki 
nogi« in ponovno do-
kaže, da smo Sloven-
skogoričani talenti, le 
odpreti se moramo in 
se umestiti v vsebino.

O Aljažu Toplaku 
govorim, seveda. Pro-
fesionalcu na svojem 
področju, ki pa ima še 
vedno srce in dušo za 
pristno domače!

Marija Šauperl

tel. 02-620-23-00
www.saubermacher.si
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Darežljiva Diana v Verjanah 

Pravijo, da moraš včasih imeti tudi kan-
ček sreče in da to velja tudi za člane ze-
lene bratovščine. Mladi lovec Jure Toš, 

sicer član LD Dobrava v Slovenskih goricah, 
je zadnji dve leti neuspešno naskakoval srnja-
ka s posebno trofejo (deformiranim rogov-
jem) v Verjanah in ostal praznih rok. Srnjak 
je bil izjemno pazljiv, izstopal je zelo zgodaj 
zjutraj in pozno zvečer. Skrival se je med ko-
ruzami in v gozdu, ki ga domačini poznajo 

kot »Trebež«. Jure ni 
obupal in je letos znova 
šel na lov za tem srnja-
kom. Prvi večer mu je 
prišel skoraj pod prežo, 
ni mogel dvigniti pu-
ške, nato pa izginil kot 
kafra. Dve jutri kasnje 
pa sta le prišla »sku-
paj«, v nekoliko megle-
nem nedeljskem jutru 
je srnjak izstopil na 
travnik skupaj s srno, 
previdno izbiral majske 
trave in se kaj kmalu 
napotil proti varnemu 
zavetju. A le do sredi-
ne njive, ki je posajena 

s koruzo. Juretu je bila Diana po skoraj treh 
letih vztrajanja očitno darežljiva in mu je 
podarila zanimivega, več kot 8 let starega sr-
njaka, kakršnih so lovci najbolj veseli. Iskren 
lovski blagor mu je izrekel tudi gospodar LD 
Dobrava Branko Kavčič. Seveda pa ni manj-
kalo niti zavisti in lovske »faušije«, ki je že od 
nekdaj spremljevalka zelene bratovščine.

M. T. 

Česar ni odnesla pozeba, je uničila divjad!

Nič kaj prijetne in vesele pomladi nima 
družina Petek iz Obrata, naselja ob 
cesti Benedikt – Sveta Trojica v Slo-

venskih goricah. Najprej jim je nepričako-
vana slana ob koncu aprila skorajda v celoti 
uničila pridelek v sadovnjaku in vinogradu, 
delno pa tudi na vrtu. In ko so se morali po-
miriti z usodo, sta zakonca Damjan in Biserka 
s tremi mladoletnimi otroki Blažem, Marušo 
in Mateom ter babico oz. Damjanovo mamo 
Elizabeto, ki živi v sosednji starejši hiši, doži-
vela nov šok. Na njivi, slab streljaj od hiše, tik 
ob gozdu pod hribčkom, kjer so imeli poseja-
no koruzo in krompir, jih je namreč obiskala 
čreda divjih svinj, ki so skorajda v celoti uni-
čile koruzo, ki je komaj sklila, krompir pa so 
le delno izruvale iz zemlje 

»Kljub temu ne mislim obupati in sedaj 
bom spet njivo preoral in še enkrat posejal«, 
je povedal mladi gospodar Damjan Petek, ko 
je s starešino LD Benedikt Janezom Čepla-
kom obiskal in si ogledal škodo. Domači lov-
ci, ki bodo Petkovim iz lastne blagajne nudili 
prvo pomoč, se morajo držati zakonov, torej 
trenutno ne smejo ustreliti »storilcev«.

Petkovi pa niso edini kmetovalci, ki jim je 
divjad povzročila velikansko škodo. Nekateri 
kmetovalci so svoje površine ogradili, drugi 
postavili električne pastirje, a tudi to ni večja 
ovira zlasti za veliko jelenjad, ki je trenutno, 
poleg divjih svinj, najhujša nadloga kmeto-
valcev. 

Besedilo in foto: O. B.

Konec aprila Slovenske gorice pobelil 
pomladni sneg

Na dan upora, 27. aprila, je letos Slo-
venske gorice pobelil pomladni sneg. 
Stari pregovor sicer pravi, da je po-

mladni sneg gnojilo za siromake, vendar so 
ga letos spremljale nizke temperature, ki so 

povzročile mnogo škode v sadovnjakih, vino-
gradih in na poljih. Pogled na snežni metež 
konec aprila pa je bil vendarle idiličen, kar 
dokazujejo tudi naše fotografije.

T. K.

Zaradi snežnega meteža je bilo cerkev v Lenar-
tu komaj videti.

Pomladni pogled
Takšen je bil Jurovski Dol v času 

praznovanja 10. praznika občine Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah. 

Foto: Maksimiljan Krautič

Največ snega na območju šestih občin je padlo 
v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Črni bezeg (Sambucus nigra)
Črni bezeg ali zdravilna skrinjica za 

kmečke ljudi ima mnoga domača imena: 
bažovina, beza, bezl, bezgovec, bezgovna 
… Je listopadni grm ali 
tudi manjše drevo, ki 
raste po vsej Sloveniji 
ob robovih gozdov, po-
tokov, poti, v globljih 
humusnih tleh z veliko 
dušika. Rad ima vlažna 
in zmerno vlažna rasti-
šča. Pogosto je bil po-
sajen na kmečkih do-
mačijah, saj naj bi dom 
varoval pred zlom. 
Ime je dobil po črnih 
jagodah. Nase nas opozori v času cvetenja 
(maj, junij) s kobulastimi socvetji belo ru-
menkaste barve, iz katerih se razvijejo plo-
dovi, ki dozorijo jeseni in so temno vijolični 
oziroma črni. Cvetje ima močan vonj, ki je 
enim všeč, drugim ne. Posušeno cvetje ima 
manj vonja. Listi rastejo nasprotno, so per-
nati, jajčasti, z napiljenimi robovi, nekoliko 
grenki in neprijetnega vonja. Lubje bezga je 
spodaj svetlo rjavo, višje sivo belo razbraz-
dano. Bezgove veje imajo mehak stržen, 
včasih smo si otroci iz njih izdelovali piščal-
ke. Pri zeliščarskem krožku smo se ustavili 
pred bezgovim grmom in se mu priklonili, 
tako, kot so to delali naši predniki iz spo-
štovanja do njegove zdravilne uporabnosti. 
Pri črnem bezgu ima vsak del rastline zdra-
vilne učinkovine. Najprej nabiramo mlade 
poganjke in liste, potem cvetove, ki so v 
polnem razcvetu, korenino (notranjo plast) 
nabiramo od februarja do konca novembra, 
februarja, marca, oktobra in novembra pa 
lubje stebel in vej, ki mu ostrgamo srednjo 
plast, v septembru so na vrsti dozorele jago-
de. Cvetje nabiramo v sončnem vremenu, 
ga osmukamo in na hitro sušimo v zrač-
nem, senčnem prostoru. Posušeno hranimo 
v dobro zaprtih temnih posodah. Vsako leto 
zalogo obnovimo. Uporabimo ga v čajih, ki 
spodbujajo delovanje znojnic, predvsem pa 
pri tistih obolenjih, ki se najhitreje pozdra-
vijo z močnim potenjem. To so: bronhitis, 
gripa, prehlad, kašelj, oslovski kašelj, za-
četek pljučnice, nahod, astma, revmatična 
obolenja, torej tam, kjer s potenjem želimo 
izločiti bolezenske snovi. Čaj pripravimo 
kot poparek (žlico posušenih cvetov na sko-
delico vode), ki stoji 10 do 15 minut, pijemo 
toplega vsaj tri skodelice dnevno, lahko ga 

sladkamo z medom ali sokom iz bezgovih 
jagod. Pri vnetem grlu, vnetju ustne votline 
in vnetih dlesnih pa pripravimo prevretek, 

ki ga kuhamo 5 minut 
iz 50 g suhih cvetov, 
litra vrele vode. Po-
čakamo, da se ohladi, 
precedimo in večkrat 
dnevno grgramo, naj-
bolje po jedi. Iz svežih 
cvetov pripravimo be-
zgov sirup, cvetje tudi 
cvremo. Listi in mladi 
poganjki so uporab-
ni pri pomanjkljivem 
izločanju seča zaradi 

zmanjšanega delovanja ledvic in za odva-
janje nakopičenih tekočin v telesu. V listih 
je tudi snov, ki vpliva na količino sladkorja 
v krvi, zato s čajem podpiramo zdravljenje 
sladkorne bolezni. Listi in mladi poganjki 
ne smejo manjkati v čajnih mešanicah za 
čiščenje krvi. Zrele jagode uporabimo za 
izdelavo bezgovega soka, bezgovega vina, 
čežane, posušene pa proti driski. Ne upora-
bljamo svežih. Nosečnice in doječe matere 
naj bodo pri uživanju pripravkov iz bezga 
previdne, prav tako bolniki s slabotnim sr-
cem. Bezeg uporabljamo tudi v kozmetiki: 
za mehčanje kože, za čiščenje aken, za osve-
žitev kože celega telesa, za nego in zdra-
vljenje razpokanih rok. Iz bezgovih cvetov 
pripravimo: tonike, losjone, mazila, kreme, 
hidrolat. V vrtu z bezgovimi pripravki pre-
ganjamo miši, krte, voluharje, polže, gose-
nice. Iz bezgovih listov naredimo brozgo, ki 
jo razredčimo z vodo v razmerju 1:5, zaliva-
mo tam, kjer se škodljivci zadržujejo. Bezeg 
sadimo v bližini komposta, saj mu daje sen-
co in pospešuje kompostiranje. Obstajajo 
tudi okrasne sorte bezga, ki imajo temno 
vijolične liste in roza cvetove (black lace) in 
pisanolistna sorta (pulverulenta), ki ima na 
listih bele pike, tudi mladi poganjki so beli, 
tako da daje občutek stalnega cvetenja.

Še marsikaj bi lahko napisala o bezgu, po-
iščite malo po zeliščarskih knjigah in tudi 
vi boste rekli: klobuk dol pred njim. Pojdite 
v naravo, naberite si ga, da vas bo pozimi 
ogrel, poleti ohlajal v obliki napitka, jeseni 
se posladkajte s čežano iz bezgovih jagod in 
jabolk, v tem času pa si privoščite cvrtje, ki 
ga odišavite še z malo cimeta. 

Marija čuček

S TEM OGLASOM 25 % POPUST ZA CPP!

Že 25 let z vami

JUNIJ:  6., 20. in 27. 6. ob 16. uri
            JULIJ:  4., 18. in 25. 7. ob 10. in 16. uri
      AVGUST:  8., 22. in 29. 8. ob 10. in 16. uri 

Kategorije: AM, A1, A2, A, B, BE, C , CE.
Učili vas bomo izkušeni učitelji z vozili: VW Touran, VW Golf 6, VW Tiguan, motorji 
Kawasaki in Yamaha ter s tovornim vozilom. Prijavite se ob pričetku CPP ali nas kontak-
tirajte na gsm in mail.

ZA VSE KATEGORIJE NUDIMO UGODNE PAKETE! Obročna plačila, tudi 24 mesecev.
Paket za moped, kategorija AM = 430,00 EUR

gsm: 041 615 845 | tel. / fax: 02 25 11 718 | e-mail: oman1@siol.net

Srečno in varno v prometu vam želi kolektiv šole vožnje Oman!

VABIMO VAS NA TEČAJE CPP v TC CITY Maribor, 2. nadstropje:
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12. srečanje sošolcev v Sv. Trojici 

V soboto, 7. 5. 2016, ob 15. uri smo se že 
12-ič srečali sošolci letnika 1939/40 
Osnovne šole Sv. Trojica v Slov. gor. 

v Gostilni na griči v domačem kraju. Od 
poslanih 63 vabil se nas je tokrat zbralo 20 
oseb. Če bi bilo nekaj več pripravljenosti, bi 

nas lahko bila polovica, 
tako je dejal Ivo Štra-
kl v nagovoru. Ivo pa 
nam je v imenu firme 
Grafično oblikovanje 
Štrakl prispeval kako-
vostna vabila, ki nam z 
ustrezno vsebino dosti 
pomenijo. Tematike za 
pogovore ni zmanjkalo. 
Naslednje srečanje bo 
čez leto dni.

