
VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

LETO VIII | 28. OKTOBER 2016 | ŠTEVILKA 9 (76) | CENA: 1,70 €

Vlada je sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave do leta 2020

Za tesnejše sodelovanje med občinami

V petek, 14. oktobra, so v Benediktu svečano odprli nov 
7-oddelčni nizkoenergetski vrtec. Slovesnosti se je udeležil 
tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je z 
županom Milanom Gumzarjem in ravnateljem OŠ Milanom 
Gabrovcem slavnostno prerezal trak. Podrobneje na strani 4.
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Vlada je konec septembra po dvele-
tnih razpravah sprejela Strategijo 
razvoja lokalne samouprave v Re-

publiki Sloveniji do leta 2020. Kot je na no-
vinarski konferenci po seji vlade dejal mi-
nister za javno upravo Boris Koprivnikar, 
predstavlja omenjena strategija, pri nasta-
janju katere so sodelovala tudi združenja 
in skupnosti občin, prvi dolgoročni pogled 
na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. 
Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne 
samouprave in dvig kakovosti življenja na 
lokalni ravni.

Pred sprejemom so bili do strategije zelo 
kritični v Skupnosti občin Slovenije (SOS) 
in v Združenju občin Slovenije (ZOS). 
Predsednik SOS Bojan Kontič je po nje-
nem sprejemu dejal, da ni usklajena niti z 
enim združenjem, zato je to samo strate-
gija vlade. Po njegovih besedah je premalo 
ambiciozna in je pravzaprav povzetek sta-
nja. Premalo določna je tudi glede pokrajin 
in nalog, ki presegajo posamezne občine, 
in se premalo posveča regionalnemu pove-
zovanju s ciljem razvoja.
Vlada bo spodbujala sodelovanje med 
občinami

Po Koprivnikarjevih besedah vlada ne 
bo vztrajala na združevanju občin, temveč 
bo s svojimi ukrepi spodbujala čim bolj 
tesno sodelovanje med njimi. Čeprav so 
občine po velikosti zelo različne in imajo 
od 400 do 280.000 prebivalcev, to ni pro-
blematično, če med seboj dobro sodelujejo. 
Nasploh pa so razprave o strategiji razvoja 
lokalne samouprave po Koprivnikarjevih 
besedah pokazale, da občine v Sloveniji 

delujejo dobro.
Kot je dejal Koprivnikar, je strategija ra-

zvoja lokalne samouprave, ki obsega blizu 
30 gosto tipkanih strani, kratka in jasna ter 
jo že izvajajo, določene ukrepe pa bo vlada 
na njeni osnovi sprejela v prihodnjih te-
dnih in mesecih.
Šest ciljev razvoja lokalne samouprave

V strategiji razvoja lokalne samouprave 
je opredeljenih šest poglavitnih ciljev: kre-
pitev učinkovitosti pri delovanju lokalne 
samouprave (učinkovitost pri zadovoljeva-
nju skupnih potreb in interesov na lokalni 
ravni); krepitev vloge združenj lokalnih 
skupnosti, kot partner državi na eni strani 
in lokalnim skupnostim na drugi; finančna 
avtonomija in stabilnost financiranja lo-
kalne samouprave; določitev funkcionalne 
vsebine regij iz nalog, ki so v pristojnosti 
države in občin, ter vzpostavitev učinkovi-
te medobčinske oblike izvajanja teh nalog; 
krepitev vpliva občanov na sprejemanje 
odločitev na lokalni ravni – vzpostavljanje 
in razvoj pogojev za aktivno participacijo; 
opredelitev vloge, statusa in pristojnosti 
mestnih občin.
Sistematično in postopno uvajanje spre-
memb

Strategija temelji na sistematičnosti in 
postopnosti zastavljenih sprememb, dia-
logu z deležniki in pametni regulaciji tako 
na državni kot lokalni ravni. Strategija 
na eni strani nalaga državnim organom 
konkretne ukrepe za izboljšanje pogojev 
delovanja slovenskih občin, na drugi pa 
nagovarja občine, da tudi same opravijo 
razmislek o optimalni organizaciji javnega 
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sektorja na lokalni ravni. Zastavljene cilje 
bodo uveljavili postopoma. Cilji in ukrepi 
so zastavljeni na ravni medobčinskega so-
delovanja, vključno z odpiranjem procesov 
krepitve regionalizacije, na ravni občine in 
znotraj občine, vključno s krepitvijo vloge 
ožjih delov občin.
Morebitno združevanje občin mora biti 
prostovoljno

Združevanje občin mora biti prostovolj-
no. Teritorialno sestavino lokalne samou-
prave opredeljujejo območje samoupravne 
lokalne skupnosti in njeni prebivalci. V 
Sloveniji je ustanovljenih 212 občin, od ka-
terih je 11 mestnih. Več kot polovica občin 
ima manj kot 5.000 prebivalcev, kar je sicer 
minimalni pogoj, ki ga od leta 2010 določa 
zakon. Konkretna slika razpršenosti in ne-
racionalne organiziranosti slovenskih ob-
čin pa kaže na zmanjšano sposobnost za-
dovoljevanja potreb in interesov ljudi. Že 
opravljena analiza organiziranosti in delo-
vanja občin je pokazala, da je majhnost ob-
čin, kateri sledijo tudi omejeni kadrovski 
in finančni viri, eden glavnih dejavnikov, 
ki občine ovira pri učinkovitejšem organi-
ziranju dela in zagotavljanju izvajanja vseh 
nalog občine. Zaustavitev procesa drobitve 
občin ter s tem slabitve njihove funkcio-
nalne in finančne sposobnosti je že bila 
dosežena s spremembo Zakona o lokalni 
samoupravi leta 2010, ki ne omogoča več 
odstopanj od najmanjšega določenega šte-
vila prebivalcev. 
Vzpostavitev pokrajin bi zahtevala doda-
tno politično in upravno infrastrukturo

Slovenija je v absolutnih in relativnih 
ozirih majhna država. Zato mora biti nje-
na upravnopolitična struktura prilagojena 
teritorialnim, družbenim in tudi ekonom-

skim pogojem. Pokrajina, kot je opre-
deljena v skladu s 143. členom ustave, bi 
pomenila uvedbo novega upravnopolitič-
nega sistema. Vsaka sprememba pa nujno 
poseže v položaj obstoječih sistemov, saj se 
vsi nahajajo na istem teritoriju in nanaša-
jo na iste ljudi. Vzpostavitev pokrajinske 
ravni bi zahtevala politično in upravno in-
frastrukturo (voljeni predstavniški organi, 
pokrajinska uprava) in leta prilagajanj tako 
državnih institucij kot občin. Zaradi oze-
meljske majhnosti in razpršene poselitve 
Slovenije bi členitev na pokrajine zahtevala 
finančni, kadrovski, organizacijski in poli-
tični napor, ki bi bil glede na učinke popol-
noma nesorazmeren ukrep. Zato strategija 
išče rešitve v intenzivnem medobčinskem 
sodelovanju in v krepitvi že obstoječih 
medobčinskih organizacij.

Utemeljeno je tudi iskanje možnosti, da 
se pristojnosti občin, ki presegajo občinske 
okvire, organizirajo na regionalni ravni v 
okviru že obstoječih organizacijskih oblik, 
in sicer z medobčinskim povezovanjem, 
še posebej s spodbujanjem na specifičnih 
področjih, kot so: policentrični razvoj, 
prostorsko načrtovanje, promet, umirjanje 
čezmejnega vpliva večjih mest sosednjih 
držav, enakopravno čezmejno sodelovanje 
ter učinkovitost in kakovost upravljanja 
javnih storitev. Izvajanje teh nalog bo treba 
krepiti s posodobitvijo in poenostavitvijo 
sedanjih oblik medobčinskega sodelovanja 
ter premislekom v področnih zakonodajah 
o bolj zavezujočih oblikah sodelovanja. 
Krepitev sedanjih regionalnih struktur in 
oblikovanje funkcionalnih regij bosta po-
stopoma premostila prepad med občinami 
in državo. 

Nadaljevanje na strani 2
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Projekt Flagship Products na 
območju Slovenskih goric

Projekt Flagship 
Products je bil 
potrjen v okviru 

1. roka Javnega raz-
pisa programa sode-
lovanja Interreg V-A 
Slovenija–Avstrija v 
obdobju 2014–2020. 
Partner v projektu je 
tudi Razvojna agen-
cija Slovenske gorice, 
sicer pa so partnerji v 
projektu še: Zavod za 
inovativnost in podje-
tništvo, Zavod za kul-
turo, turizem in šport 
Murska Sobota, Sre-
dnja šola za gostinstvo in turizem Radenci, 
Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, 
Thermenland Süd- & Oststeiermark Marke-
ting GmbH, Regionalman agement Südost-
steier mark Steirisches Vulkanland GmbH, 
Regions Entwicklungsund Management 
Oststeiermark GmbH in vodilni partner 
projekta Qualifizierungs agentur Oststeier-
mark GmbH. Gre za projekt, ki se bo na šir-
šem območju Slovenskih goric, Podravja in 
Pomurja izvajal tri leta. V nadaljevanju vam 
predstavljamo povzetek projekta, ki zajema 
aktivnosti partnerjev:

Dolgo časa je sproščeni par, ki sredi na-
rave uživa v bazenu z vročo vodo, obdanem 
s paro, predstavljal tipično sliko turističnih 
in zdraviliških regij vzhode Slovenije in av-
strijske Štajerske. Ta bi sicer lahko izvirala 
od koderkoli. Wellness pokrajine so namreč 
postale svetovni standard turistične ponud-

be. Regija je tako izzvana k povečanju svoje 
prepoznavnosti. Da bi se regija konkurenč-
no razlikovala od drugih regij, potrebuje več 
kot to. Analiza je pokazala, da ima projektna 
regija daleč največje število termalnih in mi-
neralnih vrelcev, največje območje pridelave 
jabolk in je nesporno središče proizvodnje 
bučnih semen v Srednji Evropi. K temu je 
potrebno dodati tudi druge vodilne produk-
te, kot sta npr. bezeg ali med, ki so značilni 
za posamezne regije. Cilj projekta je v kom-
binaciji z vodilnimi produkti razviti nove tu-
ristične ponudbe in s tem ustvariti izjemna 
počitniška doživetja, ki jih druga območja 
ne bodo mogla enostavno kopirati. Skozi iz-
vajanje projekta bo najprej oblikovano par-
tnerstvo vzdolž celotne vrednostne verige 
posameznega vodilnega produkta (kmeto-
valci, predelovalci, trgovina, turizem, itd.) z 
namenom vzajemne podpore in sodelovanja 

Občani morajo imeti večji vpliv
Lokalna samouprava je upravnopolitič-

ni sistem, ki je najbliže ljudem, zato je brez 
njihove vključitve v pripravo lokalnih pred-
pisov legitimnost lokalne samouprave zelo 
šibka. 

Sodelovanje prebivalcev je v slovenskem 
pravnem redu ustrezno opredeljeno, vendar 
ga v občinah še vedno prepogosto ožijo na 
formalno predstavniško demokracijo. 

Uresničevanje pravice do sodelovanja 
prebivalcev je v Sloveniji večinoma že uve-
ljavljeno in sistemsko urejeno. Načini in po-
sebni ukrepi so že zajeti v zakonu o lokalni 
samoupravi (posvetovanja, lokalni referen-
dumi, obravnavanje predlogov za delovanje 
lokalnih oblasti in lokalnih javnih služb), v 
zakonu, ki ureja dostop do informacij javne-
ga značaja (postopki za dostop do uradnih 
dokumentov, spodbujanje uporabe komuni-
kacijskih tehnologij – obvezna spletna stran 
občine), in v zakonu, ki ureja volilno pravico 
(zadovoljevanje potreb ljudi, ki se srečujejo s 
posebnimi ovirami pri sodelovanju). 

Obstaja pa možnost, da tradicionalne 
oblike sodelovanja občanov pri odločanju 
v občini dopolnijo z modernejšimi in manj 
formaliziranimi oblikami sodelovanja. 

Financiranje občin mora biti avtonomno
Finančna sestavina lokalne samouprave 

pomeni ustrezne in zadostne finančne vire 
za delovanje občin kot pomemben cilj za 
doseganje decentralizacije. Pri tem je treba 
upoštevati načelo finančne avtonomije in 
načelo koneksitete, ki določata, da se obči-
na financira iz lastnih virov ter da morajo 
biti finančni viri sorazmerni z obsegom na-
log in pooblastil ter pristojnostmi in obve-
znostmi občin. Pri tem velja upoštevati še 
proračunsko načelo enotnosti virov in stro-
škov. Financiranje lokalnih javnih zadev je 
torej neločljivo povezano s pristojnostmi, 
z zakonom določenimi nalogami in poo-
blastili oziroma pravicami in obveznostmi 
občin. Šibkejšim občinam sistem zagotavlja 
dodatna sredstva za izenačevanje razlik pri 
dohodkih, ker so ti odvisni od gospodarske 
razvitosti občine. Niso pa dovolj uporablje-
ne možnosti, da se naloge izvajajo bodisi z 
medobčinskim sodelovanjem bodisi z opti-
miziranjem izvajanja v okviru manjšega šte-
vila občin ali mestnih občin.

To so samo nekateri poudarki iz strategije 
razvoja lokalne samouprave, ki je za nadalj-
nji razvoj občin kljub vsem pomislekom na 
njen račun pomembna, ker bo podlaga za 
oblikovanje zakonov, predpisov in ukrepov 
na državni ravni.

T. K.

Nova možnost za brezposelne med 30. in 
50. letom starosti

Zavod za zaposlovanje je na začetku 
oktobra objavil spremembo javnega 
povabila »Nova možnost«, ki so ga 

na zavodu pripravili v sodelovanju z mini-
strstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Povabilo je namenjeno 
subvencioniranju delodajalcev, ki bodo za-

poslili brezposelne osebe, starejše od 30 let 
in mlajše od 50 let za najmanj 12 mesecev 
– dodaten pogoj pa je, da so bile te brezpo-
selne osebe prijavljene na zavodu za zapo-
slovanje več kot šest mesecev in manj kot 12 
mesecev.

Delodajalci se lahko na javno povabilo 

Javni razpis za spodbujanje procesnih 
izboljšav v podjetjih

Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, internacio-
nalizacije, tujih investicij in tehnologije 

(SPIRIT Slovenije), ki je izvajalska instituci-
ja ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo, je na začetku oktobra objavila javni 
razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v 
podjetjih v letih 2016 in 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
stroškov svetovalnih storitev, ki jih podje-
tjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z 
uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v 
podjetjih.

Ministrstvo je za uvajanje izboljšav v po-
slovnih procesih zagotovilo tri milijone 
evrov. Računajo, da bodo s temi sredstvi 

lahko pomagali okoli 150 podjetjem, ki jim 
bodo sofinancirali do 50 odstotkov upravi-
čenih stroškov za uvajanje izboljšav v po-
slovnih procesih.

Za oddajo vlog je več rokov in sicer: 10. 
11. 2016, 8. 12. 2016, 11. 1. 2017 in 15. 2. 
2017. 

Javni razpis je priložnost za podjetja, da 
s pomočjo države posodobijo poslovanje 
(denimo s prenovo poslovnih procesov, z 
uvedbo vitkega poslovanja, z učinkovitim 
upravljanjem poslovnih procesov itd.) in 
tako izboljšajo svojo konkurenčnost na do-
mačem in tujih trgih.

T.K.

Še enkrat javna razprava o novi gradbeni in 
prostorski zakonodaji

O predlagani novi gradbeni in prostor-
ski zakonodaji (gre za predloge za-
kona o urejanju prostora, gradbene-

ga zakona, zakona o pooblaščenih arhitektih 
in pravilnika o projektni dokumentaciji) je v 
Sloveniji predlani in lani že tekla široka jav-
na razprava, v katero so se vključili številni 
strokovnjaki in zainteresirane organizacije. 
Ministrstvo za okolje in prostor je števil-
ne pripombe in predloge iz javne razprave 
upoštevalo ter jih vgradilo v predloge ome-
njenih treh zakonov in pravilnika ter tako 
dopolnjene predloge dalo še enkrat v javno 
obravnavo, ki bo trajala do 4. novembra.
Občine naj bi imele več besede pri izdaji 
gradbenih dovoljenj

Predlog gradbenega zakona prinaša kup 
novosti: veljal naj bi za večji obseg objektov; 
za odstranitev objektov naj ne bi bilo več 
potrebno gradbeno dovoljenje; brez grad-
benega dovoljenja bi lahko opravljali širši 
obseg vzdrževalnih del; gradbeno dovolje-
nje naj bi dobili na podlagi manj obsežne in 
bolj strnjene dokumentacije; okrepila naj bi 
se vloga občin pri izdajanju gradbenega do-
voljenja; namesto uporabnega dovoljenja naj 
bi investitorji prijavili dokončanje gradnje; 
lažje naj bi legalizirali neproblematične črne 
gradnje; nadzor naj bi izvajale gradbene in 
občinske inšpekcije itd.
Celovito urejanje prostora

Če bodo poslanci v državnem zboru nov 
predlog zakona o urejanju prostora sprejeli, 
bo ta nadomestil tri stare zakone in uredil 
prostorsko planiranje, prostorsko načrtova-
nje, celovito umeščanje, prostorske ukrepe, 
instrumente zemljiške politike, instrumente 
spremljanja stanja v prostoru ter zagotavlja-
nje s tem povezanih informacijskih storitev. 
Predlog zakona na tem področju prinaša ne-
katere bistvene novosti: vpeljal naj bi instru-
ment prevlade ene javne koristi nad drugo 
v primeru, ko pride do kolizije javnih inte-
resov; poselitev naj bi usmerjal v razvojno 
pomembnejša naselja, znotraj naselij pa naj 

bi prispeval k njihovemu notranjemu razvo-
ju; dosledno naj bi izpeljal načelo usklajeva-
nja interesov in sodelovanje deležnikov pri 
urejanju prostora; prinesel naj bi zakonsko 
podlago za pripravo Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije; vpeljal naj bi inštrument 
prostorskega planiranja, pri čemer določa 
regionalni prostorski plan kot nov strate-
ški dokument na ravni razvojne regije in 
občinski prostorski plan na ravni občine, 
ki dejansko predstavlja vsebino današnjega 
strateškega dela občinskega prostorskega 
načrta; razširil naj bi pojem prostorskega 
načrtovanja itd.
Žigov pooblaščenih podjetij ne bo več mo-
goče posojati

Zakon o pooblaščenih arhitektih in inže-
nirjih naj bi reguliral poklice na področju 
prostora in za vsakega od njih podrobno 
opisal njegove poklicne naloge. Zaščitil naj 
bi tudi nazive za posamezne regulirane po-
klice: pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni in-
ženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in poo-
blaščeni prostorski načrtovalec. Na ta način 
naj bi zakon našo ureditev približal primer-
ljivim evropskim ureditvam. Raziskave so 
namreč pokazale, da je Slovenija ena redkih 
držav brez tovrstne regulacije. Večina lastni-
kov podjetij oziroma družb, ki se ukvarjajo 
z dejavnostjo, ki sodi v opis nalog poobla-
ščenih arhitektov in inženirjev, sploh nima 
licenc ali nima aktivnih licenc, zato na trgu 
vlada kaotično stanje, ki omogoča posojanje 
žigov in zlorabo licenc.