Foto in besedilo: 
Slavko Štefanec

90 let Antonije Budja

Na Usnjarski cesti 1 v Sv. Trojici v Slov. 
gor. je doma Antonija Budja, ki je 29. 
in 30. aprila praznovala svoj 90. roj-

stni dan. Svojo pot je premagovala uspešno, 
čeravno brez težav ni šlo.

Antonija se je rodila 29. 4. 1926 v Zg. Žer-
javcih materi Tereziji in Rudolfu Soku. Dru-
žina je štela dve hčeri in dva sina. Sedaj živi še 
sestra Jelica. Osnovno šolo je uspešno konča-
la v Lenartu, ni pa bilo ustreznih pogojev za 
nadaljnje šolanje. Kot del viničarske družine 
je spoznala trdo kmečko življenje že v otro-
ških letih. Leta 1953 se je poročila s kovačem 
Friderikom Budja, ki je nadaljeval tradicijo 

svojega očeta. Antonija je možu pomagala 
v kovačiji tudi fizično, s hitrimi, natančni-
mi težkimi udarci po razgretem železu. Pri 
podkovanju konj pa je prijela tudi za konjsko 
nogo, saj so konje prignali tudi starejši kme-
tje. Po osmih letih dela v Opekarni Košaki 
je mož zbolel in žena Antonija ga je mora-
la negovati nadaljnjih sedem let. Po njegovi 
smrti je bila edina rešitev, da se je zaposlila. 
Živela je od dela, s solzami in molitvijo. Ima 
pet hčerk, deset vnukov in sedem pravnukov. 
Medsebojno so si njeni otroci pomagali pri 
nadaljnjem šolanju in vse hčerke imajo ustre-
zno izobrazbo.

Ivan Roškar (1860–1933)
V prejšnji številki Ovtarjevih novic je bilo objavljeno kratko poročilo o 

posaditvi cepiča najstarejše trte na svetu iz mariborskega Lenta na trgu 
v Jurovskem Dolu v nedeljo, 17. aprila 2016. Cepič so poimenovali po 
znamenitem domačinu Ivanu Roškarju.
Kdo je bil Ivan Roškar?

Po izsledkih iz župnijske kronike kakor 
tudi Pokrajinskega arhiva Maribor je ugoto-
vljeno, da je bil Ivan Roškar velik človek, ki 
je zapustil neizbrisen pečat ne samo kraju oz. 
območju občine Sv. Jurij v Slovenskih gori-
cah, ampak širšemu delu Slovenskih goric.
Družina in politična kariera Ivana 
Roškarja

Ivan Roškar se je rodil 8. aprila 1860 na 
Malni. Šolo je obiskoval pri Sv. Juriju v Slov. 
goricah. Že zelo zgodaj je pokazal zanimanje 
za knjige. Veliko je bral dnevno časopisje, 
tudi nemško. Nemščine se je naučil v Grad-
cu. Dnevne časopise je redno prejemal od 
župnika Jurija Rantaša in kasneje od Antona 
Šijanca. Bil je delaven in že zelo mlad si je pri-
zadeval, da bi kraj napredoval. 18. maja 1885 
se je poročil z Alojzijo Rantaša in se priže-
nil na kmetijo na Malno (danes Knupleževa 
kmetija). Ivanu in Alojziji se je rodilo sedem 
otrok. Leta 1886 se je rodil sin Hanek, neko-
liko kasneje še hčerka Vera, sin Milan, hčerka 
Marija, sin Roman in najmlajši sin Franc.

Sinovi so se borili v 1. svetovni vojni v 
avstro-ogrski vojski. Življenje je nesrečno 
končal sin Milan, ki ga je zadela topovska 
granata. V bolnišnici v Celovcu je umrl za 
posledicami ran. Po hudi bolezni je umrla 
tudi hčerka Vera. Hanek je vzorno kmetoval 
na Roškarjevi domačiji, ki jo je podedoval. 
Marija se je poročila z Ivanom Cafom, gostil-
ničarjem pri Sv. Juriju. Roman je podedoval 
Roškarjevo drugo domačijo, ki jo je njegova 
mati Alojzija podedovala od svoje botre. Bil 
je tudi politično aktiven, saj je med drugim 
opravljal delo župana pri Sv. Juriju. Najmlajši 
sin Franc, ki so ga imenovali Frank, je živel 
v Ameriki.

Že zelo mlad je dobil Ivan Roškar zaupanje 
krajanov in leta 1885 postal župan Sv. Jurija. 
V župnijski kroniki je bilo zapisano, da so ga 
7. januarja 1906 krajani ponovno izvolili za 
župana. Na volitvah leta 1907 je bil izvoljen 
(prvič) v štajerski deželni zbor za okraj Ma-

ribor – Ljutomer in 
Sv. Lenart. 13. junija 
1911 so bile voli-
tve za državni zbor. 
Kandidata v našem 
volilnem okraju sta bila Ivan Roškar in Franc 
Girstmayr iz Leitersberga. Ivan Roškar je si-
jajno zmagal in dobil 322, Girstmayr pa 19 
glasov.

V državni zbor je bil izvoljen leta 1911, in 
sicer za okraj Maribor–Ljutomer in ga zasto-
pal približno 10 let. Ivan Roškar je bil zelo 
dober ljudski govornik, kar se je odražalo 
na številnih političnih shodih in prireditvah. 
Ena od prireditev je bila 31. decembra 1911: 
»Naš domačin gospod državni in deželni 
poslanec Roškar nam je v poldrugournem 
govoru razjasnil delovanje naših poslancev 
iz deželnega in državnega zbora in predložil 
nakano glede zvišanja deželnih doklad za 25 
%, kar bi pomenilo novo neznosno breme na 
ramena davkoplačevalcev, s čimer pa bi bile 
prizadete tudi nove krivice slovenskega ljud-
stva. Ljudstvo je z zanimanjem in pozorno 
sledilo krasnemu in jasnemu poročanju g. 
poslanca.«

Ob koaliciji Slovenske ljudske stranke je bil 
Ivan Roškar zvest krščanskemu nazoru in to 
se je odražalo v njegovih številnih nastopih. 
Politična prepričanja so ga pripeljala do na-
sprotij z vlado. Bil je iskren slovenski rodo-
ljub in je iskal slovenske pravice. Na začetku 
1. sv. vojne so ga obsodili kot »srbofila« in ga 
za nekaj časa tudi zaprli v graški zapor.

Kot piše časopis Slovenski gospodar, je se-
del v zaporu v Gradcu, tako kot tudi večina 
ostalih Slovencev po nedolžnem. Kljub težki 
prestani kazni je Ivan Roškar nadaljeval z 
domoljubnimi akcijami. Kot poslanec je pre-
potoval vse dele okraja in pomagal ljudem z 
nasveti ob naravnih in drugih nesrečah. V de-
želnem zboru v Gradcu je vztrajno dokazoval 
težnje po osamosvojitvi Slovencev. Zavzemal 
se je za slovenskega kmeta, zlasti v davčnih, 
vojaških in drugih pomembnih zadevah.

Nadaljevanje prihodnjič ...

Marjan Toš 1

Od admontske Radehove do Lenarta
Kratek zgodovinski oris ob osemstodvajsetletnici prve omembe Lenarta

Lenart v Slovenskih goricah je mesto in 
središče istoimenske Krajevne skupnosti, sre-
dišče občine Lenart in sedež Upravne enote 
Lenart. Kraj leži v osrednjem delu Slovenskih 
goric ob cesti Maribor-Lenart-Murska Sobo-
ta – Lendava. Razvil se je vrh nizkega sleme-
na, ki se razpoteza v višini 240 do 270 mnm, 
med potokoma Globovnica in Velka, ki se tu 
izlivata v Pesnico. Tam stoji staro mestno je-
dro z osrednjim trgom trapezastega tlorisa, 
ki poteka v smeri severozahod - jugovzhod. 
Mesto ima priključek na avtocesto A5, ki pe-
lje mimo. V Lenartu imajo sedež Upravna 
enota Lenart, Okrajno sodišče v Lenartu, Po-
licijska postaja Lenart, izpostava Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Urad za 
delo Lenart, Center za socialno delo Lenart, 
izpostava Davčnega urada Maribor, notar, 
Območna obrtna zbornica Lenart, Kmetijska 
svetovalna služba Lenart, izpostava Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti Republike Slo-
venije, dekanija in župnija. V Lenartu deluje 
zdravstveni dom, Knjižnica Lenart, dom sta-
rostnikov, lekarna, veterinarska bolnišnica, 
pošta in banke. Prav tako je tu sedež mnogih 
društev. Po uradnih podatkih Statističnega 
urada republike Slovenije šteje občina Lenart 
8.234 prebivalcev, mesto Lenart pa 3.177 pre-
bivalcev. Število prebivalcev v mestu še vedno 
narašča, kar potrjuje tezo, da je Lenart mesto 
prihodnosti.

Lenart leži na polovici poti med Maribo-
rom in Gornjo Radgono. Že od nekdaj ga 
odlikuje ugodna prometna lega, ki je bila 
v preteklosti odločilnega pomena za nje-
gov razvoj in postopno preseganje najožjih 
lokalnih okvirjev. Lega Lenarta na stičišču 
prometnih poti proti Mariboru, Gornji 
Radgoni, Cmureku in Ptuju je v preteklosti 
pripomogla, da se je uveljavil kot važnejše 
naselje v osrednjih Slovenskih goricah in 
prevzel vlogo njihovega prepoznavnega sre-
dišča. Kraj se prvič omenja leta 1215, cerkev 
v njem pa leta 1196. Lenart je bil povzdi-
gnjen v trg leta 1332, za mesto pa razglašen 
leta 1989 2. Prvotno je bil Lenart last dežel-
nih knezov, potem pa od leta 1227 do konca 
fevdalne dobe podložen bližnji gospoščini 
Hrastovec. Širše lenarško področje se je in-
tenzivneje naseljevalo po odhodu Madžarov 

konec 12. stoletja. Slovenske gorice so bile 
namreč tako kakor velik del današnjega slo-
venskega ozemlja, od konca 9. stoletja moč-
no izpostavljene vpadom Ogrov. Ti so se bili 
v drugi polovici 10. stoletja zaradi poraza 
na Leškem polju (955) prisiljeni odpovedati 
svojim pohodom čez osrednje slovenske po-
krajine in tako se je prebivalstvo širše okoli-
ce današnjega Lenarta znašlo blizu nevarne 
ogrske meje. Ta je vse do prve polovice 13. 
stoletja potekala približno po prostoru med 
zdajšnjo Gornjo Radgono in Borlom. Za-
metki Lenarta segajo v bližnjo Radehovo, 
ki se omenja že leta 1115. Zaradi ugodnej-
še lege in izvira pitne vode pa so se ljudje 
kmalu raje naseljevali pri šentpavelski pri-
stavi (praedium) pri cerkvi svetega Lenarta. 
Po njej je kraj tudi dobil ime. Prvotno je bil 
Lenart v lasti Spanheimov (to so bili boga-
ti fevdalni gospodje in koroški vojvode), že 
leta 1196 pa je bil kraj v lasti šenpavelskega 
samostana v Labotski dolini na Koroškem. 
Tega leta se listinski tudi prvič omenja in 
to v buli, ki jo je 17. junija 1196 izdal papež 
Celestin III za šentpavelskega opata Ulrika 
in njegove sobrate. V omenjeni buli se pa-
pež sklicuje na svoje predhodnike in z njo 
menihom potrjuje vrsto posesti, med njimi 
tudi nekatere v Slovenskih goricah – pri sv. 
Lenartu (apud Sanctum Leonardum) 3. Leta 
1202 je šentpavelski samostan prodal Lenart 
Wernerju von Tannu iz Melja pri Mariboru. 
Od leta 1265 do 1376 je bil last plemiške 
družine von Haag, ki je bila lastnica bližnje-
ga hrastovškega gradu 4. Hči zadnjega člana 
tega rodu Gunterja, po imenu Ana, se je leta 
1379 poročila s Henrikom Herbersteinom 
in mu za doto v zakon prinesla Hrastovec.