Sedaj je še zadnja priložnost, da tisti, ki 
imajo kaj pametnega dodati k omenjenim 
zakonom, to storijo. Po 4. novembru bo vsa-
ko spremembo v omenjenih predlogih zako-
nov mnogo težje doseči. Zagotovo pa gre v 
tem primeru za zakone, ki so pomembni za 
vse občanke in občane oziroma za vsa go-
spodinjstva, saj so urejeno okolje in urejeni 
odnosi v prostoru ena od bistvenih sestavin 
kakovosti življenja in bivanja.

T.K.

Prvo srečanje projektnih partnerjev

prijavijo najkasneje do 30. decembra letos 
do 11. ure, ko se izteče končni rok za odda-
jo ponudb delodajalcev. Delodajalci lahko 
ponudbo oddajo tudi v elektronski obliki. 
Za subvencije po tem javnem povabilu je na 
voljo tri milijone evrov. Posamezen deloda-
jalec, ki bo brezposelno osebo z omenjenimi 
lastnostmi zaposlil za polni delovni čas za 
najmanj 12 mesecev, pa bo dobil 5.000 evrov 
subvencije. 

Tako bo zahvaljujoč javnemu povabilu 
»Nova možnost« dobilo delo in novo mo-
žnost v življenju 600 brezposelnih oseb v 
Sloveniji iz srednje generacije. To pa je lepa 
priložnost tudi za delodajalce, saj jim bo dr-
žava za zaposlitev brezposelnega delavca iz 
ciljne skupine za leto dni dala subvencijo, ki 
znaša približno toliko kot šest in pol mini-
malnih bruto plač.

Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz 
ciljne skupine za polni delovni čas (40 ur 
na teden), bodo dobili, kot že rečeno, 5.000 
evrov. Do sorazmerne višine subvencije pa 
bodo upravičeni, če bodo izbrane kandida-
te z njihovim soglasjem zaposlili za krajši 
delovni čas od polnega, oziroma če bodo 
zaposlili invalide za delovni čas v skladu z 
odločbo o invalidnosti, vendar ne manj kot 
20 ur na teden.

Subvencijo bodo delodajalcu izplačali v 

enkratnem znesku po zaposlitvi brezpo-
selnih na podlagi predloženega zahtevka 
za izplačilo in ustreznih dokazil. Seveda pa 
bo moral delodajalec zaposlenim zagotoviti 
plačo in druge prejemke iz delovnega raz-
merja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Na javno povabilo se lahko prijavijo de-
lodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 
12 mesecev vpisane v Poslovni register Slo-
venije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so 
samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge 
pogoje, opredeljene v javnem povabilu.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo 
morajo delodajalci na zavodu objaviti pro-
sto delovno mesto. To lahko storijo tudi 
elektronsko na Portalu za delodajalce. Nato 
sledijo predpisanemu postopku izbora kan-
didatov izmed napotenih brezposelnih. Po 
zaključenem postopku izbora, ko že imajo 
izbrane kandidate, oddajo ponudbo za nji-
hovo subvencionirano zaposlitev. Predložijo 
lahko eno ali več ponudb, vendar za omeje-
no skupno število kandidatov iz ciljne sku-
pine.

Brezposelne osebe iz ciljne skupine javne-
ga povabila se lahko glede možnosti vklju-
čitve v program obrnejo na osebnega sveto-
valca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so 
prijavljeni.

T. K.
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Predsednik Štajerske turistične zveze Janez Ribič in 
Sonja Roškar v predstavitvenem vrvežu 

Slovenski dan 8. 10. 2016 v Nürnbergu 

Predstavniki in predstavnice Slovenske 
turistične organizacije, Štajerske turi-
stične zveze, Zavoda za turizem Mari-

bora in LAS Ovtar Slovenskih goric smo 
se v začetku meseca oktobra udeležili 
dvodnevnega slavnostnega dogodka ob 
25-obletnici samostojne države Slove-
nije v Nürnbergu. Številne Slovenke 
in Slovenci smo bili deležni prijaznega 
sprejema mag. Jožefa Kečka iz Gene-
ralnega konzulata Republike Slovenije 
v Münchnu kakor tudi s strani gospoda 

Christiana Vogla, župana mesta Nürnberg. 
Skupaj s predstavnico Slovensko-nemške-

ga gospodarskega združenja Geris, gospo 
Sonjo Roškar, smo izvedli promocijo 
naše lepe in gostoljubne dežele Slovenije 
s pestrim kulturnim programom in bo-
gato kulinariko v centru mesta.

mag. Lidija Šipek

Konec stavke? Ima Lentherm novega 
lastnika?

Je v lenarškem Lenthermu prišlo do 
dramatičnega preobrata? Še prejšnji te-
den so delavci, ki so od 26. septembra 

stavkali za avgustovske plače in prispevke 
za julij, razmišljali o vložitvi predloga za 
stečaj, konec prej-
šnjega tedna pa jih je 
obiskal lastnik gradu 
Fala Maksimilijan 
Slavič in jim povedal, 
da namerava dokapi-
talizirati podjetje in 
z odkupom deležev 
dosedanjih lastnikov 
postati njegov stood-
stotni lastnik. 

Dosedanja lastni-
ka Damir Jelenko in 
Ivan Vogrin sta de-
lavcem zagotovila, 
da se bosta umaknila 
iz podjetja, Vogrin, ki ga delavci ne pustijo 
v tovarno že od julija, tudi z direktorskega 
položaja.

Na začetku tedna nam je sekretar re-
gijske organizacije sindikata Skei Martin 
Dular, ki je tudi zunanji sindikalni zaupnik 

v Lenthermu, dejal, da naj bi se delavci s 
Slavičem še enkrat sestali, predvidoma v 
torek. Če bi dobili čvrsta zagotovila, da bo 
podjetje resnično dokapitaliziral in postal 
stoodstotni lastnik, naj bi stavko prekini-

li. Po napovedih bi lahko proizvodnja v 
Lenthermu ponovno stekla v začetku no-
vembra. Zaradi zaključka redakcije časopi-
sa in tiska v začetku tedna o dogajanju med 
tednom ne moremo poročati.

T. K. 

Poslanski kotiček
Spoštovani bralci Ovtarjevih novic,
naše gorice se odevajo v škrlatne barve 

jeseni, na poljih in v sadovnjakih pobiramo 
še zadnje plodove in smo bolj ali manj zado-
voljni s pridelkom. Zavedati pa se moramo, 
da smo odvisni od radodarnosti narave in 
rok, ki jo obdelujejo, pa seveda od dovršene 
kmetijske politike, ki je v okolju, kot so Slo-
venske gorice, lahko uspešna gospodarska 
dejavnost, če je le država kmetom v pomoč 
in ne v oviro.

Na pobudo gospe Hermine Križovnik 
in v organizaciji SDS Jurovski Dol že vrsto 
let potekajo organizirani poslanski pogo-
vori na temo kmetijstva in dobrih praks v 
preskrbnih verigah. Na pogovorih, poleg 
EU poslancev, sodelujejo tudi moji številni 
poslanski kolegi in strokovnjaki s področja 
kmetijstva, kmetje in številni manjši pride-
lovalci hrane. Letos marca smo na pogovor-
nem večeru v Jurovskem Dolu govorili o 
problematiki davčnih blagajn.

V interesu vseh državljanov je zagotavlja-
nje oskrbe lokalne preskrbne verige in odpi-
ranje novih delovnih mest, ugotavljamo pa, 
da je slovenski kmet soočen s pretirano bi-
rokracijo, ki mu onemogoča normalno delo. 
Trenutna kmetijska uredba omogoča regi-
stracijo desetih dopolnilnih dejavnosti. V 
praksi to pomeni, da mora povprečno velika 
kmetija, ki želi preživeti s svojim dohodkom 
in ni dovolj velika, da bi preživela z osnovno 
dejavnostjo, registrirati vsaj pet dopolnilnih 
dejavnosti. Za vsako od teh dejavnosti pa 
mora poročati, voditi evidenco, zagotavlja-
ti ustrezne pogoje … Vse to pa zmanjšuje 
konkurenčno sposobnost kmetij, povečuje 
delovno intenzivnost in obremenjenost. Če 
hočemo biti konkurenčni kmetom iz sose-
dnjih dežel, je za naše podeželje potrebno 
zagotoviti enakovredne pogoje. To bi bila 
spodbuda za našega kmeta in pogoj za od-
piranje novih zelenih delovnih mest. Vsaka 
dopolnilna dejavnost na kmetiji je le podalj-
šana roka osnovne dejavnosti, pomemb-
na za pestrost ponudbe, ki pa običajno ne 
predstavlja velikega dohodka. Tudi kmetije, 
ki ponujajo turistične storitve, so v primer-
javi s severnimi sosedi v neenakopravnem 
položaju. V Avstriji se turizem in druge de-
javnosti, povezane s turizmom, štejejo kot 
osnovna dejavnost. 

Na problematiko z davčnimi blagajnami 
so me opozorila tudi številna društva, pri 
katerih gre za nizke denarne zneske, ki pa 
zahtevajo veliko računov in nepotrebnega 
dela. Mar želimo, da društva »umrejo«? Ne, 

ne smemo dopustiti tega, saj se zavedamo, 
da so društva pomembna za povezovanje, 
sodelovanje, medgeneracijsko druženje. 
Zaradi njih in z njimi je življenje lepše in 
državljanstvo aktivnejše. Na pobudo go-
spoda Ploja, predstavnika zadruge Dobrina, 
sem omenjena opozorila prenesel v Državni 
zbor in z veseljem lahko ugotovimo, da so 
predlogi naleteli na plodna tla. Temo pogo-
vornega večera sem z vztrajnostjo, številni-
mi poslanskimi vprašanji in primerjavami s 
sosednjimi državami uspel implementirati v 
spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona 
o davku na dodano vrednost, ki je bil ob-
javljen v uradnem listu v letošnjem juniju. 

Pravilnik določa, da nepridobitnim or-
ganizacijam v skladu z uveljavljenimi spre-
membami pravilnika o izvajanju DDV ne 
bo več treba izdajati računov, s tem pa tudi 
ne uporabljati davčnih blagajn. Obveznosti 
izdajanja računov so oproščene neprido-
bitne organizacije, ki ustvarjajo prihodke 
priložnostno in izključno v svojo korist ter 
izpolnjujejo še nekatere pogoje. Spremem-
be veljajo od 4. 6. 2016 dalje. Računov tako 
ne bo treba več izdajati nepridobitnim or-
ganizacijam z manj kot 5.000,00 EUR le-
tnih obdavčljivih prihodkov, katerih cilj ni 
doseganje dobička oziroma morebitnega 
dobička ne delijo, in jih vodijo večinoma 
prostovoljci.

Primer kaže, da lahko s skupnimi močmi 
prebrodimo oziroma odpravljamo številne 
birokratske težave. Potrebno je aktivno dr-
žavljanstvo, potrebna je naša skupna skrb, 
da delamo za ljudi in si med seboj poma-
gamo in zato vas posebej vljudno vabim 
na pogovorni Evropski poslanski večer, 
ki bo pod naslovom Slovenija v Evropi in 
v organizaciji SDS Jurovski Dol potekal v 
petek, 4. 11. 2016, ob 18. uri v Domu kul-
ture v Jurovskem Dolu. Na pogovoru bova 
z EU poslanko Patricijo Šulin spregovorila 
o gospodarskih načrtih EU, črpanju evrop-
skih sredstev, strategijah EU, migracijah in 
o ostalih izzivih, pred katerimi se je znašla 
EU in Slovenija.

Pred vrati je tudi sveti Martin. Nalijmo 
si čistega vina, ki je pridelek slovenskega 
kmeta, in pustimo kmetu delati. Naj zve-
čer zadovoljen s svojim delom zaspi, ne pa 
bedi ob izpolnjevanju številnih nepotrebnih 
obrazcev. Želim vam lepo martinovanje in 
zadovoljstvo ob pridelkih vaših rok.

Vedno sem vesel vaših razmišljanj in po-
bud. Pišite na franc.breznik@dz-rs.si.

Franc Breznik, poslanec DZ 

pri njegovem razvoju, trženju in distribuci-
ji. Predvideni rezultati projekta so krepitev 
ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, 
nova sodelovanja, novi moduli usposablja-
nja, nove ponudbe produktov in doživetij v 
povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi 
turistični obiskovalci regije!

Poleg čezmejnih produktov (jabolka, ter-
malna/mineralna voda in oljne buče) bomo 
na slovenski strani razvijali še naslednje vo-
dilne produkte območja: kruh, med in mle-
ko. Razvojna agencija Slovenske gorice je 
odgovorna za razvoj medu in kruha.

Projekt se je začel izvajati v juliju 2016, 
v tem času smo se srečali z vsemi partnerji 
na avstrijski strani v Bad Gleichenbergu (od 
koder je tudi prva skupna fotografija) in na 
domačem terenu v Radencih. O nadaljnjih 
aktivnostih bomo še poročali in vas tudi 
povabili k sodelovanju. Prvi večji dogodek 
pripravljamo v drugi polovici novembra, ko 
bo javna predstavitev projekta z novinarsko 
konferenco.

dr. Milojka Fekonja in Milena Grabušnik, 
foto: arhiv QUA

Videnje ljudi in dogodkov

Že od nekdaj se mnogi selijo na vse strani sveta
Begunci niso sodoben svetovni pojav, 

vendar Evropa vse do pred kratkim ni bila 
navajena na tako množico potujočih iz nam 
bolj ali manj tujih dežel. Svet že stoletja po-
zna tudi pregnance, izseljence, nomade in 
druge ljudi, ki iz različnih razlogov zapu-
ščajo rodni krov in se prostovoljno ali pri-
silno podajajo v njim neznane svetove, kjer 
se mnogi težko privajajo drugačnemu na-
činu življenja in običajem v novem okolju, 
mnogi državljani po vsem svetu pa prišleke 
iz tujine sprejemajo z nezaupanjem, žal pa 
mnogim tudi pripisujejo zločine, ki jih niso 
storili, samo zato, ker na primer mislijo, da 
so vsi muslimani teroristi, kar je seveda ve-
lika zmota. Nekateri celo zamerijo sedanje-
mu papežu Frančišku, ki si iskreno prizade-
va za sožitje med muslimanskimi verniki in 
pripadniki drugih, celo krščanskih cerkva. 
Nekateri od teh se imajo za vzorne katoli-
čane. Tudi ti imajo prišleke za manj vredne, 
manj kulturne in celo primitivne.

Nedavno so na primer na Madžarskem 
podelili nekemu novinarju red viteškega 
križa, ko je med drugim o Romih napisal:'' 
Niso sposobni, da bi živeli med ljudmi. To 
so živali, ki se obnašajo kot živali. Hočejo 
vse, kar vidijo. Če tega ne dobijo, ubijajo. 
Takih živali ne bi smelo biti.'' Nagrajeni no-
vinar Bayer pa je v časopisu Magyar Hirlap 
o beguncih napisal, da bi bilo treba vse mo-
ške begunce, starejše od 14 let, razglasiti za 
''potencialne teroriste'' in da je Evropo po 
njegovem mnenju treba braniti pred pri-
šleki. ''Mora biti osvobojena te groze. Če je 
treba tudi z orožjem v rokah.'' Hvala bogu, 
da so iz protesta zaradi takih rasističnih iz-
padov na Madžarskem mnogi prejemniki 
enako odlikovanje vrnili predsedniku dr-
žave.

Morebiti velja tukaj zapisati misel cenje-
nega Delovega novinarja Boštjana Videm-
ška, ki se je v Sobotni prilogi Dela spraše-
val: ''Kako je mogoče, da je eno življenje 
pomembnejše od drugega? Kako je mogo-
če, da vedno in povsod obsojamo mi in oni? 
Kako je mogoče, da je privilegij biti rojen 

v miru in blagostanju tako samoumeven? 
Kako je mogoče tako drastično pomanjka-
nje sočutja?''

V Evropi, seveda tudi na Slovenskem, že 
dolgo poznamo številčne odhode v tujino 
s trebuhom za kruhom, na primer v Ame-
riko, Francijo, po drugi svetovni vojni pa 
tudi v Nemčijo. Nikjer izseljencem ni bilo 
lahko. Mnogi so morali poprijeti za vsako 
težko, tudi umazano delo. Tudi naših ljudi 
niso vedno in povsod z veseljem sprejema-
li, vendar večinoma bolj prijazno, kot smo 
v zadnjem obdobju sprejemali na Sloven-
skem begunce iz krajev, kjer še vedno divja-
jo vojne in umirajo otroci.

Dr. Marija Kozar Mukič je v zborniku 
Sezonstvo in izseljenstvo ... med drugim 
zapisala: ''Z območja avstro-ogrske monar-
hije se je med 1878 in 1910 izselilo tri in 
pol milijona ljudi, od tega 83 odstotkov v 
Ameriko. Obdobje množičnega izseljevanja 
iz Ogrskega je trajalo od začetka 20. stoletja 
do izbruha prve svetovne vojne.

Spomnimo se številnih nasilnih selitev 
med 2. svetovno vojno v nemška koncen-
tracijska taborišča, kjer je umrlo med dru-
gim več kot šest milijonov Judov.

V zadnjih desetletjih so iz Afrike mno-
gi prisiljeni zaradi vojne in lakote bežati v 
Evropo, tudi mladi fantje, ki ne želijo sode-
lovati v nepravičnih vojnah kot vojaki.

Na Slovenskem smo sprva begunce spre-
jemali še kar odprtih rok, v zadnjem ob-
dobju pa so ponekod prišlekom odkrito 
nasprotovali. Seveda je treba priznati, da 
so med njimi bili tudi nekateri potencialni 
teroristi, ki so se v množici beguncev skrili, 
velika večina pa si je želela samo miru in 
človeka dostojnega življenja.

Socialna delavka v domu starostnikov v 
Beltincih Klavdija Zver mi je posredovala 
Videmškov zapis, ki je bil objavljen v neki 
drugi publikaciji. V njem je nekdo zapisal, 
da ga je njegovo pisanje navdalo z občut-
kom sramu, da je človek. In ga hkrati učlo-
večilo, saj ga je spomnilo, da imaš vedno 
izbiro, kakšen človek želiš biti.

Tone Štefanec



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 9 | 28. OKTOBER 20164 | 

AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt

Predsednik države prerezal trak novega 
vrtca v Benediktu

Predsednik republike Borut Pahor, žu-
pan občine Benedikt Milan Gumzar in 
ravnatelj Osnovne šole in vrtca Bene-

dikt Milan Gabrovec so v petek, 14. oktobra, 
pozno popoldne prerezali trak in slovesno 
predali namenu novi sedemoddelčni nizko-
energetski vrtec v Benediktu, blagoslovil pa 
ga je domači župnik Marjan Rola. 

Pred otvoritvijo je bila ob 17. uri v športni 
dvorani slovesnost ob odprtju, na kateri so se 

poleg številnih Benedičank in Benedičanov, 
med katerimi so bili domala vsi najvidnej-
ši predstavniki gospodarskega, političnega, 
kulturnega, cerkvenega in društvenega ži-
vljenja v občini, zbrali tudi župani sosednjih 
občin in drugi gosti.

»Odprtje novega vrtca je za občino Bene-
dikt zgodovinskega pomena, saj takšno in-

vesticijo odpiramo enkrat 
na petdeset let,« je dejal 
ravnatelj Milan Gabrovec. 
Zbrane je spomnil, da so 
prvi oddelek vrtca iz Le-
narta v Benediktu dobili 
leta 1971, leta 1991 pa so k 
njemu zgradili še prizidek 
in kuhinjo. Leta 1999 je 
vrtec postal enota osnov-
ne šole v Benediktu. Leta 
2001 so vrtec zopet razši-
rili, po letu 2008 pa sta dva 
oddelka vrtca domovala 
kar v prostorih osnovne 
šole. Z izgradnjo novega 
vrtca je občina Benedikt 
ob upoštevanju rasti po-
treb rešila problematiko 
vzgojno varstvene dejav-
nosti predšolskih otrok za 
daljše obdobje. Milan Gu-
mzar, ki je župan občine 
Benedikt že od njene usta-
novitve, je dejal, da so si 
pred osemnajstimi leti, ko 
so ustanavljali samostojno 
občino, zadali tri naloge. 
Zato, da bi mladi v Bene-
diktu imeli podobne mo-
žnosti kot mladi v urbanih 
okoljih, so želeli imeti do-
bro osnovno šolo, dober 
vrtec in sodobno telova-
dnico oziroma športno 
dvorano. Vse to in še veli-
ko več danes v Benediktu 
imajo. Poleg tega pa obči-
na Benedikt po povprečni 
starosti prebivalcev sodi 
med najmlajše občine v 
Sloveniji, saj je povprečna 
starost občank in občanov 
38 let. Mlajših od 14 let je 
kar 426 prebivalcev….

Predsednik države 
Borut Pahor je pohvalil 
župana, ravnatelja in ob-
činske svetnike v tem in 
prejšnjem mandatu, ker so 
uspešno izpeljali zahtevno 
investicijo. Dejal je, da se 
je v minulih letih veliko-
krat peljal skozi Benedikt. 
Opazil je, kako občina na-
preduje in se modernizira, 
še posebej pa ga je zanima-
lo, kaj bo v slikoviti zgrad-
bi, ki je rasla sredi kraja. 
Kot je dejal, se je čutil 
počaščenega, ko so ga po-
vabili na otvoritev novega 
vrtca, ki bo v njej.

Pahor je nato sprego-
voril o pomembnem po-
slanstvu profesorjev, ki 
mlade ljudi izobražujejo 
in vzgajajo za spremem-
be, saj bo 65 odstotkov 
današnjih otrok opravljalo 
poklice, ki danes še ne ob-
stajajo. Vzgojiteljicam in 
vzgojiteljem v vrtcih pa so 
starši poleg izobraževanja 
zaupali še varstvo svojih 
otrok, da se sami lahko 
mirno posvetijo delu.

Pahor je zbrane nato 
pozval, naj še naprej držijo in delajo skupaj, 
ne glede na nazorske in druge razlike. V za-

Ko želje postanejo resničnost
Kar nekaj časa je minilo, preden se je iz nove barvnopisane stavbe v Be-

nediktu zaslišal otroški živ-žav. 14. oktobra 2016 je uradno odprl vrata nov 
benediški vrtec. Smeh in jok, veselje in razigranost – življenje se je naselilo 
pod streho te nove pisane stavbe.

Začetki organizirane predšolske vzgoje v Benediktu segajo petinštirideset 
let nazaj, saj so v maju 1971 leta odprli prvi oddelek. Na otvoritveni slovesnosti so me večkrat 
preplavili spomini izpred štirih desetletij, ko sem sama kot vzgojiteljica iz Lenarta večkrat 
nadomeščala vzgojiteljico iz Benedikta. Danes obiskujeta ta vrtec moji vnukinji.

Vem, da ste vsi zaposleni, pa tudi otroci težko pričakovali nov, sodoben, svetel in prostoren 
vrtec, saj ste bili nameščeni kar na dveh lokacijah – v vrtcu in osnovni šoli, zato vam ob novi 
pridobitvi iskreno čestitam in želim veliko ustvarjalnosti, inovativnosti, dobrega počutja in 
odprtosti za nove izzive. Vsem otrokom pa želim veliko igrivosti, radovednosti in čim več 
lepih doživetij v vrtcu in doma.

Vrtec naj še naprej pomeni prijateljstvo, zaupanje, sproščenost, ustvarjalnost in individual-
nost. Naj bo del vašega srečnega otroštva, kajti brezskrbna otroška leta, preživeta v vrtcu, so 
nekaj najlepšega, so čas vrednot, ki jih morda kasneje odrasli premalo cenimo. Vrtci za da-
našnji čas želijo biti in so del srečnega otroštva otrok, med takšne spada tudi Vrtec Benedikt.

Majda Zorjan

Investicija v Medicinsko-termalni center 
Benedikt se začenja znova

V občini Benedikt se je končno zgodilo 
to, kar so mnogi, ki želijo tej občini 
vse najboljše, pričakovali. Občina je 

po stečaju nekoč uglednega investicijskega 
in gradbenega podjetja CMC iz Celja, ki je 
moralo v stečaj, našla novega 
investitorja za izgradnjo Term 
Benedikt.

Člani občinskega sveta obči-
ne Benedikt so na izredni seji 
na začetku oktobra obravnava-
li in sprejeli predlog »Pogodbe 
o poslovnem sodelovanju pri 
izgradnji Medicinsko-termal-
nega centra Benedikt« med 
podjetjem Beneco investicije, d. 
o. o., iz Maribora, ki ga zastopa 
direktor Dejan Turk, in občino 
Benedikt.

Pogodba določa, da bo temelj 
sodelovanja med podpisniko-
ma pismo o nameri, ki sta ga 
podpisala konec julija letos. V 
njem sta oba partnerja izkazala 
namen za sodelovanje pri iz-
gradnji Medicinsko-termalnega centra Be-
nedikt na območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Terme Benedikt in pri 
izkoriščanju geotermalne energije za namen 
pridobivanja električne energije in drugih 
dejavnosti v sklopu projekta »Beneco«. 

Družba Beneco je sklenila z Družbo za 
upravljanje terjatev bank (DUTB) pogodbo 
o nakupu zemljišč, na katerih je nameravala 
družba CMC iz Celja, ki je morala v stečaj, 
zgraditi Terme Benedikt. Družba Beneco se 
je s pogodbo, ki jo je že podpisala z občino 
Benedikt, zavezala, da bo na teh zemljiščih, 
v skupni izmeri 81.372 kvadratnih metrov, 
zgradila Medicinsko-termalni center Bene-
dikt. Občina Benedikt pa se je zavezala, da 
bo za te namene družbi Beneco nudila ko-
riščenje geotermalne vrtine in tri slatinske 
vrelce v območju termalnega kompleksa. 
Pogodbeni stranki sta se strinjali, da prejme 
družba Beneco vrtino in vrelce v koriščenje, 
pri čemer lahko v primeru odkupa le-teh 
uveljavlja predkupno pravico. »Vrednost vr-
tine in vrelcev se določi z uradno cenitvijo in 
je sestavni del te pogodbe,« piše v pogodbi.

Za nemoteno izvedbo projekta sta po-
godbeni partnerici določili Dejana Turka in 
župana občine Benedikt Milana Gumzarja.

S 7. členom pogodbe sta se družba Beneco 
in občina Benedikt dogovorili, da je korišče-
nje geotermalne vrtine in slatinskih vrelcev 
vezano izključno na izgradnjo Medicinsko-
-termalnega centra Benedikt. Če družba Be-
nevo v treh letih ne bo zgradila omenjenega 
centra, je pogodba nična. 

Pogodbeni stranki bosta za čas trajanja 
poslovnega razmerja storili vse, da bodo 

storitve iz njune pogodbe izvedeno resno, 
vestno in pošteno. Vse podatke o izvedbi 
projekta izgradnje Medicinsko-termalnega 
centra Benedikt bosta varovali kot poslovno 
skrivnost.

Kako bodo aktivnosti za 
izgradnjo Medicinsko-ter-
malnega centra Benedikt 
potekala naprej, nam župan 
Gumzar ni mogel povedati, 
saj ga zavezuje člen pogodbe 
o poslovni skrivnosti. Povedal 
nam je samo, da se bo občina 
s podjetjem Beneco v kratkem 
dogovorila tudi za terminski 
plan, nato pa bodo aktivnosti 
potekale v skladu z njim. Kako 
hitro pa bodo lahko začeli gra-
diti omenjeni center, pa bo v 
veliki meri odvisno tudi od 
tega, kako dolgo bodo čakali 
na izdajo gradbenega dovolje-
nja. Za njegovo izdajo je pri-
stojna upravna enota. Kot pra-
vi Gumzar, je podjetje CMC 

že imelo gradbeno dovoljenje, vendar je ne-
halo veljati. Novi investitor bo po vsej ver-
jetnosti angažiral staro ekipo projektantov, 
vendar so se v tem času že spremenili raz-
lični prepisi. Zato se bo treba za pridobitev 
gradbenega dovoljenja potruditi, pri čemer 
bo investitorju pomagala občina Benedikt.

Na izredni seji občinskega sveta v Be-
nediktu so svetniki sprejeli tudi program 
modernizacije cest in izgradnje komunalne 
infrastrukture v letih 2017 in 2018, ki ga 
na zadnji seji občinskega sveta na zahtevo 
svetniške skupine Slovenske ljudske stran-
ke niso obravnavali, češ da bodo pripravili 
svojega.

Po tem ko so se svetniki omenjene sve-
tniške skupine poglobili v problematiko in 
pripravili tudi svoj program modernizacije 
občinskih cest v naslednjih dveh letih, se je 
pokazalo, da je župan Milan Gumzar sku-
paj z občinsko upravo pripravil dokaj dober 
program modernizacije cest in izgradnje 
komunalne infrastrukture, saj je upošte-
val interese vseh naselij v občini ter sledil 
principu, da se modernizacija cest nadaljuje 
tam, kjer se je končala, oziroma, kjer so jo v 
preteklosti že začeli. Kakšen smisel bi imelo 
modernizirati odsek ceste, če pred tem od-
sekom in za njim cesta ne bi bila moderni-
zirana. Tako so občinski svetniki tako rekoč 
v celoti sprejeli predlog, ki ga je pripravil 
župan skupaj z upravo, dodali pa so samo 
150 metrov modernizacije ceste v Štajngro-
vi. Tako se je izkazalo, da je župan predlagal 
dober program, nikomur pa ni škodovalo, 
da so ga občinski svetniki temeljito preverili.

T. K.

Vrtec so predali namenu župan občine Benedikt Milan Gumzar, predse-
dnik države Borut Pahor in ravnatelj OŠ Benedikt Milan Gabrovec.

Predsednik republike Borut Pahor je Milanu Gumzarja predal slovensko 
zastavo za povezovanje ljudi ne glede na razlike med njimi.

Milan Gumzar: Po stečaju 
podjetja CMC iz Celja je 
naš partner družba Beneco 
iz Maribora.

Vzgojitelji, otroci in udeleženci proslave so na koncu skupaj zaplesali. 
Pridružila sta se jim tudi predsednik Pahor in župan Gumzar.

Na otvoritvi novega vrtca so se zbrali »vsi mladi in stari« iz Benedikta.

dnjem stoletju smo bili Slovenci razklani in 
enotni, dobro pa smo jo odnesli samo, kadar 
smo bili enotni.

Na koncu je Pahor županu občine Bene-
dikt Milanu Gumzarju podelil slovensko za-
stavo za uspešno povezovanje ljudi ne glede 
na razlike med njimi.

Po programu, ki sta ga simpatično in du-
hovito povezovali dve majhni deklici iz vrt-
ca, so otroci, vzgojitelji in številni obiskoval-
ci spontano zaplesali, pridružila pa sta se jim 
tudi predsednik Pahor in župan Gumzar.

T. K.



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 9 | 28. OKTOBER 2016 | 5 

AKTUALNO IZ OBČIN

ge), etno kino na prostem 
(stari SI-HR filmi) in 6 
renoviranih objektov kul-
turne dediščine za izvaja-
nje EtnoTour delavnic v 
realnem okolju (praktični 
prikaz življenja nekoč). V 
skupni čezmejni aplikaciji 
bodo zbrani podatki o de-
diščini, turistični ponudbi, 
MSP-jih, itd. in omogočen 
virtualni sprehod po tradi-
cionalnih domačijah. 

Ciljne skupine so pre-
bivalci (več možnosti za 
zaposlitev), turisti (bolj 
atraktivna in pestrejša po-
nudba), lastniki dediščine 
in MSP-ji (vključeni v po-
nudbo in skupno aplikaci-
jo) ter partnerji (večji pre-
poznavnost in povezanost 
čezmejnega območja).

E. P.  
po sporočilu za javnost

Predstavitvena konferenca 
projekta »DETOX« 

Občina Lenart je 19. oktobra v Centru 
Slovenskih goric kot vodilni partner 
pripravila 1. celovito predstavitev 

projekta »DETOX« oz. »Podeželsko razstru-
pljanje s spoznavanjem zakladov kulturne 
dediščine« iz Javnega razpisa Programa so-
delovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrva-
ška 2014-2020. Projekt sodi med peterico 9. 
septembra potrjenih projektov med 91 prija-
vljenimi. Delno ga sofinancira EU iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj v višini 
772.181,21 EUR. Skupna vrednost projekta 
je 908.448,50 EUR.

»DETOX« se izvaja od oktobra 2016 do 
septembra 2018, sodelujejo: Občina Lenart, 
Mestni muzej Varaždin, Univerza v Maribo-
ru, Fakulteta za elektrotehniko, računalni-

štvo in informatiko, Občina Vinica, Občina 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina 
Donja Voća, Občina Sveta Ana in 2 pridru-
žena partnerja: Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Republike Slovenije ter Turistična 
zveza Varaždinske županije. 

Projekt sledi izzivoma, kako povezati raz-
drobljeno ponudbo ter kako »razstrupiti« 
stresno preobremenjenega človeka. Na zaba-
ven način bo poučil obiskovalca o kulturni 
dediščini, jo ohranjal in vključeval v čezmej-
ni trajnostni turistični paket. 

EtnoTour paket bo združeval 4 načine 
prikazov življenja naših prednikov: sodobna 
tehnologija (3D hologramski virtualni živi 
prikazi življenja v obliki »3D doživljajske 
sobe«), e-knjižnica (ohranjene stare knji-

Občina Cerkvenjak

Samooskrba s hrano ni nepomembna

Tako kot v večini občin v osrednjih 
Slovenskih goricah je tudi v občini 
Cerkvenjak ekonomski položaj ljudi v 

kar precejšnji meri odvisen od tega, kakšna 
je letina na njivah, travnikih, sadovnjakih in 
vinogradih, da o pridelkih na vrtovih, ki so 
za samooskrbo s hrano še kako pomembni, 
niti ne govorimo.

V občini Cerkvenjak, ki je ena od tipič-
nih občin v osrednjih Slovenskih goricah, 
po besedah župana Marjana Žmavca živi od 
kmetijstva neposredno okoli 230 domačij, 
kar je skoraj polovica domačij v občini. Če bi 
k temu prišteli še vse, ki posredno živijo od 
kmetijstva, bi v občini Cerkvenjak prišli do 
številke okoli 300 domačij. Dejansko pa je v 
Cerkvenjaku le malo družin, ki si vsaj nekaj 
hrane ne pridelajo same. Zato je, kot pravi 
Žmavc, zelo vesel, da je bila letošnja letina za 
vse, ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, 
še kar ugodna. Prizadeti so bili samo lastniki 
vinogradov in sadovnjakov na izpostavlje-
nih legah, ki jih je prizadela spomladanska 
pozeba.

Kot pravi Žmavc, dobra letina pomembno 
vpliva tudi na ekonomski položaj številnih 
občank in občanov, saj si jih velika večina 
svoj ekonomski položaj izboljšuje s priza-
devnim delom na zemlji. Po županovih be-
sedah bi bil marsikateri občan, če ne bi pri-
dno delal na zemlji, upravičen do socialne 
pomoči od države.