Rodbina Herberstein 5 je nato z manj-
šimi presledki gospodarila s Hrastovcem 
do konca aprila 1945 leta 6. Z njo je moč-
no povezana tudi srednjeveška in kasnejša 
zgodovina Lenarta. Velik pomen za razvoj 
Lenarta, kakor tudi njegove širše geografske 
okolice, gre pripisati dejstvu, da je že pred 
nastankom hrastovškega gospostva te kra-
je zajela cerkvena organizacija. Prva znana 
omemba lenarške cerkve sega v leto 1196, 
prva omemba župnije pa v leto 1354 7. Tako 
je bila župnija s sedežem pri cerkvi svetega 
Lenarta prva, ki se je izločila iz pražupni-
je Jarenina. Nastanek samostojne lenarške 
župnije je bil velikega pomena za sam ra-
zvoj kraja in njegovo vlogo v širšem pro-
storu. Kraj se je razvijal na položnem griču 
ob tranzitni cesti. Dovolj je bilo tudi pitne 
vode, saj je Lenart že od nekdaj slovel po vo-
dnjakih s kvalitetno pitno vodo. Na slemenu 
se je uveljavila pravilna parcelacija zemljišč, 
v kraju se je lepo razvijala obrt. V srednjeve-
škem času se je njegova trška funkcija prav 
zaradi ugodne prometne lege, tranzitnih 
poti in razvite obrti krepila.

Nadaljevanje prihodnjič ...

 1 Marjan Toš je doktor zgodovinskih znanosti in muzejski svetovalec v pokoju.
 2 Že leta 1988 so v organih nekdanje SZDL in KS Lenart sprejeli pobudo, da bi Lenart, ki je bil vse od leta 1959 

dalje priznan kot mestno naselje, dobil tudi naziv mesta. Postopek za sprejem tega sklepa v organih nekdanje občinske 
skupščine je trajal več kot leto dni, sklep o razglasitvi Lenarta za mesto pa je bil sprejet na zasedanju vseh treh zborov 
skupščine občine Lenart dne 26. septembra 1989. Uradna in svečana razglasitev Lenarta za mesto je bila v domu kulture 
pri Lenartu v torek, 28. novembra 1989, ob 17. uri. Slavnostni govornik je bil predsednik takratne skupščine Socialistič-
ne republike Slovenije Miran Potrč. Od tega leta dalje se Lenart vodi v seznamu mest v Sloveniji pod imenom Lenart 
v Slovenskih goricah.

 3 Okoli leta 1200 se omenja posest benediktinskega samostana Št. Pavel v labotski dolini na koroškem »apud sanctum 
Leonardum«, iz česar sledi, da je tedaj cerkev sv. Lenarta že stala. V letu 1354 se prvikrat omenja žitna desetina »in der 
pfarre ze Sant Leonhard bei Marcchburg«, kar potrjuje domnevo Frana Kovačiča, da je pri Sv. Lenartu nastala samo-
stojna dušnopastirska postojanka v 14. stoletju (prim. Jože Mlinarič, Župnija Sv. Lenart do jožefinske dobe,v: Zbornik 
občine Lenart, Lenart 1996, 63).

 4 Ime gradu Hrastovec je povezano s hrastovimi gozdovi ki so nekoč pokrivali obsežna zemljišča v njegovi okolici. 
Predvideva se, da se je Hrastovec v začetku imenoval drugače, morda Dobrovec. Vsekakor pa se je ime nanašalo na 
hrast oziroma na starejše poimenovanje tega drevesa – dob. Iz tega prvotnega imena se je kasneje razvil napačni nemški 
prevod »Gutenhag«, ki pomeni »dobro podiranje« namesto »podiranje dobov«. Obstaja še druga teorija o etimološkem 
izvoru imena Hrastovec, ki trdi, da je ime izpeljano iz Gehag-Kaag kar naj bi pomenilo preseko skozi gozd, in se na-
tančneje nanašalo na preseko skozi gozd na obmejnem območju z Ogrsko, v katerem se je vse do začetka 13. stoletja 
nahajal tudi Hrastovec.

 5 Družina Herberstein, čigar predniki so izpričani v začetku 13. stoletja, izvira iz avstrijske Štajerske. Njen matični 
grad, po katerem se rodbina imenuje, se nahaja približno pol ure vožnje od Gradca in se razprostira na ogromni skali 
nad rokavom rečice Feistritz (Bistrica). Od leta 1290, kamor sega prva pisna omemba gradu, je Herberstein v lasti iste 
družine, ki danes šteje že 21. generacijo. Herbersteini so se v službi Habsburžanov povzpeli do najvišjih dvornih, držav-
niških in vojaških služb ter se tako uveljavili v večini deželah. Leta 1537 so bili povzdignjeni v barone, leta 1644 v grofe. 
Močne stike so imeli tudi z ozemlji v današnji Sloveniji, kjer so posedovali ali imeli v zakupu posesti na Kranjskem, v 
Istri, največ na slovenskem Štajerskem, in tako odigrali pomembno vlogo v političnem in kulturnem razvoju teh obmo-
čij (prim. Maja Toš, Grad Hrastovec skozi čas, rokopis, arhiv Zavoda Hrastovec 2008).

 6 Od sredine maja do začetka septembra 1945 je v Hrastovcu delovalo zbirno taborišče. Ustanovila ga je OZNA, 
stražarsko službo pa so opravljali pripadniki KNOJ-a. Vsem žrtvam taborišča Hrastovec, v katerem je bilo med stražarji 
kar nekaj domačinov, je občina Lenart leta 1995 postavila spomenik. Ta stoji v bližini enega od morišč in ob ribniku, 
kamor so pokopali večjo skupino umorjenih domačinov iz Lenarta.

 7 Jože Koropec, Srednjeveški Hrastovec, v : ČZN / 1, Maribor 1973, 47 – 59.
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Družina je po drugi vojni veliko pretrpela. 
Zaradi neizpolnjevanja obveznih oddaj so 
očeta za dve leti zaprli, naj-
boljši del posesti pa zaple-
nili. Pustili so jim le nekaj 
zemlje in hišo. Po OŠ, ki jo 
je obiskoval v Benediktu, 
kjer je tedaj bil dober rav-
natelj Josip Merdaus, se je 
zaposlil v Avstriji, nato pa 
v TAM-u kjer je delal do 
upokojitve. Njun dom, ka-
terega je žena podedovala, 
so napolnili štirje otroci: 
Danijela, Janko, Danilo in 
Marina, ki so ju razveselili 
s 7 vnuki. Na temelju sta-
rega doma sta z veliko od-
rekanja zgradila novo hišo, 
v katero sta se vselila 1980. 
leta. Kot je dejal Ivan, so 
hišo gradili vsi člani druži-
ne, največ fizičnega dela pa je opravila njegova 
varčna in delavna žena, saj je skozi njene roke 
šla sleherna opeka. Ves čas Janezove zaposli-
tve sta denar vlagala v dom, gospodarska po-
slopja in mehanizacijo. O kakem dopustu na 
morju ni bilo govora. Srečna sta, da sin Janko 
z ženo Jožico nadaljuje s kmetovanjem. Janez 
je bil kljub zaposlitvi in delu na zemlji, ko je 
bil prost, aktiven tudi v cerkvi, saj je bil več 
kot 30 let član župnijskega pastoralnega sve-

ta, 12 let pa dekanijskega. Toliko in še več let 
je tudi molec v cerkvi in je molil tudi ob po-

grebih. Mimogrede naj zabeležimo še njegov 
spomin na Benedikt. Povedal je, da se spomi-
nja, kako so Cafovi hlapci v bližini njegovega 
doma na travniku v zemljo zvrtali luknjo, na 
njo pa postavili piščalko. Ker je iz zemlje pod 
pritiskom prihajal plin, je njen pisk odmeval 
noč in dan po okolici Benedikta, slišal pa se je 
vse do Sv. Ane.

Ludvik Kramberger

Zlatoporočenca Donik iz Močne

Koliko je zlatoporočencev, toliko je 
različnih skupnih življenjskih zgodb. 
Vsaka od njih je drugačna. Drugačna 

je tudi zgodba Elizabete in Janeza Donika iz 
Močne, ki sodi v občino Lenart. Na njihov 
dom in na zlato poroko nas je povabila nju-
na hčerka Jelica, ki je želela staršem z našim 
obiskom pripraviti presenečenje. In res je 
bilo, saj sva z zlatoporočencem ugotovila, da 
sva oba rojena istega leta in bila krščena v isti 
cerkvi, to je v Benediktu. Zlato poroko sta 
praznovala v krogu najbližjih le z zahvalno 
maši v cerkvi v Pernici, ki jo je daroval žu-
pnik Marjan Nemec, ki se je Ivanu zahvalil za 

njegova dobra dela za cerkev in v župnijskem 
in dekanijskem svetu. Njuno cerkveno slavje 
je s petjem popestril župnijski cerkveni pev-
ski zbor, v katerem so peli tudi sin in hčerka 
zlatoporočencev in vnuki. 

 Zakonca sta vstopila v zakon 2. maja 1966. 
leta. Elizabeta, rojena Dern, se je rodila 1940. 
leta v Močni, v družini 7 otrok. Vse svoje ži-
vljenje je posvetila delu na zemlji, vodenju 
gospodinjstva in vzgoji otrok. Janez se je rodil 
1937. leta v Benediktu, v družini tedaj večjega 
kmeta z 17 ha posesti, v kateri so se rodili trije 
otroci. Njegov dom je bil ob znani Donikovi, 
pozneje Fišerjevi, sedaj pa Benediški slatini. 

Zlata poroka zakoncev Bauman pri Sveti Ani

Ana in Oto Bauman sta 16. aprila 1966 
v Lenartu v Slov. goricah sklenila za-
konsko zvezo. Od takrat je minilo 50 

let in postala sta zlatoporočenca občine Sveta 
Ana. Zakonsko zvezo sta obnovila 16. aprila 
2016 pri Sveti Ani, kjer ju je znova poročil žu-
pan Silvo Slaček.

Ana Bauman, rojena Ferkse, se je rodila 8. 
6. 1947 v Ledineku pri Sv. Ani. Oto Bauman 
pa se je rodil 11. 6. 1944 v Sp. Gasteraju v 
Jurovskem Dolu. 

Spoznala sta se kot mlad fant in dekle 1962. 
leta, ko si je Anica urejala potni list za odhod 
na delo v sosednjo Avstrijo. Na srečo je ta-
krat med njima preskočila 
iskrica, vzklila je ljubezen 
in Avstrija je postala prete-
klost. Pričelo se je čudovito 
obdobje ljubezni in načr-
tovanja bodoče družine. 
Vendar je tudi ta mlada 
ljubezen bila po dveh letih 
za 18 mesecev razdvojena, 
saj je moral Oto leta 1964 
na služenje vojaškega roka. 
Po odsluženi vojaščini je 
sledila poroka in še istega 
leta 10. oktobra prvo veli-
ko družinsko veselje, saj se 
jima je rodila prva hčerka 
Sonja. Mlada družina je 
živela srečno, polno dru-
žinsko življenje, vendar sta Anica in Oto ho-
tela nuditi svojim otrokom nekaj več, tako sta 
se po treh letih lepega družinskega življenja 
»samo« za eno leto podala na delo v Nemčijo. 
Iz tega enega leta je nastalo 12 let skrbnega 
dela in varčevanja, da sta si lahko ob prihodu 
domov uredila kmetijo in hišo. Med tem ča-
som sta tudi povečala družino, saj se jima je 
1972 leta rodila še druga hčerka Anita. 

Po vrnitvi iz Nemčije, leta 1982, je Oto 
odprl kovaško obrt in v svojem poklicu opra-
vljal kovaške usluge mnogim domačinom in 
vsem, ki so prihajali iskat pomoč k njemu kot 

velikemu kovaškemu mojstru. 
Ženi Anici v tem času življenje tudi ni 

prizanašalo, saj je ob skrbi za svoji dve hčeri 
morala skrbeti še za 5 starejših ljudi pri hiši, 
vendar ji nič ni bilo pretežko, saj kot pravi 
stari rek: »kjer je volja, tam je pot«. Po tem 
pregovoru so Baumanovi orali ledino tudi na 
področju turizma. Med prvimi na Sv. Ani sta 
že leta 1994 odprla kmečki turizem. V tem 
obdobju jih je obiskalo veliko ljudi in vsi so 
bili deležni njihove pozornosti, kajti zavedali 
so se, da mora vsak gost od njih oditi domov 
dobro postrežen in zadovoljen.

Kljub svojim letom ter z manjšimi zdra-

vstvenimi težavami še vedno z velikim vese-
ljem obdelujeta svojo kmetijo ob pridni po-
moči hčerke Anite in sedaj že vnuka Simona. 
Anita je tudi prevzela kmečki turizem in na-
daljuje tradicijo kvalitetne domače ponudbe. 
Veselita se vsakega obiska, predvsem starejše 
hčerke Sonje z možem in vnukinjama Mate-
jo in Katjo. S svojo marljivostjo skrbita, da je 
njun dom vedno v cvetju in vzorno urejen. S 
takšnimi vrlinami sta poskrbela, da sta med 
občani Sv. Ane vedno cenjena in spoštovana 
sogovornika. 

Besedilo: A. R., foto: M. Dvoršak

Zlatoporočenca Elizabeta in Ivan Donik s svojimi svati. 

Antonijo poznamo kot dobro kuharico, 
ljubiteljico rož, kar je najbolj vidno na vrtu 
v domačem okolju. Pri turističnem društvu 
je aktivno sodelovala v gostinskih storitvah. 
Antonija pravi, da se hčerke med seboj dobro 

razumejo in jo same ali z družinami večkrat 
obiščejo. Tega je najbolj vesela. Park trikotne 
oblike v križišču pred njihovo stanovanjsko 
hišo je njena ideja in uspela je s predlogom 
namestitve v omenjenem križišču ob parku. 

To je bila takrat prava senzacija. Ob branju, 
televiziji in stiku z občani ji je kuža Čarli v 
veliko veselje, saj še pretežni čas živi sama.

Ob njenem jubileju so jo obiskali: podžu-
pan občine Sveta Trojica v Slov. gor. Branko 

Novak, občinska sve-
tnica ter lokalna patro-
nažna sestra Zdenka 
Polanec, novi predse-
dnik KORK Jože Ča-
sar, poverjenica KORK 
Lojzka Kurnik. Iz Dru-
štva upokojencev Sv. 
Trojica pa predsednica 
Marija Klobučar, tajni-
ca Frančiška Štefanec 
in poverjenica Pepca 
Železnik. Jubilantko so 
obogatili z lepimi želja-
mi in cvetjem.

Antonija Budja je ve-
dno cenila delo, nego 
in gibanje telesa, ustre-
zno hrano in ni pozna-

la dolgega časa. Sedaj je najbolj povezana s 
hčerko Frido in zetom Venom zaradi potreb 
življenja v sedanji starosti. Le dobro ji želimo 
v naslednjih letih.

Foto in besedilo: Slavko Štefanec

Sefi

KAKO PA VI SHRANJUJETE 
SVOJE DRAGOCENOSTI?

OBIŠČITE     WWW.NKBM.SI    IN SE Z NAŠIMI SVETOVALCI 
PRIPRAVITE NA JUTRI.
T: 080 17 50 | | SKYPE: NOVAKBM NOVA KBM

LETNI NAJEM SEFA V POSLOVALNICI LENART ŽE OD 46,36 EUR!

Ob praznovanju 20-letnice 
mariborskega odbora Hospic 

vas vabimo na 
slavnostno srečanje

v Kazinsko dvorano SNG Maribor 

v torek, 7. 6. 2016, ob 17. uri.
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7. Jurjevo srečanje folklornih skupin 
V soboto zvečer, 7. maja 2016, je v Juro-

vskem Dolu, občina Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah, potekalo 7. Jurjevo srečanje fol-
klornih skupin, ki ga 
tradicionalno organi-
zira Folklorna skupina 
Jurovčan v času pra-
znovanja občinskega 
praznika. Na Jurjevih 
srečanjih folklornih 
skupin želimo obi-
skovalcem prikazati 
različnost Jurjevih obi-
čajev po raznih krajih 
Slovenije in drugih 
delih Evrope ter s tem 
tudi del bogastva kul-
turne dediščine, obla-
čil, pesmi in plesov.

Folklorne skupine 

so se pred koncertom zbrale na osrednjem 
trgu in se nato predstavile obiskovalcem v 
povorki, ki jo je vodil Zeleni Jurij, po starem 

OI JSKD Lenart 
Dve domači skupini uvrščeni na regijsko srečanje otroških gledaliških 
skupin

Na Sveti Ani so na regijskem srečanju otroških gledaliških skupin 
medobmočja izpostav JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica 
14. aprila 2016 nastopile skupine, ki jih je na regijski nivo uvrstil Samo 
Strelec, strokovni spremljevalec letošnjih območnih srečanj. Letos sta 
se tudi dve domači skupini, OŠ Sveta Trojica in OŠ Voličina, uvrstili na 
regijsko srečanje. V programu srečanja so nastopile: gledališka skupi-
na OŠ Sveta Trojica s predstavo Teen Rdeča kapica, otroška gledališka 
skupina OŠ Voličina s predstavo Medvedkovi medenjaki, Ložniški gle-
dališki Bend OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica – podružnica 
Zgornja Ložnica s predstavo Spim lahko tudi jutri, mlajša gledališka 
skupina OŠ Ormož s predstavo Ko se ptički ženijo, otroška gledališka 
skupina Zmaji OŠ Gustava Šiliha Laporje s predstavo Volk in kozlički, 
gledališki klub OŠ Ljudski vrt Ptuj s predstavo Zeleni fantek, gledališka 
skupina OŠ Miklavž pri Ormožu s predstavo Martin Krpan in otroška 
gledališka skupina DPD Svoboda Ptuj s predstavo Ko noter padeš ... 
Državna selektorica je bila Simona Zorc Ramovš. Organizator prire-
ditve je bila OI JSKD Lenart v sodelovanju z občino in OŠ Sveta Ana. 

Srečanje je z nagovorom pozdravil župan Silvo Slaček. 
Foto: arhiv OI JSKD

Ljudske pesmi 
Ljudske pesmi 2016 – srečanje 

skupin ljudskih pesmi in godcev 
ljudskih viž – je potekalo v petek, 
13. maja 2016, v kulturnem domu 
v Sveti Trojici. Organizator je bil 
JSKD Lenart v sodelovanju z ob-
čino in OŠ Sveta Trojica in KD 
Trojica. Nastopili so: pevke ljud-
skih pesmi DU Lenart, ki jih vodi 
Milka Cartl, ljudski pevci KTD 
Selce, njihov vodja je Janez Kur-
nik, pevke ljudskih pesmi Žitni 
klas KD Benedikt, vodi jih Marija 

Lutar, pevke ljudskih pesmi KD Trojica, ki jih vodi Ida Šamperl, ljudski pevci KED Vrelec 
Benedikt, vodja je Maks Potočnik, pevci DU Cerkvenjak, vodja je Ivana Pleger, ljudski pevci 
in godci GUD Musice Levares, vodja je Marko Leva, vokalna skupina Košuta Pokoše, vodja 
je Jože Fidler. Srečanje je strokovno spremljala Jasna Vidakovič.

Foto: Bojan Mihalič

Nastop otroških folklornih skupin v Lenartu
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin medobmočja izpostav JSKD Lenart, Ormož, 

Ptuj in Slovenska Bistrica je bilo v ponedeljek, 9. maja 2016, v Domu kulture v Lenartu. Or-
ganizator je bil JSKD Lenart v sodelovanju z občino in OŠ Lenart. Srečanje sta strokovno 
spremljali Maja Miklavž-Sintič in Metka Knific. Nastopili so: otroška folklorna skupina OŠ 

Pohorskega odreda Slovenska 
Bistrica – Podružnica Zgornja 
Ložnica, mlajša otroška folklor-
na skupina FD Lancova vas, sta-
rejša otroška folklorna skupina 
KD Podgorci, otroška folklorna 
skupina OŠ Cirkovce, Otroška 
folklorna skupina Rožmarin, Do-
lena, Otroška folklorna skupina 
Osnovne šole Anice Černejeve 
Makole, Otroška folklorna sku-
pina Škrjanček, OŠ Sveti Tomaž, 
Otroška folklorna skupina KD 

Destrnik, Otroška folklorna skupina Šleka pac OŠ Jurovski Dol. Srečanje je z nagovorom 
pozdravil podžupan Marjan Banič.

Foto: Bojan Mihalič 

Orfejeva pesem 2016 tokrat v Lenartu
Orfejeva pesem 2016, območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, 

je potekala v petek, 20. maja 2016, v Domu kulture Lenart. Organizator je bil JSKD Lenart v 
sodelovanju z občino in OŠ Lenart. V programu so zapeli pevski zbor Mravlja Lenart, zbo-
rovodkinja je Karmen Rojs, Jurovski oktet, vodja je Franci divjak, mešani pevski zbor MDI 
Lenart, zborovodja je Vlado Maguša, moški pevski zbor »Obrtnik« Lenart, zborovodkinja 
je Vesna Breznik, mešani pevski zbor KUD Cerkvenjak, zborovodkinja je Anita Grajfoner 
Petrič, in Cerkveno-prosvetni pevski zbor KD Sveta Ana, zborovodkinja je Natalija Šijanec. 
Strokovno je revijo spremljala Tadeja Vulc.

Odrasle folklorne skupine v Cerkvenjaku
Si za ples? Sem za ples! – srečanje odraslih folklornih skupin je potekalo v Cerkvenjaku 2. 

aprila 2016. V programu so se predstavile folklorna skupina Šleka pac OŠ Jurovski Dol, vodi 
jo Barbara Waldhütter, folklorna skupina VDC Mravlja Lenart,  vodi jo Jasna Šoste-
rič,  folklorna skupina KD Cerkvenjak, vodi jo Slavica Kovačič,  folklorna skupina 
Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol, ki jo vodita Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, 

folklorna skupina KD Sveta Ana, 
ki jo vodi Simona Satler. Strokov-
no je spremljal srečanje dr. Tomaž 
Simetinger. Srečanje so pripravili 
OI JSKD Lenart v sodelovanju z 
občino in KD Cerkvenjak ter OŠ 
Cerkvenjak–Vitomarci. Srečanje 
je z nagovorom pozdravil župan 
Marjan Žmavc. 

Foto: arhiv OI JSKD
Breda Slavinec

KNjigolAndiJa
Mesec maj je eden najlepših mesecev in 

v njem je bil na Vrhniki (na Klancu) 10. 5. 
1876 kot osmi otrok v propadajoči obrtniško-
-proletarski družini trškega krojača rojen naš 
največji literarni um Ivan Cankar. Najbrž si 
danes iz varnega, brezskrbnega zavetja težko 
predstavljamo njegovo otroštvo, šolanje in 
težave avtorja – genija slovenske besede, ki je 
bil naš prvi »poklicni« pisatelj.

Mladost je preživel na Vrhniki, kjer je tudi 
obiskoval osnovno šolo, realko pa v Ljubljani. 
Po maturi se je vpisal na dunajsko Tehniko, 
a je študij kmalu opustil. Vendar Dunaja še 
celih 11 let ni zapustil, s tem, da se je vmes 
večkrat vračal domov. Po vrnitvi z Dunaja 
leta 1909 se je naselil na Rožniku. Postaje 
njegovega življenja so težke in vsaka posebej 
zaznamovana; tudi pri Sveti Trojici v Sloven-
skih goricah je bival nekaj časa pri prijatelju 
Alojzu Kraigherju. 11. decembra 1918 je v 
Ljubljani zaradi pljučnice umrl.