Perspektiva kmetijstva, tudi v občini Cer-
kvenjak, je odvisna od tega, ali se bodo za 
kmetijsko dejavnost odločali mladi. Kot 
pravi Žmavc, je v občini Cerkvenjak kar 
precej mladih, ki so prevzemniki kmetij. Po 
njegovih izkušnjah mladi najraje prevzame-
jo kmetijo, če so njej pripadajoča kmetijska 
zemljišča med seboj bolj povezana, če ima 
kmetija dovolj obdelovalne zemlje, če je na 
njej dovolj kmetijske mehanizacije in če ob-
stajajo možnosti za prodajo tržnih viškov. 
Prevzem kmetije ima za mladega človeka 
veliko dobrih plati, saj je zaposlen doma in 
lahko sam odloča, kako in kaj bo delal. Tisti 
mladi s kmetij, ki za njen prevzem nimajo 

pogojev in znanja ali možnosti, pa se morajo 
usmeriti v druge dejavnosti. Dejansko pa se 
je intenzivnost kmetijske proizvodnje v za-
dnjih letih tako povečala, da jo morajo tisti, 
ki želijo imeti ustrezne ekonomske učinke, 
opravljati zelo profesionalno oziroma po-
klicno.

Kot ugotavljajo v Cerkvenjaku, poteka 
v našem kmetijstvu proces koncentracije 
kmetijskih zemljišč. Tako imenovani pol 
delavci in pol kmeti, ki so bili v osrednjih 
Slovenskih goricah v preteklosti v večini, iz-
umirajo in jih skoraj ni več. Tehtnica se je 
nagnila v prid velikih kmetij, ki imajo več 
zemlje, več znanja, več strojne opreme, več 
kmetijskih strojev. Manjše kmetije pa posta-
jajo bolj samooskrbne in na njih ne pridelu-
jejo več tržnih viškov, vsaj ne v večji meri.

Po izkušnjah iz Cerkvenjaka velja danes 
za veliko kmetijo takšna, ki ima nekje od 
20 do 40 hektarov kmetijskih zemljišč. Ve-
liko kmetov ima toliko hektarov kmetijskih 
zemljišč že v lasti, nekateri pa imajo del ze-
mljišč v najemu od Sklada kmetijskih ze-
mljišč ali od manjših kmetij, na katerih so 
kmetijsko proizvodnjo opustili. V osrednjih 
Slovenskih goricah danes velja, da kmet z 
manj kmetijskih zemljišč od deset hektarov 
ne more normalno preživeti sebe in svoje 
družine brez dopolnilnih ali stranskih de-
javnosti ali brez specializacije za pridelavo 
vrtnin. Nekateri kmetje opravljajo denimo 
strojne storitve, ker imajo preveč in pre-
dobro kmetijsko mehanizacijo samo za la-
stne potrebe. Te dejavnosti trenutno celo 
primanjkuje, zato so tisti, ki nudijo strojne 
storitve, zelo zasedeni. Kmetijstvo pri nas 
se je že zelo prestrukturiralo. V starih časih 
je bil kmetijski maksimum deset hektarov 
kmetijskih površin, danes pa je deset hekta-
rov minimum za preživetje kmetije. Proces 
prestrukturiranja kmetijstva pa se nadaljuje, 
saj kmetje še dokupujejo kmetijska zemlji-
šča, stroje in kmetijsko opremo ter vse več 
vlagajo v znanje. Veliko mladih kmetov ima 
že višjo ali visoko izobrazbo.

Pripravljajo občinski proračun za leti 2017 in 2018
V občini Cerkvenjak so že začeli pripravljati občinski proračun za leti 2017 in 2018. V 

naslednjih dveh letih nameravajo glavnino investicijskih sredstev usmeriti v izgradnjo in 
modernizacijo cestne infrastrukture. Prav tako pa nameravajo obnoviti vodovod v Pešče-
nem Vrhu in Ivanjskem Vrhu ter v delu Cogetincev. V naslednjih dveh letih bi radi na novo 
asfaltirali tudi nekaj krajših odsekov lokalnih cest.

T. K.

Spodaj: Silvo Slaček, župan občine Sveta Ana, Darja Vudler, županja 
občine Sv. Andraž v Slov. goricah, mag. Janez Kramberger, župan obči-
ne Lenart, Mateja Topolovec, predstavnica Službe Vlade RS za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, Agencije za regionalni razvoj Republike Hr-
vaške in Skupnega sekretariata programa sodelovanja Interreg V-A Slove-
nija Hrvaška in Marijan Kostanjevac, načelnik općine Vinica.

Zgoraj: Krunoslav Jurgec, načelnik općine Donja Voća, Srečko Štajn-
baher, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS - vodja Območne enote 
Maribor, Dr. Milan Ojsteršek, profesor na Fakulteti za elektrotehniko, ra-
čunalništvo in informatiko in Miran Bojanić Morandini, ravnatelj Grad-
skega muzeja Varaždin

Občina Lenart

Častni občani Lenarta ob občinskem prazniku
Ob občinskem in župnijskem prazniku

Občina in župnija sta dve različni ustano-
vi, ki ne stojita druga proti drugi, marveč sta 
med seboj povezani, saj so verniki župnije 
ali župljani hkrati tudi občani. Čeprav ima 
vsaka od obeh ustanov svoje samostojno po-
slanstvo, ju povezujejo isti ljudje in sta obe - 
občina in župnija - v službi ljudem. Župnija 
skrbi za verski in duhovni blagor, občina pa 
za materialni in socialni blagor.

Ko so znano misijonarko Mater Terezijo, 
ki je bila letos, 4. septembra, prišteta med 
svetnike, vprašali predstavniki glavnega 
indijskega mesta Kalkute: »Kako zmorete 
opravljati svoja težka in zahtevna dela?« je 
odgovorila: »Kar zmorem jaz, ne zmorete vi; 
kar zmorete vi, ne zmorem jaz; oboji, vi in 
jaz, pa lahko naredimo skupaj veliko dobre-
ga za blagor ljudi.«

To velja tudi za občino in župnijo. So dela, 
ki jih lahko opravi samo župnija: oznanje-
vanje evangelija, delitev zakramentov, ne-
deljska maša, verski pouk otrok in mladine, 
duhovna vzgoja, skrb za versko življenje v 
družinah … So pa dela, ki jih more opraviti 
samo občina: skrb za skupno dobro obča-
nov, šolstvo, izobrazba, zdravstvo, kultura, 
ureditev kraja ali mesta, komunala, infra-
struktura … Če vsaka zase naredita svoje, je 
vse narejeno. Prav to kliče k medsebojnemu 
sodelovanju in solidarnosti obeh. Vsem je 
znano, da so med našo občino in župnijo 
lepi vzajemni odnosi. Zato je občinski in 
župnijski praznik lepa priložnost, da se za-
hvalimo gospodu županu in občinskemu 
svetu, pa tudi rednemu dušnemu pastirju, 
častnemu naddekanu za opravljeno poslan-
stvo, hkrati pa iskreno čestitamo z željo, naj 
sv. Lenart spremlja občino in župnijo s svojo 
priprošnjo tudi v prihodnje!

msgr. dr. Franc Kramberger,  
nadškof v pokoju

Praznovanje ob občinskem prazniku
Čeprav se v našem kraju med letom doga-

jajo različne kulturne prireditve, se izredno 
veselim praznovanja občinskega praznika 
in žegnanja farnega zavetnika sv. Lenarta. 
V tem času kulturna društva prirejajo razne 
nastope, društva pa se pomerijo v raznih 
tekmovanjih, za prijetno in veselo druženje.

Občinski praznik je zame kakor rojstni 
dan posameznika naše občine. V teh dneh se 
mi dozdeva, da je vse svečano v pričakova-
nju nekaj lepega, notranjega miru in veselja.

Seveda je v tem času najvažnejša slavno-
stna občinska prireditev in žegnanje farnega 
zavetnika.

Na glavni kulturni prireditvi izvemo, kaj 
vse se je v preteklem letu naredilo novega, 
kar je zelo pohvalno za razvoj občine.

Na svečani prireditvi se zaslužnim obča-
nom izrekajo in podelijo razna priznanja za 
njihove uspehe in dosežke. Zlati maturantje 
in študentje z odličnim uspehom in s kon-
čanim študijem pa dobijo poleg priznanj še 
denarne nagrade, kar je izredno lepo, saj so 
veliko truda vložili v študij, a žal nekateri 
potem ne dobijo delovnega mesta v naši do-
movini in si morajo iskati službo izven naših 
meja. Z njihovim znanjem in sposobnostjo 
bi lahko ustvarjali doma in s tem izboljšali 
raven naše domovine. Ponosen sem na njih, 
njihovo ustvarjalnost, znanje in uspeh! 

Želim si, da bi se še ob občinskih prazni-
kih mnogokrat srečevali z željo po uspehih, 
predvsem v zdravju, ki je največje bogastvo 
vsakega posameznika.

Opisal bom farno žegnanje izpred 70-tih 
let.

Pri svečani sveti maši je bila cerkev nabito 
polna, da so nekateri morali ostati celo zu-
naj. Medičar je bil samo eden ali dva z lec-
tom (škifljcami). Prodajala sta medenjake, 
srčke raznih velikosti z napisom ljubezenske 
vsebine, katere so predvsem kupovali fantje 
svojim dekletom. Za fantke so bili upodo-
bljeni majhni konjički, za dekleta pa punčke 
(lilike). Nekateri otroci so ob pogledih na 
te slaščice samo požirali sline, saj jim revni 
starši niso mogli ničesar kupiti. Prodajala se 
je tudi nealkoholna medica. 

Gospodinje pa so se najbolj veselile lon-
čarja domačina Ernesta Polanca iz Lenarta, 
saj so si pri njem lahko ponovno nabavile 
različno lončeno posodo, ki se je med letom 
obrabila ali pa razbila. Prisoten je bil tudi vr-
tiljak (ringlšpil), ki so ga na vrhu poganjali 
štirje možakarji in to je bilo edino veselja-
čenje. 

Na teh žegnanjih je bilo nepopisno lepo 
druženje, saj se nekateri niso videli in srečali 
kar nekaj let, si izmenjali nekaj besed in si 
zaželeli v bodoče vse najlepše. 

Na ta praznik so starši ali pa ožji sorodni-
ki povabili svoje drage, jih pogostili s kosi-
lom, se pogovorili o dobri ali slabi letini in 
podobno. V popoldanskem času je običajno 
domača dramska skupina pripravila kakšno 
igro in to je bilo vse. Na vsa ta praznovanja 
so ljudje prihajali peš, saj ni bilo nobenih 
prevoznih sredstev, razen zelo bogatih, ki 
so se pripeljali s konjsko vprego »kolesli« ali 
»lincervagni«.

Tako se skozi čas spreminjajo običaji in 
obredi v raznih krajih in zagotovo se bodo 
še v naprej.

Ob občinskem prazniku želim vsem ob-
čankam in občanom vse dobro in prijetno 
praznovanje.

Lojze Peserl, častni občan občine Lenart

 

 
 
 
 
 

Kick-off konferenca projekta »DETOX« 
 

Občina Lenart je kot vodilni partner projekta na 1. rok javnega razpisa Programa sodelovanja INTERREG V-A 
Slovenija - Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Podeželsko razstrupljanje s spoznavanjem 
zakladov kulturne dediščine« oz. akronimom »DETOX«. Vloga je bila z obvestilom Organa upravljanja 
odobrena dne 09.09.2016. Projekt »DETOX« se delno sofinancira s strani Evropske unije, iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj, v višini 772.181,21 EUR. Skupna vrednost projekta znaša 908.448,50 EUR. 
 
V projektu »DETOX«, ki se izvaja v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018, sodeluje 7 partnerjev: 

- Občina Lenart, 
- Mestni muzej Varaždin, 
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
- Občina Vinica, 
- Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
- Občina Donja Voća, 
- Občina Sveta Ana in 

2 pridružena partnerja: 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije ter 
- Turistična zveza Varaždinske županije. 

 
Projekt naslavlja predvsem dva izziva, in sicer kako povezati razdrobljeno ponudbo ter kako »razstrupiti« stresno 
preobremenjenega človeka. Projekt bo na zabaven način poučil obiskovalca o kulturni dediščini. Splošni cilj 
projekta je aktivno ohraniti etnološko dediščino podeželskega območja ter jo vključiti v čezmejni trajnostni 
turistični paket.  
 
V projektu bomo izvedli številne aktivnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju in promociji kulturne in etnološke 
dediščine območja ter povečanju števila obiskovalcev. Osrednje planirane aktivnosti so: 

- oblikovanje čezmejnega turističnega produkta EtnoTour, 
- izvedba različnih prikazov življenja naših prednikov s pomočjo sodobne tehnologije, 
- združitev ponudbe območja v mobilni aplikaciji ter spletnem portalu, ki bo nudila informacije o ponudnikih 

hrane in pijače, kulturni dediščini in prenočiščih ter funkcijo virtualnega sprehoda po občinah, 
- izvedba 42 EtnoTour delavnic in prikazov s področja tradicionalnih obrti (pletenje, mizarstvo, itd.) ter 
- renovacija objektov kulturne dediščine. 

 
Glavna rezultata projekta sta:  

- EtnoTour paket, ki bo združeval 4 načine prikazov življenja naših prednikov: sodobna tehnologija (3D 
hologramski virtualni živi prikazi življenja v obliki »3D doživljajske sobe«), e-knjižnica (ohranjene stare 
knjige), etno kino na prostem (stari SI-HR filmi) in 6 renoviranih objektov kulturne dediščine za izvajanje  
EtnoTour delavnic v realnem okolju (praktični prikaz življenja nekoč).  

- Razvoj skupne čezmejne aplikacije, kjer bodo na enem mestu zbrani podatki o dediščini, turistični 
ponudbi, MSP-jih, itd. in omogočen virtualni sprehod po tradicionalnih domačijah.  

 
Ciljne skupine so prebivalci (ki bodo imeli več možnosti za zaposlitev), turisti (katerim bo na voljo bolj atraktivna in 
pestrejša ponudba), lastniki dediščine in MSP-ji (ki se bodo lahko vključili v ponudbo in skupno aplikacijo) ter 
partnerji (prispevek k večji prepoznavnosti in povezanosti čezmejnega območja).  
 
Skupna promocija EtnoTour paketa, ki bo potekala v sodelovanju s turističnimi zvezami, agencijami ter lokalnimi 
ponudniki bo omogočala sinergijske učinke na razvoj čezmejnega območja in njegovega gospodarstva. Projekt je 
inovativen, saj bo z njegovo izvedbo uvedel popolnoma nov 3D holografski koncept prikazovanja življenja v 
tradicionalnih domačijah. Urejena bo prva 3D doživljajska etno hiša na programskem območju. 
 
Lenart, 19. 10. 2016  
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Čestitka ob občinskem prazniku občini 
Lenart in njenim občanom

Lenart, mestece in občina v osrednjih 
Slovenskih goricah, v času godovanja sv. Le-
narta skupaj s svojimi občani praznuje svoj 
praznik. To je naš skupen dom, moj in vaš. 
Želim, da bi bil prijazen do vseh, ki živimo 
v tem lepem delu Slovenskih goric in domo-
vini Sloveniji.

Največja dobrina je delo, ki daje varnost, 
srečo in zadovoljstvo ljudem. Da se lahko to 
uresničuje, je potrebno ustvarjati in ohra-
njati delovna mesta, živeti v sožitju, zaupa-
nju in spoštovanju različnosti.

Pri tem ima pomembno vlogo gospodar-
stvo s podjetništvom, obrtjo in kmetijstvom, 
ki prispevajo vsak svoj delež k hitrejšemu 
razvoju tako občine Lenart kot širšega ob-
močja Slovenskih goric. To pa pomeni, da 
se lahko koristijo tudi dobrine na področju 
šolstva, kulture, športa, zdravstva in nasploh 
družbenega življenja. S tem bogatimo življe-
nje tukajšnjega slovenskogoriškega prebival-
stva.

Kot upokojen gospodarstvenik še zme-
raj razmišljam v duhu gospodarstvenika, 
sledim razvoju občine in ocenjujem, da je 
občina v teh turbolentnih časih vendarle 
uspela obdržati razvoj, ki se je v nekem ob-
dobju sicer nekoliko upočasnil, vendar pa se 
nadaljuje, četudi z manjšimi koraki. To pa je 
vloga in naloga tako vodstva občine in poli-
tike nasploh. Zato je zelo pomembno, da so 
v vodstvu občine ljudje, ki znajo povezova-
ti v skupno dobro. Ocenjujem, da je župan 
mag. Janez Kramberger v tem uspešen! 

Zato ob prazniku občine Lenart čestitam 
občanom, županu, občinskemu svetu ter 
vsem ustanovam gospodarskega in družbe-

nega življenja z željo, da bi tudi v prihodnje 
bilo med občani razumevanje, medsebojna 
solidarnost, spoštovanje, socialna varnost in 
ustvarjalnost. Kajti občina, ki nas združuje 
kot občane, je naš skupni življenjski prostor 
in naš dom.

Častni občan občine Lenart Bogdan Šavli
Ob prazniku naše občine Lenart 

Čas tako hitro mineva in vsako leto se vr-
ste mnogi dogodki, v katerih se med seboj 
srečujemo, ustvarjamo in praznujemo, tako 
da se kar naprej ohranja zavest medsebojne 
pripadnosti. Bližine domov, delovna mesta, 
hrami duhovnosti in kulture, šole in trgo-
vine, parki in igrišča, tu se nam dogajajo 
srečanja v najrazličnejših podobah. Ni nam 
težko dojeti, da tisto pomembno in želeno 
podobo naše občine odločilno oblikujejo 
naši odnosi, sprejemanje drug drugega ali z 
eno besedo kvaliteta našega sožitja. V sožitju 
je dana pozornost, da znamo drug drugega 
poslušati, da se znamo veseliti vsakega na-
predka, vseh izboljšav in obnove in vsake 
koristne novitete. V sožitju med nami je 
tudi mogoče praznovati, se skupaj veseliti in 
ohranjati lepoto našega časa in naše enkra-
tnosti. Ta drža nam še posebej omogoča, da 
širimo dobre in plemenite podobe oseb in 
dogodkov, s katerimi živimo, ter tako obo-
gatimo kvaliteto naših pomenkov. Morda 
pa »čvekarna« more živeti tudi s srečanjem 
iskalcev biserov v ljudeh. Nekateri datumi 
skozi leto so res pomembni, a življenje nam 
kaže, da je vsaka sedanja ura najpomemb-
nejša in da je najpomembnejše tisto delo, ki 
je storjeno iz ljubezni in spoštovanja. Iskre-
ne čestitke vsem občanom naše občine.