Cankar je osrednja osebnost slovenske mo-
derne književnosti in ga je danes brez teme-
ljitejšega poznavanja časa in razmer, v katerih 
je živel, težko razumeti. 

V šolskih klopeh je bil večini Slovencev 
predstavljen kot pisatelj, ki je v svojih delih 
bičal socialne krivice in zlaganost različnih 
slojev in struktur takratne družbe, a istoča-
sno tudi kot pisatelj, ki je izjemno globoko 
spoštoval in občudoval svojo mater, svojo 
domovino in Boga. Prav to so tiste vrednote, 
za katere je verjel, da so usodnega pomena za 
obstoj Slovencev kot naroda, ne samo v nje-
govem času, ampak tudi v bližnji in tudi bolj 
oddaljeni prihodnosti. 

Namesto naštevanja njegovih del, ki jih 
ni težko najti, bomo dodali nekaj citatov iz 
dram Hlapci in Kralj na Betajnovi, saj so nje-
gove misli neverjetno aktualne in brezčasne. 
Lepota njegovega jezika, bogastvo prenesene 
besede, globina vizionarstva so neverjetni.

»Gospodar se menja, bič pa ostane in bo ostal na vekomaj, zato ker je hrbet skrivljen, biča vajen 
in željan.«
»… hlapčuj, pa boš napojen in nasičen …«
»Pokazali ste mi, kaj je moj posel - iz hlapcev narediti ljudi …«
»Hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni …«
»Vaše kraljestvo je ukradeno ... krono z glave, žezlo iz roke! In dali boste krono z glave, žezlo iz roke.«
»Ali veste, kdo sem jaz? Kralj na Betajnovi! In kdo ste vi? Izgubljen študent!«
»Ne rabim več ljubezni od nikogar ... Jaz moram po svoji poti dalje, ni greha tako velikega, da bi 
se mogel spotakniti obenj. če nočete z mano, ostanite zadaj, jaz pojdem po svoji poti – moram.«
»Vsi smo z vami! Bog vas živi.«
»Mati! če ukažete, da molim, molil bom; če ukažete, da se postim, postil se bom; ali ne ukažite, da 
to srce zamenim za kamen…«

Za spomin na velikana slovenske besede pobrskala Marija Šauperl

Foto: Toni Konrad
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Plesni utrinki pri Sv. Ani, odlične mažoretke
V nedeljo, 8. 5. 2016, je pri Sv. Ani poteka-

la tradicionalna prireditev Plesni utrinki pri 
Sv. Ani, ki jo organizira Twirling klub Aninih 
mažoretk. Prvi del prireditve je bil obarvan 
z risanimi junaki in dekleta so se predstavi-
la s svojimi twirling točkami. V nadaljeva-
nju pa so predstavila mažoretno disciplino. 
Prireditev so sklenili s skupno mažoretno 
koreografijo pod vodstvom trenerke Lee 
Kramberger. Punce so s svojimi nastopi več 
kot zadovoljne, saj se zavedajo, da so nastopi 
pred domačo publiko vedno tisti najtežji ter 
prinašajo največje zadovoljstvo na obrazu. 
Klub je v letošnjem letu doživel nekaj spre-
memb, dobili so tudi novo predsednico Na-
talijo Vaingerl, ki svoje 
delo že vestno opravlja in 
ob pomoči staršev deklet 
skrbi, da se klub redno 
predstavlja na občinskih 
in medobčinskih priredi-
tvah. Dekleta se udeležuje-
jo tudi državnih prvenstev 
v twirlingu in mažoretah, 
kjer dosegajo odlične re-
zultate. Letos klub šteje 
rekordnih 50 članov, ki 
trenirajo pod vodstvom 
Lee Kramberger, Ane Šno-
fl in Valentine Pomberg.   
Pod vodstvom trenerke Lee 
Kramberger delujejo tri 
skupine: najmlajši so palč-
ki gibalčki. Ta skupinica je 
sestavljena iz desetih vrtče-
vskih otrok, starih od 4 do 
6 let. Na treningih, ki po-
tekajo 1-krat na teden, se 
trenerka posveča predvsem 
osnovnim gibom (tek, hoja 
po črti, plazenje po lestvi in 
podobno), prebijajo se sko-
zi različne poligone in se 
tako srečujejo z reševanjem 
problemov v prostoru. Ve-
liko pozornost posvečajo 
medsebojnim odnosom 
in sodelovanju v skupini. Vsako leto pa se 
tudi oni predstavijo na plesnih utrinkih. 
Naslednja skupina so kadetinje, sestavlja jo 
18 punc, starih od 7 do 11 let. So zelo raz-
gibana skupina, tako po starosti kot po zna-
nju. Treninge imajo 2-krat na teden. Eden od 
treningov je namenjen fizičnim pripravam, 
drugi pa učenju elementov s palico in koreo-
grafije. Dekleta iz te skupine so se letos prvič 
udeležila državnega prvenstva v kategoriji 
group - nižji nivo, ki je potekalo v Kranju. Par 
Nives in Zarjo ter solistko Klaro pa v discipli-
ni mažorete čaka maja prvenstvo v Prvačini. 
Najstarejša skupina v klubu so juniorke, v 
kateri so punce, stare 13 in 17 let. Treningi 
potekajo 4-krat na teden po dve uri oziroma 

še kakšno uro po dogovoru. V skupini so štiri 
dekleta, ki so se aprila na državnem prven-
stvu v Kranju predstavila v dveh parih. Lara 
in Sara Majer sta v kategoriji par: nižji nivo 
junior dosegli odlično 8. mesto ter Tajda Pa-
dovnik in Špela Vuzem Ruhitel, ki sta v ka-
tegoriji par: višji nivo senior dosegli odlično 
4. mesto. Dekleta že pridno trenirajo naprej, 
saj jih v mesecu maju čaka še mažoretno tek-
movanje v Prvačini, ki se ga bodo udeležile v 
enaki zasedbi, meseca junija pa se bodo pred-
stavile na Samobor festu na Hrvaškem in po-
skušale osvojiti Normin pokal v Novi Gorici.  
Pod vodstvom Valentine Pomberg in Ane 
Šnofl pa sta delujoči skupina plesni vrtec in 

začetniki. To so dekleta različnih starosti, ki 
trenirajo 1-krat tedensko. Učijo se osnov-
nih elementov s palico, osnov korakanja ... 
Vsako leto se punce do 11 leta starosti ude-
ležijo tudi osnov korakanja na državnem 
prvenstvu in dosegajo odlične rezultate. 
Punce so polne energije, volje in zagona, 
zato se takoj po tekmovanjih že začnejo 
pripravljati za naslednje državno prven-
stvo, ki bo, upajo, polno novih dosežkov. 
Twirling in mažorete niso samo ples, palica 
in korakanje. Za njimi so ure in ure odrekanj, 
težkih treningov in priprav, da lahko pokaže-
jo le najboljše in najlepše kar zmorejo!

Špela Vuzem Ruhitel, foto: Mihaela Berič

Jurovski folklorniki so gostovali na Hrvaškem
Folklorna skupina Jurovčan in 

otroška folklorna skupina „Šle-
ka pac“ sta 23. aprila 2016 na-
stopili na »Jurjevem koncertu« 
Kulturno umetniškega društva 
Klinča sela v Hrvaški, ki ga vsa-
ko leto organizirajo z namenom 
obeležitve delovanja njihovega 
društva in običajev, povezanih s 
prihodom Zelenega Jurija, od-

ganjalca zime in znanilca po-
mladi. FS Klinča sela je leta 2015 
gostovala na Jurjevem srečanju 
folklornih skupin v Jurovskem 
Dolu.

Miroslav Breznik,  
foto: Maksimiljan Krautič

Otroci in učenci pojemo, plešemo ter igramo
V četrtek, 14. aprila 

2016, je bila glasbena pri-
reditev Otroci in učenci 
pojemo, plešemo ter igra-
mo, ki je potekala v kul-
turnem domu v Voličini. 
Tematski naslov prireditve 
je bil Pesmi muzikalov. 
Muzikal  ali  mjuzikel  (an-
gleško  musical) je  glas-
beno-scensko  delo, ki se 
je razvilo iz  operete. Za 
razliko od nje ima lah-
kotnejšo vsebino, več 
govorjenih  dialogov, 
več  plesa  in  pevskih  točk, 
ki temeljijo na  popular-
ni ali jazzovski glasbi. Prvi 
muzikal je bil uprizorjen leta  1866  v  New 
Yorku. Beseda  muzikal  je skrajšana oblika 
pojma musical play (glasbena igra).

Nastopajoči otroci vrtca in učenci OŠ Vo-
ličina so ob vsebinski animaciji muzikala ča-
rovnika iz Oza odlično odigrali, zaplesali in 
odpeli glasbene točke, povezane s svetovno 
znanimi muzikali. Učenci so dejali, da jim 
je bila vsebina zelo všeč: »Uživali smo prav 

v vseh točkah programa.« Dvorana je bila 
zapolnjena do zadnjega kotička, odzivi obi-
skovalcev pa zelo pozitivni. Kot mentor se 
zahvaljujem vsem učencem in otrokom vrtca 
za vložen trud in odličen nastop. Zahvala gre 
tudi vsem drugim mentorjem ter sodelav-
cem, ki so pomagali pri nastajanju in izvedbi 
prireditve.

Aleksander Šijanec

»Vsem pod soncem«
V Domu kulture Lenart je v četrtek, 21. 4. 

2016, ob 18. uri pod geslom »Vsem pod son-
cem« zapel OPZ Kamenčki pod vodstvom 
zborovodkinje Helene Klobasa. 

Na prireditvi so sodelovali tudi gostje Vo-
kalna skupina IL DIVJI, Konservatorij za 
glasbo in balet Maribor – Podružnična šola 
Lenart in baletna skupina otrok iz vrtca. Po-
sebej povabljeni gostje so bili Franc Meke in 
Beno Puntnar (v zahvalo in pomoč pri izvedbi 
planinskih in kolesarskih dejavnosti v vrtcu) 
ter direktor TBP Stanislav Loncner oz. njegova 
predstavnica Tatjana Lorenčič zaradi donacije 
v zvezi z nabavo novih oblačil za »kamenčke«. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. 

Prireditev je povezovala vzgojiteljica Vesna 
Sernec.

OPZ Kamenčki prepeva že 16 let. »Ka-
menčki« so v lenarškem vrtcu nekaj poseb-
nega, k prepevanju se povabi otroke treh 
starejših skupin; letos se jih je prijavilo 48. V 
vrtcu in tudi izven njega sodelujejo na različ-
nih prireditvah.
Kaj pa mislijo otroci o petju, prireditvi, 
zborčku?
Maša: »Himno si zapojem tudi doma.«
Taja: »Mojo babico je skrbelo, da se bom 
zmotila, a se nisem.«
Nejc: »Bilo je lepo.«
Gregor: »Ni bilo slabo, še enkrat bi se prijavil, 
v šoli se bom tudi prijavil k pevskemu zboru.«

Lara: »Bila je polna dvorana, ljudje so bili 
zgoraj, spodaj, eni so stali; bilo jih je več kot 
100.«
Filip: »Bili smo lepo oblečeni.«
Jaka: »Zato ker tako lepo pojemo, so nas pri-
šli vsi gledat.«
Maj: »Meni je bilo všeč, ker je bilo toliko lju-
di.«
Jakob: »Za nami je bilo sonce, to nam je po-
magalo. Mene sta prišla gledat tudi bratranca, 
ki imata že službo in sta rekla, da sta ponosna 
na mene.«
Maik: »V šoli bom tudi pel v pevskem  
zboru.«
Vid: »Helena je zabavna.«
Ela: »Bili smo super in zato smo dobili sonč-
ka in malico.«
Larisa: »Pozdravna mi je najbolj všeč.«

Vsi otroci so dodali: »Naši starši so nam 
ploskali in bili zelo ponosni na nas. Na odru 
nas ni bilo strah, bili smo veseli. Hvala Hele-
ni za lepe pesmice in da nas je naučila, kako 
se moraš vesti na odru. V jeseni, ko gremo v 
šolo, se bomo vsi prijavili k pevskemu zboru. 
In škoda, da IL DIVJI niso bili bolj divji.« 

Na koncu lahko dodamo le še tole: »Ka-
menčki, hvala – ponosni smo na vas.«

Posnetek prireditve in fotografije si  
lahko ogledate na spletni strani vrtca:  
www.vrteclenart.si.

Pomladni tim

FS Jurovčan

Šleka pac

ljudskem običaju odganjalec zime in prina-
šalec pomladi. Na odru kulturnega doma je 
kot prva nastopila domača Otroška folklorna 
skupina Šleka pac pod mentorstvom Barbare 
Waldhűtter z odrsko postavitvijo »Le 'kiri bo 
moj?« Folklorna skupina Goska iz Kulturno-
-turističnega društva Goska Satahovci, ki jo 
strokovno vodi Dragica Kolarič, se je predsta-
vila z odrsko postavitvijo »Oj te goske«. Fol-
klorna skupina Tinje Kulturno-umetniškega 
društva Oton Župančič Tinje pod vodstvom 
Mateja Graceja za potrebe odrskih postavitev 
raziskuje in ohranja plese, pesmi ter običaje s 
širšega območja Pohorja, ki so bili skozi vse 
leto povezani s kmečkimi deli, raznimi pra-
znovanji, koledovanji itn. Prikazala je, kako 
je potekalo vasovanje na Pohorju. Folklorna 
skupina Kulturno umetniškega društva Beli-
ca iz sosednje Hrvaške pod vodstvom vodje 
folklornikov Petra Janušića in vodje tambu-

rašev Boža Premuša je predstavila pesmi in 
plese Međimurja. Veteranska folklorna sku-
pina Bela krizantema Kulturno-umetniške-
ga društva Študent Maribor, ki jo strokovno 
vodi Vasja Samec, deluje z namenom srečeva-
nja nekdanjih plesalcev in plesalk, ki ob dobri 
volji obujajo spomine na svojo dolgoletno 
ljubiteljsko folklorno delovanje in se pri tem 
zabavajo. Njihovo dobro razpoloženje jim je 
z odrsko postavitvijo »Bergltanc« uspelo pre-
nesti tudi na vse obiskovalce in nastopajoče 
na prireditvi. Gostiteljica - Folklorna skupina 
Jurovčan, ki jo strokovno vodita mentorici 
Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, se je 
predstavila z odrsko postavitvijo »Pa tisti je 
moj, pa ovi je moj«.

Številne obiskovalce prireditve sta pozdra-
vila in nagovorila župan Peter Škrlec in pred-
sednik kulturnega društva Miroslav Breznik.

Miroslav Breznik 
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NOGOMET 3. SNL - SEVER

NK Ajdas Lenart z visoko zmago nad Dobrovci do obstanka v 3. SNL ligi
Nogometaši NK Ajdas Lenart so z visoko zmago v 24. krogu nad Dobrovcami (6:1) naredili velik 
korak k zagotovitvi obstanka v 3. SNL in s tem uresničitvi zadanih ciljev pred sezono. V tekmi proti 
Dobrovcam, ki so jo lenarški nogometaši odigrali na domačem igrišču na Poleni, so se med strelce 
vpisali Dejan Hager (3-krat), Gorazd Šunko (2-krat) in Jernej Damiš. Dva kroga pred koncem 
prvenstva je na vrhu lestvice ekipa Brežic 1919 (60 točk), pred Mariborom B (57). Lenarški no-
gometaši pa s 26-imi točkami zasedajo 9. mesto. S tremi točkami zaostanka jim sledijo Dobrovce. 
Na 11. Mestu Dravinja s tekmo manj in petimi točkami zaostanka ter na 12. Šmartno (prav tako 
tekma manj) z 18 timi točkami. Lestvico zaključujeta ekipi Radelj in Betonarne Puhar iz Podvincev. 

FUTSAL

Mariborčani do prvega naslova državnih prvakov. 
Svojega 1. naslova državnih prvakov so se konec sezone 2015/2016 v futsalu veselili v taboru FC 
Proen Maribor. V zadnji finalni tekmi v Litiji so doslej najtrofejnejši slovenski futsal klub ugnali z 
rezultatom 5:6 in tako slavili v zmagah 3:1. Mariborčane sedaj čaka počitek, potem pa priprave na 
Ligo prvakov, v kateri se bo mariborski futsal klub predstavil prvič v zgodovini.

S sezono zadovoljni tudi slovenskogoriški klubi
Benediktu obstanek v ligi in dve 3. mesti v mlajših kategorijah
S sezono so lahko zadovoljni tudi pri predstavnikih slovenskogoriškega futsala, ki nastopajo v naj-
višjih rangih tekmovanja v članski in mladinski konkurenci. Pri edinem članskem prvoligašu, Be-
nediktu, so izpolnili cilj, saj so ostali med slovensko futsal elito. Še več, v četrfinalnih obračunih so 
proti favoriziranem lanskemu prvaku Oplastu iz Kobarida prikazali dopadljivo igro in nudili trd 
odpor. Benedikt je prikazal precej boljše rezultate, ko je trenersko mesto prevzel Tomislav Novak, 
sicer nekdanji igralec moštva in trener mladinskih selekcij. Članski uspeh so dopolnili v mlajših 
kategorijah: ekipi U15 in U17 sta veseli osvojenih 3. mest v državnem prvenstvu. Selekcija do 15 
let je v boju za 3. mesto ugnala Litijo. V državnem prvenstvu do 17 let so v odločilnem lokalnem 
derbiju s Slovenskimi goricami (Voličina) igralci Benedikta slavili po zmagi doma 3:2 in porazu v 
gosteh 8:7 in osvojili 3. mesto. 

Slovenske gorice s tremi selekcijami med najboljše 4 v državi
S sezono so zadovoljni tudi v taboru Slovenskih goric. Po dveh zaporednih letih so sicer ostali brez 
naslova državnih prvakov, a je uvrstitev s tremi selekcijami med top 4 v državi uspeh, s katerim 
se lahko pohvali le malokateri slovenski futsal klub. Najvišje se je zavihtela selekcija  U15, ki je po 
dveh porazih v finalu proti Extremu iz Sodražice osvojila končno 2. mesto. Ekipa do 17 let pa je po 
dveh tesnih obračunih z Benediktom osvojila končno 4. mesto. Uvrstitve so dobra popotnica za 
prihajajočo sezono, saj bosta ekipi, letos v povprečju leto mlajši od nasprotnikov, nastopili v doma-
la nespremenjenih postavah. V prihodnji sezoni pa ne gre odpisati tudi selekcije do 13 let, ki je z 
uvrstitvijo med 8, izpolnila pričakovanja. Po lanskem 2. mestu in naslovu državnih podprvakinj se 
je tudi letos uspelo članski ekipi deklet zavihteti med najboljše tri. 

Komunala Sveta Trojica med najboljših 8 v Sloveniji v tekmovanju do 19 let
Po osvojenem 3. mestu v vzhodni skupini državnega prvesntva v futsalu do 19 let so igralci KMN 
Komunala Sv. Trojica v četrfinalu proti ekipi FC Zavas iz Vrhnike po porazu doma (2:6 v Benedik-
tu) in remiju v gosteh (3:3) klonili proti kasneje drugouvrščeni ekipi državnega prvenstva. Igralci 
Sv. Trojice so tako osvojili končno 5.-8. mesto.

TAEKWON-DO

Alen Preložnik in Janin Žnuderl evropska prvaka v taekwon-do-ju
Izjemen športni uspeh sta na nedavnem evropskem pr-
venstvu v ITF taekwon-do-ju za mladince in člane, v 
Finskem Tampereju, dosegla Alen Preložnik iz Voličine 
in Janin Žnuderl iz Lenarta, ki sta osvojila naslova Evrop-
skih prvakov. 
Med skupno 510 tekmovalci iz 29 držav je bila tudi slo-
venska odprava z 22 tekmovalci. Slovenija je osvojila 6 
medalj, od tega kar tri zlate. 2 sta prispevala Alen Pre-
ložnik in Janin 
Žnuderl, oba 
člana Športnega 
centra Barada iz 
Maribora. Alen 
je osvojil naslov 
Evropskega mla-

dinskega prvaka v športnih borbah, v kategoriji do 56 kg 
po finalnem obračunu z nemškim nasprotnikom. Janin pa 
se je zlate medalje veselil prav tako v mladinski konkurenci 
po zmagi v formah črni pas III. dan. Klubski uspeh in slo-
vensko bero je z zlatom v članski konkurenci v borbah do 
74 kg dopolnila še Urša Terdin iz Maribora. Z doseženim 
sta bila vidno zadovoljna predsednik Taekwon-do zveze 
Slovenije in podpredsednik olimpijskega komiteja Slovenije Tomaž Barada iz Maribora in med-
narodni sodnik Jan Čreslovnik iz Voličine. Barada je sicer tudi trener omenjenih tekmovalcev, pri 
delu pa mu pomaga tudi Čreslovnik. 

Dobrodošel doma evropski prvak Alen!!!
S tem napisom je približno 30 domačinov iz zaselka 
Strma Gora in krajanov KS Voličina na čelu s pono-
snima staršema doma pričakalo vidno presenečenega 
novega mladinskega evropskega prvaka v Taekwon-
-do-ju Alena Preložnika, ki se je pripeljal v spremstvu 
trenerja in mednarodnega sodnika Jana Čreslovnika. 
Sprejema na Alenovem domu se je udeležil tudi nje-
gov glavni trener, Tomaž Barada. Gesta domačinov 
spominja na sprejeme naših najuspešnejših športni-
kov in je dokaz, da so Alenovi sokrajani ponosni na 
njegov dosežek. Alen pa se že spogleduje s svetovnim 
prvenstvom, ki ga čaka prihodnje leto. 

Enej Kramberger slavil v troboju »super junakov« v Gradcu in na mitingu 
v Šentjurju
1. maja 2016 je v avstrijskem Gradcu potekal atletski miting »super junakov« za mlajše kategorije 
in člane. Atletskega troboja, ki je zaradi slabega vremena potekalo v dvorani, se je udeležil tudi Enej 

Kramberger iz Voličine. Mladi član AD Štajerska 
je v svoji kategoriji U-10 zbral najvišje število točk 
in po lanskoletnem 2. mestu na tem tekmovanju 
osvojil 1. mesto. Enej je ob tem zabeležil naslednje 
rezultate: tek na 50 m – 8.56 s, skok v daljino – 180 
cm, suvanje težke žoge – 6,52 m. Dva tedna kasne-
je se je Enej veselil nove zmage na 13. atletskem 
mitingu v Šentjurju, kjer je v teku na 60 m med 
28 tekači v rahlo deževnem vremenu s časom 9,53 
s osvojil 1. mesto. V teku na 200 m pa je s časom 
34,62 osvojil 5. mesto. Stopničke je zgrešil za 24 
stotink sekunde. 

MAŽORETNI ŠPORT

Lana Žabčič iz Moskve s tremi zlatimi medaljami
Naj športnica Slovenskih goric za leto 2015, Lana Žabčič iz Lenarta, 
se je v začetku maja v Moskvi udeležila Grand prixa v mažoretnem 
športu. Tekmovanja pod okriljem XIII. Svetovne plesne olimpijade 
in zveze IFMS se je udeležilo 24.100 udeležencev iz 43 držav. Lana 
Žabčič se je predstavila v treh kategorijah, solo senior, solo senior 
2 palici in solo pom pom majorette, in prav v vseh deklasirala kon-
kurenco ter osvojila 3 zlate medalje. Lani bo Moskva tako ostala v 
lepem spominu in, kot pravi sama, bi se tja vrnila z veseljem. 

 Dejan  Kramberger

ROKOBORBA

Mladi rokoborci uspešni na Hrvaškem
V soboto, 7. maja, se je RK Lenart udeležil 
močnega turnirja v rokoborbi v sosednji Hr-
vaški v mestu Ludbreg. Na turnirju je bilo 
600 mladih tekmovalcev iz 12 držav. Lenarški 
tekmovalci so si nabrali pomembne izkušnje 
in pokazali veliko borbenost. Žan Perko je bil 
četrti v kat. 63 kg za st. dečke. Brata Tinej in 
Patrik pa sta bila peta v kat. 45 kg in kat. 38 kg 
za mlajše dečke. Fantje so še mladi in imajo 
veliko možnosti osvojiti medalje v rokoborbi.