Martin Bezgovšek,  
župnik in častni naddekan

Spoštovani!
Občinski in farni praznik je povezan s svetim Lenartom, ki goduje 6. novembra. »Lenart zemljo 
zaklene,« so rekli nekoč, ko je človek živel v sožitju z naravo. Več bo časa za druženja in prijetna 
doživetja s prijatelji; tudi na prireditvah ob občinskem prazniku, ki bodo popestrile jesen. Še 
po martinovem, ki je praznik ljudi dobre volje. Za vsakogar nekaj bo - glasba za veselje v duši, 
tekmovanja za športne navdušence, komedija za smeh in sprostitev in obilo drugih dogodkov … 
prijazno vabljeni!

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

PROGRAM
V petek, 21. 10., so Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart, Policijsko vete-

ransko društvo Sever – Maribor in Občina Lenart v Domu kulture Lenart pripravili proslavo ob 
dnevu suverenosti v počastitev 25-letnice odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. V soboto je 
bil na Poleni v organizaciji Športnega kluba za vse generacije turnir v balinanju za moške 3+1, v 
Domu kulture pa veseloigra Prekrižani načrti v organizaciji in izvedbi KTD Selce. V nedeljo je 
Športni klub za vse generacije na Poleni pripravil turnir v balinanju za ženske, v Športni dvorani 
pa IOK Zoja Lenart mednarodni turnir v odbojki za kadetinje. V torek je ŠD Lenart organi-
ziralo turnir v namiznem tenisu za članice in člane, Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 
Podružnična šola Lenart, pa jesenski koncert Glasbene šole Lenart. V četrtek, 27. oktobra, so v 
Galeriji Konrada Krajnca v organizaciji te galerije odprli razstavo del z 11. mednarodne likovne 
delavnice za mlade na otoku Krku. V športni dvorani je ŠD Lenart organiziralo turnir v bad-
mintonu za članice in člane, v Domu kulture pa je v organizaciji Pavlas, d. o. o., in Občine Lenart 
nastopil Tadej Toš s predstavo Politično korektno.

SOBOTA, 29. OKTOBER
9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU
POHOD PO POTEH OBČINE LENART
Organizator: Planinsko društvo Lenart in Občina Lenart
14.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU
Organizator: Občinska športna zveza Lenart
PETEK, 4. NOVEMBER
11.00, CENTER SLOVENSKIH GORIC NA TRGU OSVOBODITVE 9 V LENARTU
OCENJEVANJE GIBANIC
Na ocenjevanju gibanic lahko sodelujejo vsi ljubiteljice in ljubitelji peke gibanic. 
Organizatorji: Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, Kmetijska svetovalna služba Lenart in 
Društvo LAS Ovtar Slovenskih goric
13.00, CENTER SLOVENSKIH GORIC V LENARTU
OTVORITEV RAZSTAVE GIBANIC IN PEKOVSKIH IZDELKOV IZ KRUŠNE PEČI
Razglasitev »najbojše gibance«
Gibance, kvasenice, pogače in druge dobrote iz krušne peči, ki jih pečejo pridne gospodinje iz 
širšega območja Slovenskih goric.
Razstava bo odprta v petek popoldne in zvečer. V nedeljo, 6. novembra, od 8. do 14. ure in v 
ponedeljek, 7. novembra, dopoldne za oglede skupin iz vrtca in šole.
Organizatorji: Društvo kmečkih žena in deklet Lenart, Kmetijska svetovalna služba Lenart in 
Društvo LAS Ovtar Slovenskih goric

Prireditve ob prazniku Občine Lenart 

15.30, DOM SV. LENARTA
DOM SV. LENARTA PRAZNUJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Organizator: Dom sv. Lenarta
18.00, DOM KULTURE LENART
PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU IN PODELITEV PRIZNANJ OBČINE LENART
Nastopajo: Sara Hercog, učenka OŠ Voličina Eva Kurnik in nekdanji člani Šolskega ansambla 
ŠANS OŠ Voličina, Neža Ožinger, Lucija Dajčman, Kiara Katan, Miha Mihalič, učenci 
Konservatorija za glasbo in balet Lenart, Podružnična šola Lenart, Proti toči, Dominik Petko, 
Aljaž Divjak, Marjetka Šenekar…
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 5. NOVEMBER
10.00 - 12.00 LENARTOVO V KNJIŽNICI LENART, ob kostanjih, jesenskih dobrotah, 
pesmih in zgodbah …
Organizator: Knjižnica Lenart
20.00, DOM KULTURE LENART
ŽAN SERČIČ, KONCERT
Organizator: Občina Lenart
NEDELJA, 6. NOVEMBER
9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU 
NASTOP PIHALNE GODBE MOL, FOLKLORNE KD SV. ANA IN VOKALNE SKUPINE IL 
DIVJI
Na stojnicah ponudba vin domačih vinogradnikov, domačih dobrot in izdelkov drugih 
lokalnih društev.
Organizator: Občina Lenart in društva
10.30, CERKEV SV. LENARTA
SLOVESNA SV. MAŠA IN ŽEGNANJE
PO MAŠI, OB 11.30, TRG OSVOBODITVE V LENARTU 
NASTOP PIHALNE GODBE MOL, FOLKLORNE SKUPINE JUROVČAN IN VOKALNE 
SKUPINE IL DIVJI
TOREK, 8. NOVEMBER, OB 10.00, DOM KULTURE LENART
CIRKUS GANIBILO, cirkuška predstava, nastopa Lutkovno gledališča Pupilla iz Lendave
Predstava za vrtec in OŠ Lenart.
Sponzor predstave je EPPS, d. o. o.
Organizator: Občina Lenart
SREDA, 9. NOVEMBER, OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
KOŠARKARSKI TURNIR V »TROJKAH«
Organizator: OKK AJDAS LENART
PETEK, 11. NOVEMBER, OB 11.00, AVLA JOŽETA HUDALESA OBČINE LENART
OTVORITEV RAZSTAVE 5. LIKOVNE KOLONIJE UMETNIKI ZA DOM SV. LENARTA
Organizator: Dom Lenart, d. o. o.
SOBOTA, 12. NOVEMBER, 
10.00, KROŽIŠČE PRI LENAPARKU OB POLENI
SNEMANJE KLOPOTCA IN »OTVORITEV« LESENE PREŠE V KROŽIŠČU
Organizator: Društvo vinogradnikov Lenart
11.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU
MARTINOVANJE V LENARTU
Mošt, krst mošta, vino, Martinova gos, vesela družba, ljudski praznik. »Vino ni rado samo,« 
pravi slovenskih pregovor, zato pridite, da boste delali družbo rujni kapljici, prijateljem in 
»Martinovim družabnikom«. Zabava z ansamblom TRUBADURJI. Izbor »princese lenarškega 
martinovanja.«
Organizator Občina Lenart in Društvo vinogradnikov Lenart
NEDELJA, 13. NOVEMBER, OB 18.00, KNJIŽNICA LENART, VEČNAMENSKA DVORANA
PREDSTAVITEV KNJIGE MOJE ŽIVLJENJE (PO ROKOPISU DNEVNIKA) OŽBALTA 
ILAUNIGA
Knjižnica Lenart je s svojimi sodelavci in uporabniki, občani Slovenskih goric, v sodelovanju z 
Občino Lenart, Pokrajinskim arhivom Maribor, številnimi informatorji, sorodniki, z različnimi 
strokovnjaki vse leto 2016 posvetila 140. obletnici rojstva Ožbalta Ilauniga in bo dogajanje 
zaključila z izdajo njegovega dnevnika Moje življenje.
Organizator: Knjižnica Lenart
PETEK, 13. NOVEMBER, OB 17.00, DOM KULTURE LENART
KRALJ MATJAŽ, gledališka predstava v izvedbi Gledališke skupine OŠ Voličina, režija: 
Petra Munda
SOBOTA, 14. NOVEMBER, OB 19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
MOČ GLASBE NAS ZDRUŽUJE, KONCERT IN SNEMANJE TV ODDAJE
Sodelujejo: Željko Bebek, Danijel Popović, ansambel Roka Žlindre, Rok Kosmač, klapa 
Dalmatinke iz Primoštena, Miha Balažič (ansambel Magnet), Lidija Percan, VIS TRANS 
(Lenart). Organizator: Kljub ljubiteljev glasbe »Moč glasbe nas združuje« in Občina Lenart
TOREK, 17. NOVEMBER, 10.00, AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA LENART 
MRAVLJA
VDC Polž Maribor, enota Lenart Mravlja se predstavlja z razstavo likovnih del na temo 
»Moje pesmi, moje sanje«. Dela so nastala na likovni koloniji v mesecu septembru, na kateri 
so sodelovali uporabniki VDC Polž Maribor, OŠ Lenart in vrtec Lenart ter zavod Dornava. 
Organizator: VDC Polž Maribor, enota Lenart Mravlja
OB 17.00, KNJIŽNICA LENART, VEČNAMENSKA DVORANA
PREDAVANJE SNJEŽANE RISTIĆ, NEVIDNA STRAN USPEHA
Knjižnica je običajno sopomenka za prostor, v katerem se zbira vse znanje, moč in mogočnost 
človeškega uma in bistva.
Kako v vsakodnevnem življenju uporabiti znanje in moč človeškega uma za boljše, srečnejše, 
svobodnejše in bolj napredno življenje vsakega posameznika? Organizator: Knjižnica Lenart
OB 18.00, DOM KULTURE LENART
KONCERT GLASBENE ŠOLE LENART
Organizator: Glasbena šola Lenart
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Občina Sveta Ana

Investicije v občini Sveta Ana 

V jesenskem obdobju leta je priložnost za kratek retrospektivni pogled na delo v obči-
ni. Tako sem z direktorico Renato Trajbar Kurbus pripravila kratek pregled poteka 
investicij. 

Kako potekajo dela Investicijskega 
projekta "Odvajanje in čiščenje od-
padnih voda v občini Sveta Ana"?

Renata Trajbar Kurbus: V letu 
2016 bo izvedena prva faza pro-
jekta v vrednosti 300.000,00 € z 
DDV. Položenih bo cca 1812 m 
cevovodov fekalne kanalizacije in 
del čistilne naprave.

Kako poteka gradnja bloka in kakšni so načrti s stanovanji? 
Gradnja objekta poteka po ter-

minskem planu, kar pomeni, da 
bo objekt do konca leta pod stre-
ho, z vgrajenim stavbnim pohi-
štvom. V objektu bo 12 stanovanj 
različnih velikosti in šest parkir-
nih prostorov v garaži. Občina 
bo v mansardi odkupila 3 stano-
vanja v velikosti od 45 m2 do 70 
m2. Cena m2 je 1050 €, brez DDV. 
Gradnja bloka bo predvidoma 
končana v poletnih mesecih 2017.

Kakšni so odzivi na Razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v Občini Sveta Ana v letu 2016?

Razpis je bil objavljen v Aninih novicah v maju tega leta in na spletni strani občine. Za ta 
namen je v proračunu občine za leto 2016 bilo na voljo 20.000,00 €. Sofinancerski delež zna-
ša 49 % investicije nakupa čistilne naprave, brez DDV in gradbenih del. V roku je na razpis 
prispelo 6 vlog. Iz tega naslova bo letos porabljenih cca 8000 €. Rok za oddajo zahtevka je do 
konca novembra.

(Na dan pisanja članka še ni bilo izplačila iz tega naslova, ker še nihče ni oddal zahtevka.)

Kako poteka modernizacija cest …
Občina je v juniju v skladu z določili ZJN-3 - izvedla postopek naročila male vrednosti - 

gradnje "Modernizacija občinskih cest". Razpis je zajemal štiri sklope in sicer: 
Sklop 1: JP 704-481 Dražen Vrh–Triler. Izvajalec del je bila družba Asfalt, Hasanagić Ibra-

him, s. p., s Ptuja. Dela so bila končana v skladu s terminskim planom in opravljen je bil tudi 
že strokovni prevzem ceste. 

Na cesti iz Sklopa 2: JP R III-730 
Vela in sklopa 4: JP 704-460 Dražen 
Vrh–Majerič dela trenutno še potekajo. 
Predvideno je, da bodo le-ta končana 
v oktobru. Skupna vrednost del, ki jih 
izvaja družba Asfalti Ptuj d.o.o., znaša 
dobrih 56 tisoč € (točno 56.635,50).

Prav tako so že končana dela na cesti, 
ki predstavlja razpisan sklop 4: JP 704-
441, Dražen Vrh–Senekovič–Peserl. V 
času našega pisanja je bil opravljen tudi 
že strokovni prevzem ceste. Dela je iz-
vajala družba Pomgrad - cestno podje-
tje, d. d., iz Beltincev, vrednost izvede-
nih je znašala 33.033,50 €.

Glede na pridobljene informacije o glavnih projektih letošnje pomladi z jesenjo uspemo 
ugotoviti, da je zelo dobrodošla sanacija in asfaltiranje cest v občini, saj je kljub pridobljenim 
metrom asfalta ostalo še nekaj kilometrov neasfaltiranih cest, ki bodo sanirane v čim krajšem 
času. Potrebno je pozdraviti prizadevanja za izgradnjo MKČN v občini, a vendarle to ljudem 
še vedno predstavlja predvsem precejšen finančni zalogaj v časih, ki so za stalnost službe 
skrajno neugodni, zato bo še v prihodnje potrebnih precej naporov in dobre volje tako s strani 
občanov kot s strani občinske uprave.

Suzana Rejak Breznik

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Obisk delegacije DS v Sv. Trojici

Občino Sveta Trojica v Slovenskih go-
ricah je v ponedeljek, 26. septembra, 
obiskala delegacija Državnega sveta 

Republike Slovenije. V njej so bili predse-
dnik Državnega sveta Mitja Bervar, pod-
predsednik Branko Šumenjak, predstavnik 
lokalnih interesov v DS, in državni svetnik 
Rajko Fajt, član interesne skupine lokalnih 
interesov DS, predsednik komisije za držav-
no ureditev, sicer pa s Ptuja, kjer je ravna-
telj tamkajšnjega Šolskega centra. Spremljal 
jih je Robert Celestina. Pogovarjali so se o 
problematiki delovanja lokalnih skupnosti, 
zlasti o financiranju delovanja občin. Po 
pogovoru so si predstavniki delegacije Dr-

žavnega sveta ogledali baročno cerkev, mu-
zejsko zbirko, samostansko knjižnico in se 
ustavili tudi v samostanski kleti, v Protoko-
larno-razstavnem centru sv. Martina.

Kot so povedali na popoldanski novi-
narski konferenci v Gostilni na Griču, se je 
pogovor delegacije DS s predstavniki troji-
ške občine dotaknil aktualnih vprašanj, za 
katera tako v lokalnih skupnostih kot v DS 
iščejo odgovore, o pokrajinah, povprečnini, 
investicijskih in razvojnih sredstvih in tudi 
o za občane bolečem zapiranju pomembnih 
ustanov javnega servisa, kot so, na primer, 
pošte.

Največ časa so posvetili razpravi o viši-
ni povprečnine, ki jo prejmejo občine. Po 
mnenju predsednika DS Mitje Bervarja je 
rešitev tega problema kompleksna. Dejal je, 
da je o konkretni višini povprečnine težko 
govoriti, da pa je potrebna temeljita refor-
ma lokalne samouprave. Z njo bi rešili nekaj 
večjih problemov, ki jih imamo: pokrajine, 
povezovanje pokrajin s sosednjimi država-
mi, o možnih skupnih projektih in drugih 
pomembnih skupnih zadevah.

Trojiški župan Darko Fras je novinar-

jem o povprečnini povedal: »Pri glavarini 
v primerjavi z leti 2011 ali 2012 izgubljamo 
okrog 200 tisoč evrov. Še večji problem kot 
povprečnina pa je radikalno zmanjšanje in-
vesticijskih in razvojnih sredstev, ki so na 
voljo občinam v tem finančnem obdobju.« 

»Z DS imamo zelo podobne poglede,« je 
dejal Fras in poudaril, da je Državni svet 
predvsem tisti, ki lahko okrepi zastopanje 
lokalnih interesov na državnem nivoju. 

»Naloga DS seveda ni, da bi pomagal tej 
ali oni občini, ampak da si prizadeva, da se 
stvari sistemsko uredijo, da bi občine lah-
ko kvalitetno izpolnjevale svoje poslanstvo, 
svoje naloge.

Zato gre za vpraša-
nje primerne, pravične 
razdelitve sredstev.«

Predsednik Držav-
nega sveta Mitja Ber-
var je Sveto Trojico 
obiskal prvič, pred-
vsem sta ga navdušili 
narava in dobra kva-
liteta življenja. »To je 
zelo lepa, zelo zdrava 
občina, kvaliteta ži-
vljenja v občini je zelo 
dobra.« Občina pa bi 
se morala po njego-
vem mnenju razvijati v 
smeri turizma in obr-
tništva, industrijske 

cone naj bodo tam, kjer je zanje primernejši 
prostor. 

»Imamo jasno vizijo razvoja svoje občine, 
gradimo na ključnih prednostih in naravnih 
danostih, ki jih imamo. To so naša kulturna, 
arhitekturna in naravna dediščina. Razvijati 
želimo predvsem naše potenciale na podro-
čju turizma,« je ob tem poudaril župan ob-
čine Sveta Trojica Darko Fras.

Edvard Pukšič

Življenje v osrednjih Slov. goricah je varno

Varnost postaja v sodobnem svetu 
ena od največjih vrednot. Samo po-
mislimo, kaj se dandanes vse dogaja 

po svetu: vojne vihre, teroristični napadi, 
množični pokoli, ropi, vlomi, kraje in še in 
še bi lahko naštevali. Vse to tako rekoč vsak 
dan spremljamo po televiziji in po drugih 
množičnih medijih. V osrednjih Slovenskih 
goricah pa življenje teče še kar mirno in var-
no, za kar imajo velike zasluge tudi 
vsi tisti, ki za to skrbijo. Seveda pa 
k temu prispevajo tudi vsi občanke 
in občani s svojo varnostno kulturo. 
Neprecenljiva vrednota je, da lahko 
človek gre podnevi ali ponoči po ce-
sti sam domov in se počuti varnega. 
Prav tako je neprecenljiva vrednota, 
da se ljudem ni treba neprenehoma 
bati, da jim bo kdo vlomil v hišo ali 
stanovanje in jih okradel ali jim sto-
ril kaj žalega. 