Tomi Jagarinec

KARATE

Uspešni karateisti
Uspehi lenarških karateistov so se vrstili tudi v na-
daljevanju letošnje pomladi. V nedeljo, 
24. 4. 2016 je v športni dvorani v Benediktu potekal 
četrti in s tem tudi zadnji krog osnovnošolske lige. 
Tekmovanja so se udeležili Filip Vinter, Vid Zarič, 
Nino Ornik in Martin Zadravec. V kategorijah kat je 
Vid med mlajšimi dečki zasedel 2. mesto, v kategori-
jah borb pa sta tako Martin kot Vid vsak v svoji sta-
rosti kategoriji zmagala. Tekmovalci so tako tekom 
leta pridno nabirali točke za končne skupne razvrsti-
tve, posebej v kategorijah kat in borb. Ob zaključku 
osnovnošolske lige je Vid med kataši zasedel konč-
no drugo mesto, medtem ko so v kategorijah borb 
blesteli prav vsi Lenartčani. Nino in Filip sta zasedla 
skupno 4. mesto, Martin odlično 2.mesto, Vid pa je v svoji starosti skupini zmagal. OŠ Lenart je 
tako na podlagi vseh zbranih točk lenarških karateistov na koncu zasedla zavidljivo 3. mesto. 

D. Z.

STRELJANJE

Medobčinska liga 2015/2016 v streljanju z zračno puško
Na območju Slovenskih goric že več let po vrsti organiziramo Medobčinsko ligo v streljanju z 
zračno puško, ki je letos potekala na strelišču v Trnovski. V 9 kolih je tekmovalo 10 ekip in 49 po-
sameznikov iz SD Trnovska vas, ŠD Selce, SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek, SD Cerkvenjak in SD 
Benediški vrh. Strelci iz Trnovske vasi, iz Velke in Benediškega vrha so tekmovali z dvema ekipama, 
ostala društva pa s po eno.
Po dveh zaporednih ekipnih zmagah Trnovske vasi v sezoni 2012/2013 in 2013/2014 je letos drugič 
zapored slavila ekipa SD Velka A (Mirko Tenšek, Sara Srne, Elvir Kramberger) s 25 osvojenimi 

točkami in zadetimi 4826 
krogi. Na drugo mesto se 
je uvrstila ekipa Oseka 
(Anton Kocbek, Branko 
Korošak, Franc Kurnik) 
z enakim številom točk, 
vendar manj zadetimi 
krogi (4730). Tretja je bila 
ekipa Benediški vrh A s 
23 točkami, 4. Vitomarci 
A 21 točk, 5. Trnovska vas 

A 19 točk, 6. Cerkvenjak 19 točk, 7. Benediški vrh 15 točk, 8. ŠD Selce 13 točk, 9. Trnovska vas B 
11 točk in 10. Vitomarci B z 9 točkami. Med posamezniki je drugič zapored zmagal Mirko Tenšek 
(1495 za detih krogov) iz Velke. 2. je bil Franc Kurnik iz SD Oseka (1466), 3. tekmovalec Trnovske 
vasi Dejan Cvetko (1456). Četrto mesto je zasedla Sara Srne iz Velke (1442), 5. je bil Danilo Huber 
iz Benediškega vrha (1428), 6. pa Jan Soto Vargas iz SD Vitomarci (1421). Rezultati so na www.sdtv.
si in na naši facebook strani, za sodelovanje v ligi pišite na sd.trnovskavas@gmail.si. 

Vodja Medobčinske lige Franci Hameršak

Alen v spremstvu staršev in obeh 
trenerjev

Janin na zmagovalnem odru
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13. Prvomajski turnir v streljanju z zračno puško
V začetku maja smo strelci iz Trnovske vasi izvedli že 13. Prvomajski turnir v streljanju s serijsko 
zračno puško. Sodelovala so strelska društva iz Vitomarcev, Benediškega vrha, Cerkvenjaka, Ose-
ka mladi strelci iz SD Juršinci in domačini, skupaj 9 ekip in 28 posameznikov. Slavila ekipa SD 
Cerkvenjak (Stanko Vršič, Marjan Kocuvan, Branko Peklar) s 515 zadetimi krogi. 2. je bila ekipa 
iz SD Osek (Franc Kurnik, Branko Korošak in Marjan Perko) z istim številom krogov, a ekipno 
slabšo zadnjo serijo. 3. mesto ekipa Benediškega vrha A (Maja Mihelak, Danilo Huber, Aleksandra 
Lebreht) s 505 zadetimi krogi. 4. so bili strelci iz SD Vitomarci s 504 krogi, 5. Trnovska vas A (503), 
6. Benediški vrh B (485), 7. Trnovska vas C in 8. Trnovska vas B. Med posamezniki je slavil strelec 
iz SD Osek Franc Kurnik (179), 2. je bil Branko Peklar iz SD Cerkvenjak (177), 3. pa Ferdo Majer 
iz SD Vitomarci. 
Turnir smo organizirali tudi v mladinski konkurenci. V kategoriji do 11 let ekipno je zmagalo SD 
Juršinci (515) v postavi Žan Horvat, Žan Plohl in Anej Marušič. Ti fantje so tudi ekipni državni 
prvaki v kategoriji do 11. let. 2. mesto so zasedli strelci Trnovske vasi (Domen Klobasa, Vid Gančev 
Zelenik, Tamara Rola) s 384 krogi. Posamezno v kategoriji do 11 let je slavila Alina Jezernik  iz 
Lendave, drugi in tretji sta bila Anej Marušič in Žan Plohl – SD Juršinci. V kategoriji od 11– 8 let, 
samo v posamezni konkurenci, je zmagal Anej Ornik – SD Trnovska vas pred Miho Petričem in 
Dominikom Pongracem.

Franci Hameršak

ŠAH

Šahovska dogajanja na lenarškem 
območju
Šah v obliki krožkov ima v Sloveniji bogato tra-
dicijo, od leta 2002 je na voljo tudi kot izbirni 
predmet, veliko se vlaga, da bi se igral v vseh slo-
venskih šolah. Želimo, da bi se slovenskogoriške 
osnovne šole povezovale med seboj, tako smo v 
tem šolskem letu organizirali dva šahovska turnir-
ja z mladimi šahisti iz OŠ Benedikt, Lenart, Tro-
jica ter Sv. Ana. Prvi je bil organiziran 10. 2. 2016 
v prostorih Zveze prijateljev mladine v Lenartu, 
udeležilo se ga je 18 otrok. Drugi turnir je bil 21. 
4. 2016 v prostorih OŠ Trojica in se ga je udeležilo 
44 otrok. 
Želimo si, da bi v naslednjem šolskem letu uspe-
li privabiti na takšne turnirje še več učencev in 
osnovnih šol. Izvenšolsko učenje šaha za otroke je sicer vse leto mogoče vsak četrtek od 17. do 
18.30 ure v prostorih Zveze prijateljev mladine v Lenartu (prostori prejšnje policijske postaje v 
Lenartu). Kontakt: Jože Sedonja, tel.: 041 864 815.

Smiljan Bačani, mentor šahovskega krožka na OŠ Benedikt

DU Lenart spet prvo in s prehodnim pokalom v šahu
Zveza društev upokojencev Slovenskih goric vsako leto po letnem programu v zimskem obdobju 
organizira meddruštveno šahovsko ligo. V obdobju 2015/16 je tekmovalo pet društev od sedmih 
v zvezi: DU Lenart, DU Cerkvenjak, DU Voličina, DU 
Benedikt in DU Sveta Trojica. Ekipe s po štirimi tekmo-
valci so odigrale deset kol. I. del je bil novembra in de-
cembra 2015, II. pa februarja in marca 2016. Tekmovalci 
in tudi tekmovalka so v vseh desetih kolih neizmerno 
uživali in se trudili doseči čim boljši uspeh.
Zaključno srečanje po koncu tekmovanja je bilo 21. 4. 
2016 v gostišču 29 v Lenartu. Pohvalo sta prejeli DU Be-
nedikt in Sveta Trojica. Pokal za III. mesto je osvojilo 
DU Voličina, za II. DU Cerkvenjak in za I. mesto DU 
Lenart, ki je že drugo leto zapored osvojilo prehodni 
pokal. 
Srečanja so se udeležili predsednik in tajnik ZDU Slov. 
goric Stanko Kranvogel in Stanko Cartl ter predsednika DU Feliks Fekonja in Štefan Vereš. Predse-
dnik Stanko Kranvogel je vsem čestital za dosežene uspehe. Dodal je še, da naj bi se v prihodnosti 
tekmovanju priključili tudi DU Sveti Jurij in DU Sveta Ana. 

Stanko Cartl

ZA RAZVEDRILO

»Moj sin, ki je bil doslej prekarno zapo-
slen (gre za zaposlitev v negotovih oblikah 
zaposlitve – honorarno delo, delo po po-
godbi itd.), je zopet na cesti,« je pri malici 
vzdihnil rezkar Peter.

»Ali se je sprl z delodajalcem?« je rado-
vedno povprašal mizar Tone.

»Ne. Čeprav ga je delodajalec prisilil, 
da je pri njem in zanj delal kot samostojni 
podjetnik, sta se še kar dobro razumela,« 
je pojasnil Peter.

»Če prav razumem, je tvoj sin samostoj-
ni podjetnik,« je postal še bolj radoveden 
Tone.

»Moj sin je prisilni samostojni podje-
tnik mizarske stroke. Najprej si je moral 
urediti status samostojnega podjetnika, 
kar ni bilo poceni, nato pa mu je deloda-
jalec dal v najem stroj za obdelavo lesa, ki 
je v njegovem obratu. Sedaj hodi vsaki dan 
delat k delodajalcu na ta stroj. Na njem 
dela izključno za delodajalca,« je pojasnil 
Peter.

»To je barabija, saj ima razmerje med 
njima vse elemente delovnega razmerja,« 
se je razburil Tone. »Tvoj sin bi moral na 
pomoč poklicati inšpektorja za delo.«

»Ravno zaradi tega, ker je v obratoval-

nico prišel inšpektor za delo, je moj sin na 
cesti,« je pojasnil Peter. »Inšpektor je delo-
dajalcu z odločbo naložil, naj mojega sina 
zaposli ali pa z njim prekine vsako sodelo-
vanje. Delodajalec se je odločil za slednje.«

»To ni prav,« je razburjeno vzkliknil 
Tone. »Inšpektor bi moral delodajalcu 
naložiti, da mora tvojega sina zaposliti za 
nedoločen čas.«

»Tega mu, žal, zakon o inšpekciji za delo 
ne omogoča,« je skrušeno dejal Peter.

»Potem pa je treba spremeniti zakon,« 
je dejal Tone.

»Saj je skupina poslancev v državnem 
zboru takšno zakonsko rešitev že predla-
gala, vendar jo je večina poslancev zavrni-
la. Zato za prisilne samostojne podjetnike 
in druge prekarne delavce ne vidim reši-
tve,« je dejal Peter.

»Rešitev je enostavna,« je energično de-
jala šivilja Marica.

»Kako to misliš?« sta v en glas vprašala 
Peter in Tone.

»Mi, ljudstvo, bi morali tudi poslance 
zaposliti prekarno. Brž ko bi izgubili pod-
poro večine volivcev, bi morali izgubiti 
tudi mandat in dobro poslansko plačo,« je 
odločno dejala Marica.