Kako ugodne so varnostne raz-
mere v osrednjih Slovenskih go-
ricah, pričajo tudi podatki o var-
nostnih razmerah v občini Sveta 
Trojica v prvem polletju letošnjega 

leta. Z njimi so se na osnovi poročila, ki ga 
je pripravil policist I Danilo Juršnik in pod-
pisal komandir policijske postaje v Lenartu 
višji policijski inšpektor III Srečko Artenjak, 
na oktobrski seji seznanili tudi člani občin-
skega sveta občine Sveta Trojica. Varnostne 
razmere v tej občini, ki so se izboljšale že 
lani, so se v prvi polovici letošnjega leta še 
malce izboljšale.

Državni svet Republike Slovenije je v 
slovenskem dvodomnem parlamentu pred-
stavniško telo, ki ga ustava Republike Slo-
venije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, 
gospodarskih, poklicnih in lokalnih intere-
sov. Sestavljen je iz predstavnikov delovnih 
in socialnih interesov (funkcionalni inte-
resi) in predstavnikov lokalnih interesov 
(teritorialni interesi), ki jih je v 40-član-
skem DS 22. Sestava Državnega sveta naj bi 
nevtralizirala vpliv političnih strank, ki se 
predvsem prek Državnega zbora vključuje-
jo v zakonodajni postopek. 

K večji prometni varnosti prispeva tudi obnovljena prometna 
signalizacija.
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Občini Sv. Jurij v Slov. goricah nagrada za 
2. mesto med trškimi jedri

Udeleženka letošnjega tekmovanja 
Turistične zveze Slovenije, Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 2016 je 

bila tudi občina Sv. Jurij v Slov. gor., ki se je 
potegovala v kategoriji najlepših trških je-
der. Na zaključni prireditvi projekta, ki je v 
potekala v torek, 11. 10. 2016, v Radencih, je 
jurovska občina za trško jedro v Jurovskem 
Dolu prejela priznanje za 2. mesto v katego-
riji najlepše urejenih trških jeder. Strokovna 
komisija, ki je Jurovski Dol obiskala konec 
meseca julija, mu je namenila drugo mesto 
med več kot 40 nominiranimi trškimi jedri 
iz vse Slovenije. Nagrado za 1. mesto je pre-
jela Velika Polana, za 3. pa Podčetrtek.

Kot so zapisali na spletni strani občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. (www.obcinajurij.si), je 
bil na omenjeni slavnostni prireditvi trg v 
Jurovskem Dolu predstavljen kot: »občinsko 
središče v Slovenskih goricah, ki se ponaša z 

gručastim vaškim jedrom ob mogočni gotski 
cerkvi sv. Jurija iz 16. stoletja. Dušo jedru 
daje obnovljen kulturni dom, Slomškov dom, 
gostilna Špindler pa tudi potomka stare trte 
iz Maribora. Zelo kvalitetna ureditev trga 
povezuje glavne objekte, trg pa je tudi osre-
dnji javni prostor v naselju. V okviru projekta 
Ureditev vaškega jedra skrbijo za obnavljanje 
kulturne dediščine, ki so jo povezali s kul-
turno potjo ter izdatno opremili s kvalitetno 
info opremo. Najnovejša pridobitev je vzorno 
urejena »Hajnčova sprehajalna pot«. S svoji-
mi številnimi prireditvami privabljajo vse več 
turistov. Kraj pa je prejel tudi pohvalo za ure-
jenost, čistočo in prijaznost domačinov.«

Nagrado sta v imenu občine prevzela žu-
pan Peter Škrlec in Jasna Senekovič iz občin-
ske uprave ter odgovorna za razvoj turizma 
in turistično dejavnost v občini. 

Dejan Kramberger

Lani v prvem polletju so policisti na ob-
močju občine Sveta Trojica zabeležili 9 ka-
znivih dejanj, letos pa 8. Letos so policisti 
obravnavali eno tatvino (lani so jih obrav-
navali 5), dva primera poškodovanja tuje 
stvari, dve kaznivi dejanji nasilja v družini 
in eno kaznivo dejanje zanemarjanja mlado-
letne osebe in surovo ravnanje z njo. Glede 
na strukturo kaznivih dejanj je mogoče reči, 
da v osrednjih Slovenskih goricah varnost 
ljudi najbolj ogrožajo njihovi najbližji. Kljub 
prizadevanjem vseh pristojnih je še vedno 
veliko preveč nasilja v družinah. Žrtve tega 
nasilja marsikdaj policistom tega niti ne pri-
javijo. 

V prvi polovici leta so policisti v občini 
Sveta Trojica obravnavali osem kršitev pred-
pisov s področja javnega reda in mira, v is-
tem obdobju lani pa je bilo teh kršitev 15. Na 
osnovi tega policisti ocenjujejo, da je stanje 
na področju javnega reda in mira na obmo-
čju občine Sveta Trojica ugodno.

V prvem polletju letošnjega leta je bilo 
na območju občine Sveta Trojica tudi manj 
prometnih nesreč kot lani. Lani so policisti 
obravnavali devet prometnih nesreč, letos 
pa sedem. V teh prometnih nesrečah se je 
letos lažje telesno poškodovalo pet oseb, lani 
pa šest. Največ prometnih nesreč so polici-
sti obravnavali na avtocesti in na regionalni 
cesti.

Poleg tega so policisti v prvem polletju v 
občini Sveta Trojica obravnavali dva požara, 
en samomor in tri druge dogodke.

Policijsko poročilo kaže, da je življenje v 
osrednjih Slovenskih goricah lani in letos 
podobno kot prejšnja leta teklo zelo var-
no in mirno ne glede na to, da je Slovenijo 
ravno na širšem območju Slovenskih goric 
prečkalo na tisoče beguncev. Veliko zaslug 
za njihov organiziran prehod Slovenije ima-
jo policisti, ki so, vsaj na tem območju, svoje 
naloge očitno opravili dobro.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Izpopolnjen jurovski občinski svet, 
sanacije prometnic in plazov
Branko Lorbek potrjen za novega člana 
jurovskega občinskega sveta 

Na 14. redni seji jurovskega občinskega 
sveta 20. 10. 2016 je bil za nadomestnega 
člana občinskega sveta še uradno potrjen 
Branko Lorbek iz Žitenc. Kot edini kandi-
dat nadomestnih volitev za člana občinskega 
sveta v 4. volilni enoti je bil izvoljen 18. sep-
tembra 2016.

Občinski svetniki so na omenjeni seji 
obravnavali tudi varnostno situacijo v obči-
ni v prvem polletju 2016 ter sprejemali Od-
lok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih v občini. 
Sanacija plazov v Jurovskem Dolu

Plazovi na območju občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. že dlje časa povzročajo nemalo težav. Po 
dolgotrajni pripravi dokumentacije in izbiri 

izvajalca s strani direkcije RS za infrastruk-
turo je izbrani izvajalec (Cestno podjetje 
Pomgrad iz Murske Sobote) oktobra 2016 
pričel s sanacijo treh plazov na državni cesti 
od Jurovskega Dola proti Lenartu. 

Najprej so delavci podjetja Pomgrad iz 

Murske Sobote pričeli s sanacijo plazu v 
Jurovskem Dolu. Ta plaz je že povzročal 
precej težav pri prevoznosti tega dela ceste. 
Dela na tem odseku naj bi trajala cca mesec 
dni. Nato se bodo lotili plazu pri križišču pri 
lovskem domu in na koncu še plazu na cesti 
proti Lenartu (v bližini naslova Jurovski Dol 
64). Prva dva, ki sta bolj pereča, naj bi bila 
po načrtih izvajalca končana še v tem letu, 

tretji pa spomladi priho-
dnje leto. Župan občine 
ob tem razlaga, da je po 
dolgotrajnih pogovorih s 
predstavniki direkcije RS 
za infrastrukturo v pri-
pravi urejanje projektne 
dokumentacije za še dva 
plaza v občini. Gre za sa-
nacijo plaza v Zg. Partinju, 
katerega lahko označimo 
kot najbolj pereč plaz v 
občini, prav tako pa se pri-
pravlja dokumentacija za 
sanacijo manjšega plazu 
tik pred Jurovskim Dolom 
na že omenjeni državni 
cesti med Jurovskim Do-

lom in Lenartom.
Asfaltiranje Gasterajske ceste končano

Poleg pričetka sanacije plazov v Jurovski 
občini je sredi minulega meseca podjetje 
Asfalti Ptuj zaključilo tudi asfaltiranje še 
zadnjega odseka Gasterajske ceste. S tem je 
občina Sv. Jurij v Slov. gor. v tem koledar-
skem letu postala bogatejša za dodatnih 2,6 
km rekonstruiranega in z novo asfaltno pre-

vleko obnovljenega in raz-
širjenega cestišča. 

Sočasno pa delavci pod-
jetja Pomgrad – vzdrže-
vanjska enota Lenart izva-
jajo redno vzdrževanje in 
krpanje razpok na najbolj 
dotrajanih cestnih odse-
kih v občini.
Prihodnje leto tudi za iz-
boljšanje prometne var-
nosti v samem Jurovskem 
Dolu

Še ena pozitivna novica 
je prišla na naslov občine 
Sv. Jurij. Z Direkcije RS za 
Infrastrukturo je prišla in-
formacija, da je izbran iz-
vajalec priprave projektne 
dokumentacije za izboljša-

nje prometne varnosti v samem centru Juro-
vskega Dola (od kulturnega doma do šole). 
Varnejšo pot po Juriju bodo tako omogočali 
nov pločnik in na novo urejeni prehodi za 
pešce. Dela se bodo izvajala v prihodnjem 

Pričetek sanacije plazu v Jurovskem Dolu

koledarskem letu. 
Premaknilo se je tudi na telekomunikacij-
skem področju

Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter 
Škrlec je zadovoljen tudi z napredkom na 
področju telekomunikacij. »Telekom Slove-
nije je pričel s polaganjem optičnega kabla v 
naseljih Varda, Zg. Partinje in delu Jurovske-
ga Dola. Na določenih delih so cevi že polo-
žene, tako da je potrebno le še »vpihovanje« 
optičnega kabla. Na mestih, kjer cevi še niso 

položene, pa je potrebno izvesti tudi grad-
bena zemeljska dela in položiti same cevi,« 
razlaga Škrlec.
Vabilo k ogledu virtualne panorame

 Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah 
vabi bralce Ovtarjevih novic in vse občane 
na njihovo spletno stran www.obcinajurij.si, 
kjer si je moč ogledati virtualno panoramo 
centra jurovske občine z osrednjim trgom v 
Jurovskem Dolu.

Dejan Kramberger

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, 25. 
novembra 2016!  Uredništvo
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DOGODKI IN DOGAJANJA

sneje preoblikoval v krožek višje stopnje, ter 
že osnovano višjo stopnjo, 6.–9. razred, ki 
deluje kot ekipa PP OŠ za pripravo regijske-
ga preverjanja znanja, ki bo aprila prihodnje 
leto. Za učence višje stopnje EPP je bil 1. 10. 
2016 organiziran izlet v Slovenj Gradec, kjer 
smo si ogledali Državno preverjanje znanja 
pri reševanju in okrbi realistično prikazanih 
poškodb ponesrečencev in drugače prizade-
tih v različnih nesrečah. V ta namen bi se 
posebej zahvalila članicama EPP Sveta Tro-

jica Nataši Bauman in Majdi Jelen, saj sta mi 
s svojo prisotnostjo pripomogli k dobri volji 
in srbi za učence. Za pridobljeno izkušnjo bi 
se z učenci zahvalili vsem, ki so pripomogli 
v ozadju, da je izlet v celoti uspel, in sicer OŠ 
Sveta Trojica, RKS OZ Lenart, KORK Sve-
ta Trojica, Prevozom Lešnik-Zemljič. Ves 
potek dela RK z osnovnošolci čez vse leto 
si boste lahko ogledali na vhodu šole in na 
e-straneh šole. 

Mentorica Suzana Kirbiš

Izlet krožka PPOŠ Sveta Trojica v Slovenj Gradec
Po prihodu v Slovenj Gradec ob 8.30 smo 

takoj po malici odšli na delovne točke. Na 
sedmih je tekmovalo 14 EPP. Na prvi točki 
smo si ogledali reševanje nesreče na avto-
mobilskem servisu. Ustavili smo 
se tudi na točki nujne medicinske 
pomoči. Na naslednji točki smo 
ponovili snov o oživljanju, naučili 
smo se tudi, kako masirati prsni 
koš dojenčka. Ob točki gorskih 
reševalcev smo doživeli pravo vr-
toglavico, saj so poškodovanca z 
zvonika spustili po vrvi na tla. Na 
sami točki pa reševanje zastrupitve 
na tržnici. Na poti do naslednjih 
točk smo si ogledali šotor-bolni-
šnico na terenu, kjer nam je bilo 
vse obrazloženo in odgovorjeno na 
naša vprašanja. To bolnišnico v re-
snici sestavlja 12 šotorov. Po počit-
ku in sladoledu smo si na naslednji 
točki ogledali reševanje iz neurja, 
tu so nas tudi posneli za TV SLO. 
Točko s streljanjem smo preskočili. 
Zatem smo iskali zadnjo delovno točko, jo 
zgrešili, a s pomočjo prijaznih domačinov 
prispeli na cilj. Razveselili smo se konjev in 
klopi, saj smo bili utrujeni in lačni. Z ogle-
dom delovnih točk smo se veliko naučili, 

lažje si predstavljamo, kako dela skupina na 
tekmovanju. Zatem smo dobili zasluženo 
zelo okusno kosilo, najedli smo se za dva dni 
in bili zelo veseli. Ob 15. uri smo se posedli 

na avtobus in se veseli, polni znanja, vrnili v 
Sveto Trojico. Vse, kar smo videli, smo tudi 
fotografirali.

Učenec krožka RK Sebastijan Čeh-Fekonja

Evropska poslanka Patricija Šulin in OO SDS Sveti Jurij v Slovenskih goricah
vabita na pogovorni večer 

»Slovenija v Evropi« 
Aktualna politična situacija v Sloveniji in v EU: Kako naprej?
v petek, 4. novembra 2016, ob 18. uri v Domu kulture v Jurovskem Dolu

O gospodarskih načrtih EU, črpanju evropskih sredstev, strategiji EU, migracijah in o 
ostalih izzivih, pred katerimi sta se znašli EU in Slovenija, bosta spregovorila evropska 
poslanka Patricija Šulin, ki bo v prvem delu pogovornega večera predstavila tudi delo-
vanje in sestavo Evropskega parlamenta in svoje delo v izbranih odborih in delegacijah, 
in gost večera Franci Breznik, poslanec SDS v DZ, ki se bo dotaknil aktualne politične 
situacije v Sloveniji s poudarkom na gospodarstvu.
Drugi del pogovornega večera bo namenjen razpravi in izmenjavi mnenj.
Pogovornemu večeru bo sledilo neformalno druženje in pogostitev v Avli Fredija Ne-
uvirta!
Na dogodek povabite vse, ki jih omenjena tematika zanima! Vstop prost!

Vljudno vabljeni!

Priznanja DP dr. Antona Trstenjaka

Na slavnostni akademiji Društva pe-
dagogov dr. Antona Trstenjaka, ki je 
bila v petek, 7. 10. 2016, ob 16. uri na 

gradu Negova, so podelili priznanja svojim 
članom za izpostavljene dosežke na podro-
čju pedagoškega dela. Slavnostni govornik 
je bil zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 
prof. dr. Janek Musek. V kulturnem progra-
mu je nastopila glasbena skupina Take Nine 
Orchestra iz Gornje Radgone.

Na podlagi skrbnega pregleda prispele in 
lanske dokumentacije in zapisanih obrazlo-
žitev z dokazili je komisija za podelitev pri-
znanj odločila, da bo podelila: 4 priznanj I. 
stopnje, 8 priznanj II. stopnje in 1 plaketo.

Priznanja I. stopnje DP dr. Antona Tr-
stenjaka so prejeli: Sabina Zorko, OŠ Sv. 
Trojica, Dani Sajtl, OŠ Voličina, Iris Breznik, 

OŠ Cerkvenjak in Karina Matjašič, OŠ dr. A. 
Trstenjaka Negova.

Priznanja II. stopnje so prejele: Tanja 
Cekovski, OŠ Sv. Trojica, Viktorija Caf, OŠ 
Cerkvenjak, Nataša Golob, OŠ Beneditk, 
Helena Klobasa, Vrtec Lenart, Marija Ko-
cbek, OŠ Lenart, Majda Kolarič, OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol, Cvetka Emeršič, OŠ 
Sveta Ana, in Slavica Trstenjak, OŠ dr. A. Tr-
stenjaka Negova.

Plaketo Društva pedagogov dr. Antona 
Trstenjaka je prejela: Marjeta Malek Toplak, 
OŠ Lenart.

Priznana je bila tudi vloga za plaketo za 
mag. Bredo Forjan, vendar bo podeljena v 
letu 2017.

E. P.

10. sprejem trojiških novorojenčkov

V občini Sv. Trojica v Slovenskih gori-
cah že 10. leto župan vabi na spre-
jem starše z dojenčki, ki imajo stalno 

prebivališče v občini in so rojeni v obdobju 
od 1. septembra prejšnjega do 1. septembra 
tekočega leta. Na letošnje srečanje, ki je bilo 
v torek, 4. oktobra 2016, ob 17. uri v Kul-
turnem domu v Sveti Trojici, je bilo pova-
bljenih 18 otrok, s katerimi so na srečanje 
prišli starši in babice: Jaka Slanič, Lisa Lepo-
ša Jakomin, Luka Kolmanič, Luka Tuš, Nija 
Mlinarič, Zala Ploj, Mark Čeh, Ajda Zinka 
Žnidarič, Lučka Mlakar, Jakob Repič, Ana 
Repič, Gal Prelc Polanec, Zoja Vogrin, Jusuf 
Ajrizi, Aurora Arnuš, Julian Horvat, Žan Ir-
golič in Jaka Trojner. Nadvse prisrčno sreča-
nje je povezovala Maja Fridau, ki je v uvodni 
besedi povedala: 
»Pri otrocih ni 
majhnih kora-
kov. Vse, kar sto-
rijo in naredijo, 
so velike stvari. 
Predvsem srca 
imajo večja kot 
mi - odrasli. Va-
nje spravijo vse, 
kar vidijo, in vse, 
česar se zavedajo 
- tudi majhen ka-
menček, ki so ga 
opazili na cesti, 
listek z drevesa, mravljico ali črička, pred-
vsem pa vse ljudi, ki so okoli njih.« 

Kakor vsako leto so organizatorji pripra-
vili krajši kulturni program z otroki iz Vrtca 
Sveta Trojica. Najprej so nastopili otroci iz 
skupine Mavrice pod vodstvom Janje Pože-
gar, Rosane Fišer in Mišele Sinič. Za njimi 

je zapela skupina Kapljice pod vodstvom 
Sabine Zorko, Natalije Poštrak in Ksenije 
Vogrin. Starše in babice je nagovoril župan 
Darko Fras. Med drugim je dejal: »Ni treba 
poudarjati, da je veselje, ko se v družni rodi 
otok, zelo veliko. A starši imajo tudi skrbi, 
ko otroci odraščajo. Da jim je lažje, občina 
poskrbi, da imajo možnost varstva v vrtcu, 
pa tudi obisk šole v domačem v kraju ali ob-
čini. Trudimo se, da so pogoji v vrtcu in šoli 
dobri za tiste, ki jih obiskujejo, in zaposle-
ne. Tudi ta prispevek, po dojenčku je to 180 
evrov, je neka mala pomoč staršem, ki imajo 
naraščaj v družini.« Ob koncu je staršem za-
želel, da bi njihovi otroci čim bolj sproščeno 
odraščali in bili zdravi.

Župan in občinska svetnica Zdenka Pola-

nec sta staršem in otrokom podelila darilni 
bon, na katerem je predstavljen znesek pri-
spevka občine za novorojenca, ter jim pode-
lila šopek nageljnov. Po končanem sprejemu 
pa so starše in babice povabili na pogostitev 
v avli Kulturnega doma. 

Ludvik Kramberger

Krožek RK - prve pomoči OŠ Sveta Trojica

Krožek RK je oblika interesnega po-
vezovanja osnovnošolcev. Pod vod-
stvom mentorice Suzane Kirbiš s 

šolarji negujemo pozitivne vrednote, kot 
so solidarnost, strpnost, priznavanje dru-
gačnosti, nesebičnost, iskrenost, humanost. 
Razpravljamo o varnosti za zdravje drugih 
in o svojem, škodljivosti alkohola, cigaret in 

drog. V program bodo vključeni tudi stro-
kovnjak za prehrano, invalid, organiziran bo 
obisk na domu starejših, v DU izvedba kul-
turnega programa. V okviru krožka RK spo-
znavajo tudi osnove nudenja prve pomoči. 
Letos prvič na OŠ Sveta Trojica deluje kro-
žek »Samo eno življenje imaš«, ki se deli na 
nižjo stopnjo, 4.–5. razred, ki se bo nato ka-

Srečanje težje pokretnih invalidov

Eden pomembnejših 
in zagotovo omem-
be vrednih dogod-

kov iz dela Medobčin-
skega društva invalidov 
Lenart je tudi vsakoletno 
jesensko srečanje težje po-
kretnih članov invalidov. 
Pripravili so ga tudi letos. 
Potekalo je v Domu sta-
rejših občanov v Lenartu, 
kjer je v domski oskrbi kar 
dvanajst njihovih članov. 
Deset od njih se je sreča-
nja tudi udeležilo.

Na srečanju, ki ima 
predvsem družaben zna-
čaj, so udeleženci dobili tudi nekaj koristnih 
napotkov in informacij, ki jim jih je podala 
Emilija Šuman, predsednica MDI Lenart. In 
razveseljivo je bilo videti zadovoljne in na-
smejane obraze udeležencev, ki so prišli iz 

vseh občin Upravne enote Lenart. Srečanja z 
njimi so se udeležili tudi društveni poverje-
niki, ki delujejo na območju občin, ki pove-
zujejo invalide v MDI Lenart.

Franc Bratkovič 

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

 
DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim

PODARITE DARILNI BON  za studijsko
fotografiranje

25 let
Z VAMI

IN ZA VAS
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Prva trgatev na Postičevi poti

Društvo vino-
g r a d n i k o v 
Sveta Ana je 

v nedeljo, 25. 9. 2016, 
opravilo prvo trgatev 
trt, ki so zasajene na 
Učno-vinogradniški 
poti Franca Postiča. 
Grozdje smo obrali 
s 83 trt, 24 različnih 
sort. Prevladujejo sor-
te, ki so bile pri Sv. Ani 
zasajene nekoč, v času 
Postiča. Stisnili smo 
prvih 120 l mošta s 
sladkorno stopnjo 86 
Oe. Vino bo rahle roze 
barve zaradi kombinacije rdečih sort. Na 
trgatvi je društvo predstavilo celostno po-
dobo oblačil članov društva. Pridobili smo 
nove predpasnike in klobuke. Mletje grozdja 
je potekalo na pokriti tržnici ob stari preši. 
Grozdje smo mleli ročno na lesenem mlinu. 
Vinogradniki smo za obiskovalce pripra-

vili ponudbo vina in gibanic. Kletarjenje 
in nego vina smo zaupali našemu vinogra-
dniku (viničarju potomke mariborske trte) 
Marjanu Poliču. V njegovi kleti imamo vino 
tudi shranjeno.

Viktor Kapl, predsednik društva  
vinogradnikov Sveta Ana

Čolnikova trta je dala 139 velikih grozdov

Potomka Stare 
trte iz maribor-
skega Lenta pri 

Treh Kraljih v občini 
Benedikt, imenovana 
Čolnikova trta, je le-
tos dobro obrodila, saj 
so brači, med katerimi 
so bili tudi župan ob-
čine Benedikt Milan 
Gumzar, občinski vi-
ničar Marjan Farasin, 
župnik Marjan Rola, 
boter Čolnikove trte 
Janez Erjavec in vitez 
slovenskega reda vite-
zov vina Zlatko Borak, 
natrgali kar 139 velikih 
grozdov, ki so skupaj tehtali 38 kilogramov. 
Hkrati so potrgali tudi 10 kilogramov do-
mačega klintona, ki na tem mestu raste že 
več kot 80 let. Za dobro voljo med brači in 

zbranimi obiskovalci pa so poskrbeli doma-
či muzikanti.

S. Š.,T. K., foto: Igor Barton

Ob slovesu 4. Cerkvenjaške vinske kraljice
Spoštovani!
Naj svojih nekaj besed pričnem z mislijo: 

dobro vino je dar narave, združuje vinogra-
dnika, vinarja in vse ljudi, zato naj bo člove-
ku v korist in ne v pogubo, naj ga ceni in ne 
zlorablja. 

S to mislijo sem končala svoj prvi kralje-
vi govor, ki se je pred dvema letoma zgodil 
v občini Cerkvenjak. Takrat sem postala 4. 
Cerkvenjaška vinska kraljica, promotorka 
cerkvenjaških vin, naših vinogradnikov in 
vinarjev. Svoje poslanstvo sem opravljala z 
veliko predanostjo, izjemnim ponosom in 
častjo. Verjamem, da sem marsikomu poka-
zala lep pogled na Slovenske gorice in pred-
vsem omogočila, da poskusijo naša čudovita 
vina, katera se lahko kosajo z vini širom po 
Sloveniji. 

Kljub vsemu pa se moja kraljeva pot poča-
si končuje. Moja krona že čaka na nova do-
živetja in dogodivščine, na nova odkrivanja 
kotičkov naše čudovite Slovenije, predvsem 
pa na novo ambasadorko naših odličnih vin, 
ki bo svoje poslanstvo delila po vsej Sloveni-
ji. Trenutek, ko bom predala svoje kraljestvo 
naslednici, se bo zgodil v nedeljo, 13. no-
vembra, pri častitljivi potomki stare trte, pri 
Johanezovi trti v občini Cerkvenjak.

Predno pa se to zgodi, je pred mano še 
zadnji kraljevi projekt. Skozi celoten čas 
sem bila ambasadorka vin, promotorka vi-
nogradnikov ter tista, ki širi lep glas o naših 
osrednjih Slovenskih goricah. Skozi celoten 
čas kraljevanja sem želela povezati vse vino-
gradnike, vinarje ter društva, da se ponovno 
združimo in pokažemo, da imamo vina, na 

katera smo ponosni. Prav zaradi tega bom 
v sodelovanju z društvi vinogradnikov so-
sednjih občin –Sveta Trojica, Lenart, Sveti 
Jurij, Benedikt, Sveta Ana in občine Cerkve-
njak priredila Festival vin osrednjih Sloven-
skih goric, na katerega vas že sedaj vljudno 
vabim. Festival bo potekal v frančiškanskem 
samostanu v Sveti Trojici v petek, 4. novem-
bra 2016, med 18. in 22. uro.

Kmalu se bo pričela nova zgodba, zgodba 
o 5. Cerkvenjaški vinski kraljici, zato bi se 
želela vsem zahvaliti za moji čudoviti kralje-
vi leti. Brez vas, ki ste mi stali ob strani, me 
spodbujali in podpirali, mi zagotovo ne bi 
uspelo tako, kakor mi je.

Iskrena hvala in na zdravje!
Martina Breznik,  

4. Cerkvenjaška vinska kraljica

Lenarški trgatvi pri Ovtarju in v vrtcu

Vinogradniki smo veseli in srečni lju-
dje, zato nas v ponedeljek, 19. sep-
tembra 2016, ni pregnalo oblačno 

vreme. Najprej smo se zbrali v krožišču pri 
Ovtarju in opravili že četrto trgatev. Trta pri 
Ovtarju je obilno rodila, saj trta že prihaja v 
rodnost, pozna pa se tudi pridna roka naše-
ga viničarja in skrbnika trt Franca Kovačiča. 
Le-ta je delo vzel zelo resno in skrbi za trte 
od rezi, preko zelenih del do same trgatve. 

Po opravljeni trgatvi v krožišču smo se 
odpravili v Osnovno šolo Lenart – enota vr-
tec, kjer Franc Kovačič z otroki in osebjem 
vrtca skrbi za nasad trt ob parku čutnih poti. 
Pridružila sta se nam tudi župan mag. Janez 
Kramberger in ravnatelj OŠ Lenart Marjan 
Zadravec. Ob parku čutnih poti se najmlajši 
srečujejo z naravnimi gradivi, ki nas obkro-
žajo. Letos je tudi tukaj trta obrodila obilno 
in že četrtič smo trgatev opravili v prijetni 

družbi otrok, staršev, vzgojiteljic, krajanov 
ter članov Društva vinogradnikov Lenart. 
Nekoč je trgatev veljala za pravi praznik, ki 
se ga je veselilo mlado in staro. Ker si tudi 
v vrtcu, v sodelovanju z vinogradniki, pri-
zadevajo ohranjati stare običaje, so trgatev 
prikazali na star način. Bili so vse: trgači, 
brentarji in prešarji. Ob zvokih harmonike 
mladega harmonikarja Žana Muršeca je bilo 
trganje prijetnejše, kuharji so pripravili bo-
gato pojedino, sok pa je bil letos sladek ka-
kor med in je navdušil naše male brače.

Ob trgatvi, prešanju in pokušanju groz-
dnega soka smo preživeli prijeten popoldan.

Marko Šebart, foto: Nataša Rodeš

Trgatev Zavrh 2016 

Trgatev Zavrh 2016 je poleg dobrega 
vina, mošta in domačih dobrot ponu-
jala tudi vrsto zanimivih doživetij, ki 

so pritegnila mnoge obiskovalce vseh gene-
racij od blizu in daleč.

Domači vinogradniki in društvo kmečkih 
žena je 24. septembra poskrbelo za bogato 

ponudbo na stojnicah. Turistični vlakec Jur-
ček je brezplačno vozil od stolpa v Zavrhu 
do Selc, ob krajšem postanku pri lovskem 

domu LD Voličina je bila na ogled zanimiva 
lovska razstava, lovci so ponujali lovski go-
laž, nato nazaj v Zavrh do Kmečkega muzeja 
Kranvogel in do stolpa.

V kulturnem domu Zavrh je bila na ogled 
slikarska razstava likovne skupine Martine 
Golija iz Voličine, ogledati si je bilo mogoče 

spominsko sobo Rudolfa 
Maistra. 

Zanimiv dan so v Zavr-
hu doživeli učenci 1., 2. in 
3. razreda OŠ Voličina, ki 
so si ogledali Kmečki mu-
zej Kranvogel, v Maistrovi 
spominski sobi so posluša-
li zanimivo pripoved Stan-
ka Kranvogla. Peljali so se 
s turističnim vlakcem in si 
ogledali lovsko razstavo.

Osrednji del prireditve 
je bila 7. trgatev potomke 
najstarejše trte na svetu, ki 
po besedah skrbnika letos 
ni bogato obrodila. Župan 
mag. Janez Kramberger 
in ovtar Marko Šebart sta 
Vinogradništvu Sebastijan 
Rojs podelila listino za iz-
bor županovega vina za 
leto 2016 za rumeni mu-
škat letnik 2015. Nastopil 
je tudi Tamburaški orke-
ster Duplek. Veseli del pri-
reditve ob zvokih ansam-
bla S.O.S kvintet je trajal 
do nočnih ur. Prireditev je 
uspela kot že dolgo ne.

Organizatorji priredi-
tve so bili: Občina Lenart, 

Društvo vinogradnikov Lenart in Turistično 
društvo Rudolf Maister Vojanov Zavrh.

D. O., foto: Venčeslav Zrim
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Turistično društvo Sv. Trojica v Sloven-
skih goricah si je za letošnji izlet 8. 10. 2016 
izbralo obisk cerkve Mariazell v Avstriji. Za 
ves dan smo imeli hrano in pijačo iz avtobu-
snega prtljažnika TA LEZE. Bilo je prijetno, 

videli smo veliko. Fotografija pa je nastala 
pred samostanom Melk Abbey. Zadovoljni 
predsednik TD Marjan Klobasa nas je pova-
bil na izlet spet v naslednjem letu!

Slavko Štefanec

Blagoslov kapelice Lokavec

Krajevna organiza-
cija RK Lokavec je 
na svoji seji 15. 10. 

2013 sprejela sklep, da bo 
pristopila k prenovi in iz-
delavi avtomatskega zvo-
njenja na kapeli Lokavec.

Finančni vložek so 
prispevali tako vsi kra-
jani Lokavca kakor tudi 
Rožengrunta - ob tej pri-
ložnosti se vsem daroval-
cem iskreno zahvaljujejo. 
Prav tako se krajani is-
kreno zahvaljujejo občini 
za ureditev električnega 
omrežja, Miranu Rokav-
cu, s. p, iz Žic za zunanjo preobleko fasade, 
tudi družini Majhofer z Vratjega Vrha ter 
Petru Kolerju, s. p., za izdelavo avtomatike 
za zvonjenje. Ne nazadnje pa gre največja 

zahvala Karlu Škrlecu, ki je s svojim delom 
kakor organizacijo speljal zadani cilj do 
konca.

SReBr

Srečanje Snopovcev – Slovenija v malem

V nedeljo, 18. septembra, se je v Go-
stišču pri Antonu zbralo 114 »Sno-
povcev« iz vse Slovenije. Snopovci so 

tisti, ki poslušajo vsa-
kodnevni nočni pro-
gram, ki ga prinašajo 
v domove združene 
radijske postaje: Ra-
dio Celje, Radio Vele-
nje, Radio Ptuj, Radio 
Murski val Murska So-
bota in Radio Sloven-
ske gorice. Že več let 
se srečujejo v raznih 
krajih Slovenije. Letos 
je srečanje organizirala 
Anica Maras, kličejo jo 
Pika, iz Lenarta, pri-
šli so iz vse Slovenije, 
od Bleda, Ljubljane, 
Koroške do Prekmur-
ja. Srečanje sta s svojim obiskom počastila 
Kristina, rojena Peserl, iz Jurovskega Dola, 
ki živi v Kanadi, v Winnipegu, ter Rudi Lu-
kovnjak, rojen v Rožičkem Vrhu pri Kapeli, 
ki živi v Torontu. Razumljivo je, da sta bila 
zelo zaželena gosta, kajti za obisk sta opravi-
la tisoče kilometrov. Župan občine Cerkve-
njak Marjan Žmavc je nagovoril udeležen-

ce srečanja in organizatorici srečanja Anici 
Maras – Piki, ki je rojena v Stanetincih v ob-
čini Cerkvenjak, izročil za spomin knjigo o 

500-letnici župnijske cerkve sv. Antona.
Udeležence sta pozdravila tudi voditelja 

Snopa, z Radia Velenje Karolina Destovnik 
in z Radia Slovenske gorice Maks Kurbus. 
Obema je v znak zahvale, da sta prišla na 
srečanje, domači umetnik Ivo Lorenčič-Lo-
ren podaril sliki, naslikani posebej zanju. 

Ludvik Kramberger

Iz Svete Trojice v Slov. goricah

Že več let nas vsako leto na romanje 
v drugi kraj iz DU Sv. Trojica dobro 
vodi Frenki Padovnik. 15. septembra 

2016 smo se odpravili v Novo Štifto. Tudi 
tokrat je za žive in rajne Trojičane daroval 
sv. mašo domačin p. Lavrencij Anžel (ki je 
častni član DU Sv. Trojica). Udeležencev 
je bilo za dva avtobusa TA LEZE. Na željo 
predsednice Marije Klobučar smo se ustavili 
v Žalcu in obiskali novo fontano piva. Vre-
me pa nam ni bilo naklonjeno, zato so po 
pivu segli le nekateri.

Že četrto sveto mašo je 18. 9. 2016 po ob-
novi Poličeve kapele leta 2012, ki jo je posta-
vil Perko Leopold leta 1886, daroval sedanji 
gvardijan v župniji Sv. Trojica v Slov. gor. 
p. Damjan Vračko (domačin). Sodeloval je 
subdiakon Uroš Pavkovič, ob glasbeni spre-
mljavi Anite Kralj je pelo nekaj cerkvenih 
pevcev. Vidna sprememba na kapeli so pred 
nedavnim nameščena kovinska vrata. Za luč 
in ozvočenje je poskrbel Milan Štumpf. V 
teku je postopek za pridobitev električnega 

priključka, kar bi omogočilo tudi lažje redno 
zvonjenje. 

Nemalo občanov se spotika zaradi nume-
racije v trškem jedru Sv. Trojice. Največja tr-
žna dneva sta samo dva na leto. Te označbe 
je potrebno vzdrževati, stroški so visoki. Iz-
brati bi kazalo preprostejši način za obračun 
najetih površin s strani ponudnikov (vedno 
manj privlačnega materiala). Mnoge občane 
zanima, zakaj mora v Sv. Trojici takšna talna 
numeracija obstajati, ker jih zelo moti! 22. 
9. 2016 je izvajalec Pomgrad obnovil okrog 
130 označb na obeh straneh ceste.