Prekarci
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Razlog
»Lojzka, ali prideš malo k meni?«
»Ti me vedno vabiš samo zaradi seksa.«
»Oprosti. Potem pa te bom poklical jutri 
dopoldne, ko bom štihal vrt in pospravljal 
klet.«

Nova služba
»Kako je kaj v novi službi?«
»Moj novi šef mi je kot oče.«
»Kaj to pomeni?«
»Da je star, vseveden in tečen.«

Zamudnik
»Zakaj ste zamudili v službo?
»Ne počutim se najbolje.«
»Kaj pa vam je?«
»Nič. Zakaj bi moral biti bolan, če se v 
službi ne počutim najbolje?«

Še ena priložnost
»Šoferja bom odpustil. Danes je vozil 
tako divje, da bi skoraj podrl našega 
direktorja,« je dejal šef obrata.
»Prosim, dajte mu še eno priložnost,« so 
vzkliknili vsi v obratu.

Pohištvo
»To pohištvo je od francoskega kralja 
Ludvika XIV,« je nepremičninski agent 
dejal stranki.
»Meni se zdi še starejše.«
»Že on je kupil rabljenega.«

Mravlje
»Otroci, kaj nam pove podatek, da delajo 
mravlje dvajset ur na dan?« je vprašala 
učiteljica.
»Da imajo slab sindikat,« je vzkliknil 
Lojzek.

Loterija
Čeprav je Gorenjec na loteriji zadel 
100.000 evrov, ni bil vesel.«
»Zakaj se sekiraš?« ga je vprašal prijatelj.
»Jezi me, ker sem po nepotrebnem kupil 
dve srečki. Ena ni nič zadela.«

Nevaren šport
»Ste igrali nogomet ali hokej?« je 
zdravnik vprašal pacienta, ki je prišel v 
ambulanto s poškodovanim nosom.
»Ne, karte.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

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.

Vogalček J. Vanturja
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Udeleženci šahovskega turnirja v OŠ Trojica

Cvetni pajek v davčni oazi

Vsako namigovanje na stanje v Sloveniji je 
nenamerno.

Zmago Kokol

Zastrupitev
»Zastrupljeni ste,« je 
zdravnik dejal pacientu.
»S kakšnim strupom?«
»To bo pokazala ob-
dukcija.«

Skok s padalom
»Koliko stane skok 
s padalom?« je turist 
vprašal blagajnika na 
športnem letališču.
»Sto evrov za en skok.«
»Kaj pa, če se padalo 
ne odpre?«
»Potem vam denar 
vrnemo!«
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vinsko in sadno žganje. Pokusili smo odlične 
izdelke in si ogledali proizvodnjo.

Naš naslednji postanek je bil v Šalovcih na 
Goričkem. Eko-socialna kmetija Korenika 
je primer dobre prakse na področju 
socialnega podjetništva, zaposlova-
nja invalidov, oseb iz ostalih ranlji-
vih družbenih skupin in zaščitnega 
zaposlovanja. Pod okriljem lastne 
blagovne znamke pridelujejo, izde-
lujejo in prodajajo ekološke izdelke 
in pridelke: zeliščne čaje, hladno 
stiskana olja, sušeno in vloženo 
sadje in zelenjavo, ozimnico, soko-
ve in sirupe … 

Kdo ne pozna paradižnika Lušt? 
Le z zunanje strani smo si ogleda-
li steklenjak podjetja Paradajz, d. 
o. o., kjer pridelujejo vrtnine na 
integrirani način. Rastlinjaki, v ka-
terih zorijo LUŠTni paradižniki, se nahajajo 
v Renkovcih in obsegajo 60.000 m2 površin. 
V neposredni bližini se nahaja vrtina z geo-
termalno vodo, s pomočjo katere se ogreva 
prostor, ko sonce v hladnejših mesecih za-
gotavlja premalo toplote. V prodajnem delu 
so nam pripravili degustacijo različnih sort 
paradižnikov.

Ekskurzijo smo zaključili z ogledom raz-

glednega stolpa Vinarium Lendava. Panon-
ski svetilnik ali pomurski Eifflov stolp, kot 
ga nekateri radi poimenujejo, je visok 53,5 
metra in se nahaja na vinsko turistični cesti v 

Lendavskih goricah. Vrh stolpa nudi čudovit 
pogled na pokrajino štirih držav (Slovenije, 
Madžarske, Hrvaške in Avstrije). Celodnev-
no druženje smo zaključili ob kozarčku ruj-
nega.

Bil je lep, sončen dan, poln doživetij in 
spoznanj ter druženja s prijetnimi in srčnimi 
ljudmi.

M. F.

Strokovna ekskurzija v Prekmurje
Člani Društva za razvoj podeželja »LAS 

Ovtar Slovenskih goric« smo se v torek, 17. 
maja 2016, udeležili strokovne ekskurzije z 
ogledi dobrih praks. 

Najprej smo se ustavili v Mar-
tjancih v Razvojni agenciji Si-
nergija, kjer so nam predstavili 
delovanje LAS Goričko in LAS Pri 
dobrih ljudeh ter primere že izve-
denih projektov in tudi načrte za 
prihodnje obdobje.

Pot nas je naprej vodila do žga-
njarne St. Stefan, ki deluje v okvi-
ru znane gostilne Lovenjakov dvor. 
V krajih, kjer je vinogradništvo kar 
trdo zakoreninjeno v zemljo, se je 
že od nekdaj žgalo in proizvajalo 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Spoznajte in okusite Ovtarjevo 
ponudbo na sejmu KOS

Člane in simpatizerje Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« vljudno va-
bimo na Kmetijsko-obrtniški sejem KOS 2016, kjer boste deležni okusnih dobrot Ovtarjeve 
ponudbe iz dopolnilnih dejavnosti.

Nagrajenci Dobrot slovenskih kmetij 2016
Na letošnjem že 26. ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju so s svojimi izdelki sode-

lovali tudi ponudniki iz Slovenskih goric. Številna priznanja so dokaz, da je Ovtarjeva ponudba 
kakovostna. 

Kmetija Izdelek Priznanje
Tadej Rojs, Cerkvenjak meso iz tunke zlato
Tadej Rojs, Cerkvenjak domače dimljene klobase srebrno
Zdravko Bohorč, Jurovski Dol domača salama srebrno
Zdravko Bohorč, Jurovski Dol suhe domače klobase srebrno
Evgen Simonič, Sveta Ana jabolčni kis srebrno
Evgen Simonič, Sveta Ana jabolčni kis s česnom srebrno
Evgen Simonič, Sveta Ana vinski kis srebrno
Marjana Firbas, Cerkvenjak hruškova marmelada srebrno
Edvard Prančberger, Sveta Ana bučno olje zlato
Miran Kolarič, Sveta Ana mladi sir v bučnem olju zlato
Miran Kolarič, Sveta Ana bučni namaz s skuto zlato
Miran Kolarič, Sveta Ana hladno stiskano bučno olje srebrno
Miran Kolarič, Sveta Ana hladno stiskano orehovo olje srebrno
Miran Kolarič, Sveta Ana bučno olje bronasto
Miran Kolarič, Sveta Ana hladno stiskano sončnično olje bronasto
Miran Kolarič, Sveta Ana olje oljne ogrščice-toplo stiskano bronasto
Matej Rotovnik, Sveta Ana bučno olje bronasto
Alojz Firbas, Cerkvenjak hruškov nektar zlato
Renato Kocbek, Voličina suha jabolka bronasto
Stanko Kramberger, Lenart rumeni muškat zlato
Mirko Šenveter, Sveta Ana traminec zlato
Marjan Polič, Sveta Ana traminec zlato
Darinka Čuček, Lenart orehovi rogljički zlato
Maja Škamlec, Jurovski Dol orehovi rogljički zlato
Ivanka Divjak, Sveta Trojica breskvice zlato
Katarina Šenveter, Jurovski Dol orehova potica zlato
Katarina Šenveter, Jurovski Dol janeževi upognjenci zlato
Kmetija Senekovič, Lenart janeževi upognjenci zlato
Aleksandra Žugman, Jur. Dol janeževi upognjenci zlato
Katarina Perko, Sveta Ana rženi kruh zlato
Mirjana Kraner, Jurovski Dol linške oči zlato
Ida Senekovič, Sveta Ana mešani kruh z rženo moko srebrno
Kmetija Senekovič, Lenart pšenični črni kruh srebrno
Valerija Pukšič, Lenart orehova potica bronasto

Znak kakovosti prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta zapored dosegli zlato priznanje za 
nek izdelek. Letos sta ga prejeli dve kmetiji.

Katarina Šenveter, Jurovski Dol orehova potica
Tadej Rojs, Cerkvenjak meso iz tunke

Nagrajencem iskreno čestitamo!

Po spletni strani povzela M. G.

V Jurovskem Dolu o aktualni problematiki 
v kmetijstvu

Radijska delavnica znancev, ki jo že vr-
sto let pripravlja in vodi Tone Petelinšek, je 
bila posneta 12. aprila 2016 v prostorih Kul-
turnega doma v Jurovskem Dolu. Že sam 
naslov radijske oddaje, ki jo predvaja Radio 
Maribor, je dovolj zgovoren: Podeželje - ra-
zvojne možnosti in omejitve. Govor je bil 
o razvoju podeželja, o davčnih blagajnah, o 

težavah pri izvajanju osebnega dopolnilne-
ga dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
administrativnih obremenitvah kmetij in 
ponudnikov, lokalni samooskrbi … Gre za 
aktualno tematiko, ki se od lanskega leta, ko 
smo o tem že govorili na Radijski delavnici 
znancev pri Sveti Ani (Kmetija pri Fridi), ni 

izboljšala. Zato je prišla s strani Franca Ruhi-
tla in Društva za razvoj podeželja "LAS Ov-
tar Slovenskih goric" pobuda, da z delavnico 
spet opozorimo na potrebne spremembe na 
podeželju. 

V oddaji so sodelovali zanimivi sogovorni-
ki: gostitelj, župan občine Sveti Jurij v Sloven-
skih goricah Peter Škrlec, predsednik Društva 

za razvoj podeželja "LAS Ovtar 
Slovenskih goric" Andrej Kocbek, 
strokovna sodelavka RASG in 
predsednica Zadruge Dobrina dr. 
Milojka Fekonja, svetovalki za do-
polnilne dejavnosti na kmetiji pri 
KGZS-Zavod Ptuj Slavica Strelec 
in Terezija Bogdan, eko kmetij-
ka in predsednica TD Dediščina 
Jurovski Dol Marija Šauperl, lo-
kalni turistični vodnik in mojster 
domače obrti Franc Ruhitel, pred-
sednik Društva vinogradnikov Sv. 
Jurij Ivan Toplak in vinogradnica 
iz Jurovskega Dola Hermina Kri-

žovnik. Za glasbeno spremljavo pa so poskr-
beli Jurovski oktet in Završki fantje.

Če ste zamudili predvajanje oddaje na Ra-
diu Maribor, je tukaj povezava do arhiva:

http://4d.rtvslo.si/arhiv/radijska-delavni-
ca-znancev/174402681

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«
je v aprilski številki Ovtarjevih novic objavilo

3. likovni natečaj za otroke in mladostnike 
v okviru prireditve Agatine skrivnosti 2016 na  

temo Tajna poroka in Friderikov odhod na vojsko iz zgodovinske povesti  
Črni križ pri Hrastovcu pisca Ožbalta Ilauniga.

Besedilo natečaja je objavljeno tudi na spletni strani: www.lasovtar.si. Izdelke je potrebno 
poslati do 10. junija 2016! Vabimo vas, da likovno ustvarjanje delite z nami!

27. 8. 2016 vabljeni na Agatine skrivnosti 
Zadnjo soboto v avgustu 

bomo že četrtič odkrivali Aga-
tine skrivnosti. Vabljeni v Slo-
venske gorice, da skupaj obudi-
mo zgodbo o nesrečni ljubezni 
med Agato in Friderikom. 

Tradicionalno prireditev pri-
pravljamo Društvo za razvoj 
podeželja »LAS Ovtar Sloven-
skih goric«, Razvojna agencija 
Slovenske gorice in KD Dela-
vec Lenart ter številni partnerji 
in donatorji. Agata na sojenju (z leve): Agata Nürnberger (Lara Zorec), birič 

Strotz (Damjan Arcet) in pisar (Žiga Strmšek).  
Fotografija: Zdenka Šulin

Foto: Maksimiljan Krautič