Tudi tokrat so okrog 5. 10. 2016 stopili v 
delovno akcijo v večini veterani PGD Sveta 
Trojica. Pri gasilskem domu v centru Svete 
Trojice so postavili betonske temelje in mej-
no ograjo na svojem parkirnem prostoru. 
S tem je nastal lepši videz in bolj stabilen 
objekt.

Društvo upokojencev Sveta Trojica je 
bilo na vrsti za organizacijo srečanja članov 
upravnih in nadzornih odborov domačega 
in pobratenega DU Rogoznica (pri Ptuju). 
Organizator je tokrat povabil tiste, ki so 
največkrat dali svoje prispevke v pecivu in 
pijači ter najbolj aktivne v družabnem delu 
prireditev. Zakaj so bili navzoči iz DU Ro-
goznica bolj sproščeni, pa ugibajmo sami. 
Tesno sodelovanje s pobratenim društvom 
teče že dvanajsto leto.

Predsednica Marija Klobučar in pred-
sednik Franci Korošak sta zadovoljna po-
vedala, da so bili 6. 10. 2016 na srečanju v 
Konjišču, kjer so si privoščili postrv ali če-
vapčiče z moštom. Naslednje leto pa sreča-
nje organizira DU Rogoznica na destinaciji 
po njihovi izbiri.

Martinovanje v Jurovskem Dolu 
V nedeljo, 13. novembra 2016, bo na trgu v Jurovskem Dolu znova veselo. Lokalna sku-

pnost namreč prireja skupaj s člani Društva vinogradnikov in članicami Društva kmečkih 
gospodinj Sv. Jurij v Slov. gor. tradicionalno martinovanje. Za kulturni vložek bodo poskr-
beli člani KD Ivan Cankar z Jurovskim oktetom in folklorno skupino Jurovčan. Za blago-
slov mošta, ki se bo simbolično spremenil v vino, bo po 2. sveti maši poskrbel farni župnik 
Janko Görgner, zbrane pa bo na trgu v Jurovskem Dolu nagovoril tudi župan Peter Škrlec. 

Dobrodelni koncert župnijske Karitas Sv. 
Jurij v Slov. gor. »V objemu dobrote«

V petek, 18. novembra 2016, ob 18. uri bo v Kulturnem domu v Jurovskem Dolu do-
brodelni koncert, ki ga pripravlja župnijska Karitas Sv. Jurij v Slov. gor. Geslo koncerta 
se glasi »V objemu dobrote« kot bo naslovljen tudi teden Karitas (od 21. – 27. novembra 
2016). Organizatorji zagotavljajo pester program koncerta. Zbrana sredstva bodo name-
njena občanom, ki so najbolj potrebni pomoči. Predsednica župnijske Karitas Sv. Jurij v 
Slov. gor. Tanja Škrlec je ob tem zapisala: »To je tista pomoč, ki ohranja dostojanstvo in 
daje človeku moč ter novo priložnost (upanje) za izhod iz stiske in težav.«

Pohod v spomin Ivana Frasa in Ivana 
Koglerja

V petek, 25. in 26. avgusta 2016, 
smo se na 3. spominskem po-
hodu na Krasji vrh in Matajur 

zbrali prijatelji pokojnih Ivana Frasa in 
Ivana Koglerja (našega sponzorja). 

Organizator je bil Vasja Fras. Ude-
ležilo se nas je enajst pohodnikov z 
vodičem in našim novim sponzorjem 
Igorjem Oprešnikom: Vasja Fras, Bo-
rut Mlakar, Vito Sušec, Ciril Šilec, Edi 
in Aleksander Marko, Tomaž Cafuta, 
Sebastjan in Matjaž Dobaj ter Franc 
Belšak.

Franc Belšak
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Kidričevo in Lenart gostila 
lansiranje uličnih zbiralnikov v  
svoji in okoliških občinah

V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki družba 
ZEOS, d. o. o., po vsej državi postavlja ulične zbiralnike za 
e-odpadke in odpadne baterije pod sloganom E-cikliraj. V 
petek, 14. 10. 2016, so jih tako 15 lansirali v Kidričevem in 22 
v Lenartu, kjer so skupaj s podjetjema Saubermacher Slovenija, d. o. o., in Čisto mesto Ptuj, 
d. o. o., podpisali listino o predaji zelenih velikanov. Dogodek je dva dni prej pospremila 
tudi informativno-ozaveščevalna delavnica za mlade v Zrečah.

Nove ulične zbiralnike so tako najprej pospremili v Kidričevem, in sicer na ekološke otoke v 
občinah Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Žetale in Zavrč (pod okriljem Čistega mesta Ptuj, 
d. o. o.), nato pa še v Lenartu, kjer so jih poslali na pot v občine Benedikt, Cerkvenjak, Gornja 
Radgona, Hoče–Slivnica, Lenart, Radenci, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Ju-
rij v Slovenskih goricah, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Vitanje in Zreče (pod okriljem podjetja 
Saubermacher Slovenija, d.o.o.).
Na obeh dogodkih so bili prisotni tudi župani 
vseh zgoraj naštetih občin, ki so s podpisom li-
stin slavnostno sprejeli zelene velikane ter nato 
s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili 
novo pridobitev. Organizatorji in lokalni par-
tnerji so na obeh dogodkih zbranim zaupali 
svoje misli:
Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d. o. o.: 
»Potrošniku želimo še posebej približati mo-
žnost oddaje manjših gospodinjskih aparatov. 
Prepogosto se dogaja, da ti zahajajo med me-
šane komunalne odpadke, v tako imenovane 
črne zabojnike. Vsebujejo težke kovine, ki so za 
okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za 
surovine, iz katerih dobimo nazaj reciklate, iz 
njih pa lahko proizvajamo nove proizvode in 
tako ohranjamo naravne vire.«
Rudolf Horvat, direktor podjetja Sauberma-
cher Slovenija, d. o. o.: »Kadar koli nas povabi-
jo, da sodelujemo v projektu, ki skrbi za okolje in 
ustrezno odstranitev odpadkov, se z veseljem od-
zovemo, saj se zavedamo, da je nenehno potreb-

no skrbeti tako za ozaveščanje javnosti kot ustre-
zno rokovanje z odpadki. In prav e-odpadki so 
področje, ki zahtevajo posebno skrbnost, saj jih 
ne moremo oddati kar v zabojnike doma. Prav 
tako pa nam izkušnje govorijo, da se v naših do-
movih skriva kopica e-odpadkov, za katere sploh 
ne vemo, kaj z njimi storiti in kam jih oddati. 
Prav zaradi tega smo prepričani, da bodo ulični 
zbiralniki popolna točka za oddajo e-odpadkov 
in odpadnih baterij. Novi projekt podjetja ZEOS 
pa daje prav tako velik poudarek ozaveščanju 
javnosti in mladih na sploh, zato smo še posebej 
ponosni, da smo lahko del slednjega.«

DOGODKI IN DOGAJANJA

Izobraževanje odraslih v polnem teku
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
Izobraževanje starejših je tudi v tem šolskem letu zelo dobro obiskano. Kar je jasen dokaz, 
da je mnogim takšno izobraževanje postalo način življenja. 

Tako imamo štiri skupine, ki se učijo nemščine in angleščine, ter dve skupini ročnih del. 
Študijski krožek Vrt in zelišča pa začne z delom v petek, 25. 11 .2016, ob 9. uri v Centru 
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart. 

Začetni tečaj nemščine in angleščine
Vabimo vas k vpisu na začetne tečaje nemškega in angleškega jezika. Tečaji so namenjeni 
začetnikom brez predznanja ali pa je od učenja minilo mnogo let. 
Predstavili, predelali in obnovili bomo osnovno slovnico, ki je potrebna za razumevanje 

in uporabo tujega jezika. Besedišče bo po-
vezano s situacijami iz vsakdanjega življe-
nja. Naučili se boste pozdraviti, predstaviti 
sebe in druge, poimenovati predmete, 
rezervirati sobo, naročiti kosilo ali pijačo, 
vprašati za pot … 
Tiste, ki ste mogoče zamudili prijavo ali se 
še niste odločili, vabimo, da se nam pri-
družite. Za vas smo dosegljivi v Izobraže-
valnem centru, Nikova 9, Lenart, po tele-
fonu 02 720 78 88 ali po elektronski pošti: 
izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com. 

Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Rudolf Horvat, direktor podjetja Saubermacher 
Slovenija, in direktor ZEOS Emil Šehić

Podžupan občine Lenart Marjan Banič med 
govorom

Moč glasbe nas združuje v pričakovanju 
veselega decembra

Klub ljubiteljev glasbe 
»Moč glasbe nas zdru-
žuje« po seriji uspešnih 

istoimenskih prireditev po-
novno organizira koncertno 
televizijsko snemanje v Športni 
dvorani Lenart, ki bo v soboto, 
26. novembra, ob 19. uri. To-
krat so prireditvi nadeli podna-
slov »v pričakovanju veselega 
decembra. Ekipo Moč glasbe 
nas združuje sestavljajo profe-
sionalci na svojih področjih. V 
preteklosti so v Slovenske go-
rice pripeljali številne glasbe-
ne legende, tako bo tudi tokrat. Kot prvo 
velja omeniti legendarno skupino Veter, ki 
je najbolj poznana po skladbi »Bela sne-
žinka«. Prihaja tudi Vladimir Kočiš Zec iz 
Novih fosilov. Prišla bo legendarna pop/
rock zasedba Čudežna polja, po 25-ih letih 
bo na odru v najbolj udarni zasedbi tudi 
ptujski ansambel Prerod. Svoj novi projekt 
bo premierno v Lenartu predstavil Marjan 
Zgonc. Iz Splita prihaja legendarni Siniša 
Vuco, iz Zagreba pa zimzeleni Darko Do-
mijan. Manjkala ne bo niti naša legendar-

na popevkarica Branka Kraner, ki bo poleg 
svojih uspešnic počastila tudi spomin na 
nedavno preminulo Ljupko Dimitrovsko. 
Kot jagoda na vrh smetane pa bo nastopila 
tudi največkrat nagrajena dalmatinska kla-
pa, Klapa Cambi iz Kaštel Kambelovca, ki 
bo z nami slavila 30. obletnico delovanja. 

Prireditev bosta kot vedno povezovala 
Miro V. Kodrič in humoristka Teta Tonč-
ka.

D. P.

Cafe Moulin v Lenartu ponovno odprt

V centru Lenarta, na Trgu 
osvoboditve 4, je odprt 
prijeten gostinski lokal-

ček; ima 25 sedežev in nekaj bar-
skih stolov, velika terasa s pogle-
dom na tržnico ima 60 sedežev.

Lokal z imenom Cafe Moulin 
je znan že iz preteklosti, saj je bil 
odprt že leta 1991. Ob številnih 
pijačah, napitkih in prigrizkih se 
ponašajo, kot pravijo, z najboljšo 
illy kavo v mestu.

Zdenko Lorenčič je v gostin-
stvu že od leta1977, prvi gostinski 
lokal je odprl leta1988 v Mariboru 
in leta 1991 v Lenartu Cafe Mou-
lin. Zdaj je vesel, da je spet odprl 
vrata starim in novim gostom.

Utrinek iz sosednje Negove

Negovski grad, vključno z vasico in 
župnijsko cerkvijo Marijinega roj-
stva Negova, sodi kot KS v občino 

Gornja Radgona. Negovski grad, ki se v zgo-
dovinskih virih prvič omenja leta 1425 kot 
»vest Negaw«, je bil nekoč sedež ene 
izmed najpomembnejših fevdalnih 
gospoščin, seveda zraven grajskega 
gospostva Hrastovec. Meje omenje-
nih grajskih veljakov so v glavnem 
potekale med Pesnico in Muro.

Negovski grad je bil pozidan že 
veliko prej, morda že veliko prej, 
morda že v 12. stoletju. Leta 1542 
so grad pridobili grofje Trautman-
nsdorfi, ki so ga posedovali do 
konca druge svetovne vojne. Tra-
utmannsdorfi so že pred prvo sve-
tovno vojno večinoma nekdanje 
grajske opreme prenesli na druge 
posesti. Prvotna grajska zasnova je obsegala 
obzidan palacij in vzhodni stolpič, v obdo-
bju renesanse pa so ga prezidali in obdali 
z obrambnim obzidjem. V obdobju baroka 
pa so ga ponovno prezidali in tako obdali z 
obsežnim predgradjem. Grad je štiritraktno 
grajsko stavbišče, razgibanega pravokotne-
ga tlorisa z notranjim arkadnim dvoriščem, 

katerega obseg obdaja obrambno obzidje z 
obrambnimi stolpiči. Ohranjenih je nekaj 
gotskih in renesančnih portalov in grbovnih 
plošč grofov Trautmannsdorfov. Grajska ka-
pela je posvečena sv. Ani.

Negovski grad je bil pred časom temeljito 
prenovljen, pretežno s pomočjo Evropske 
finančne fundacije za pomembno stavb-
no kulturno dediščino, tudi pri nas. V za-
dnjem času se v Negovskem gradu odvijajo 
pomembne kulturne prireditve – in prav je 
tako.

Foto in tekst: Rudi Tetičkovič

Popravek
V prejšnji številki Ovtarjevih novic se je na strani 11 pod fotografijo v članku Lenart 

dobil sanjsko telovadnico (o novem Dream Gym centru v Lenartu) znašel napačen pod-
napis. Zapisano bi moralo biti: Mlada ekipa nove »Sanjske telovadnice« v Lenartu.
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101. rojstni dan najstarejše občanke Sv. Ane

Terezija Srečec iz Lokavca 3 se je rodila 
11. oktobra 1915 v vasi Lipa pri Bel-
tincih materi Uršuli (roj. Dominko) 

ter očetu Francu Zadravcu. Imela je bra-
ta, ki je bil kot vojaški interniranec ranjen 
in poškodovan ter je v starosti 60 let umrl. 
Drugih svojih sorodnikov, razen hčere, vnu-
kov, pravnukov in prapravnukov, več nima. 
Ko je štela deset let, se je s starši preselila iz 
Prekmurja v Slovenske gorice, kjer je njen 
oče imel sestro. Želela je postati učiteljica, 
ampak starši so želeli, da bi šla v kakšno de-
kliško šolo in bila bolj pobožno vzgojena. 
Od nekdaj se je zelo rada zanimala za po-
litiko, ki jo ima še danes zelo rada. Pravi, da 
je bilo v življenju tudi težko, saj je bila med 
vojno z družino izgnana na Hrvaško in nato 
v Bosno, a to ni ves svet, ki ga je videla, saj 
je spoznala tudi del Nemčije, Avstrije in Ita-
lije. Poročila se je dvakrat, s prvim možem 
Petrom sta bila poročena 22 let in v zakonu 
se je rodila hči Verica, ko je ovdovela, se je 
kasneje poročila s Francem in sta bila poro-
čena 50 let. Sama se oceni kot kritična, ostra, 

samosvoja, nepopustljiva, ponosna ženska. 
Tukaj njen prekmurski karakter zelo močno 
izstopa. Izredno aktivna je bila pri Rdečem 
križu, saj ga je pripeljala v Lokavec in bila 
dolga leta gonilna sila, prav tako je bila ak-

tivna članica pri telovadnem društvu Sokol 
in v kulturnem društvu. Njena radoživost je 
občudovanja vredna in jo popelje v središče 
pozornosti. Izredno rada ima otroke, saj je 
kot babica, prababica ter praprababica mar-
sikateri trenutek namenila svojim mladim 
koreninam, na katere je zelo ponosna. A za 
vsem zanosom ostaja skromna ženica manj-
še rasti, ki občasno kar malo sramežljivo, a 
hudomušno odgovarja na zastavljena vpra-
šanja. Prav na njen rojstni dan, ki je bil v to-
rek, 11. oktobra 2016, ji je voščil tudi župan 
Silvo Slaček.

SReBr in Anita Rojko

Terezijo obiskali tudi člani društva 
izgnancev

Terezija Srečec je svojo mladost preživlja-
la v skromni kmečki družini vse dotlej, ko 
so leta 1941 v našo domovino vdrle okupa-
torske sile in začele množično izseljevati nič 
krive slovenske družine. Tistih časov se go-
spa Terezija še vedno spominja z grenkobo 
v srcu.

Ob visokem jubileju so ji skupaj s soro-
dniki nazdravili in ji zaželeli na še mnoga 
zdrava leta tudi člani Krajevne organizacije 
Društva izgnancev Slovenije.

DIS-KO Lenart, predsednik Ivan Godec

95 let Ljudmile Kegl

Gospa Ljudmila Kegl, občanka občine 
Sveta Ana, iz Žic 4, je 16. septembra 
2016 dopolnila 95 let. Ob njenem ju-

bileju jo je ponovno obiskal župan Silvo Sla-
ček kot že pred petimi leti, ko je praznovala 
90. rojstni dan. Zaželel ji je veliko zdravja ter 
ji podaril simbolično darilo.

Besedilo in foto: AR

90 let Maksimiljana Ermana iz Žitenc

Župan Peter Škrlec je v septembru ob 
90. rojstnem dnevu obiskal Maksimi-
ljana Ermana iz Žitenc, ki se je rodil 

23. septembra 1926. 90-letni Maksimiljan, 
ki se je rodil v Jurovskem Dolu, je otroštvo 
preživljal v družini s sedmimi sestrami in 

dvema bratoma. Služboval je v Nem-
čiji, kjer je več kot 40 let delal v teks-
tilni industriji. Po upokojitvi pa se je 
vrnil v rodno občino, tako sedaj sku-
paj s partnerko prebiva v Žitencah. V 
zakonu sta se mu rodila sin in hči, nje-
gove dneve pa mu lepšajo tudi vnuki 
in pravnuki. Župan Peter Škrlec mu 
je ob njegovem jubileju zaželel še veli-
ko lepih in zdravih trenutkov v krogu 
svojih najbližjih. 

D. K.

 MED LJUDMIZ NARAVO

Slez (Althea officinalis)
Ime Althea naj bi izvi-

ralo iz althäeis, kar po-
meni zdravilen. Cesar 
Karel Veliki je odločil, 
da je bilo treba gojiti 
slez na njegovih držav-
nih posestih. Domača 
imena za slez so: ajbiš, 
oslez, slezen … Je od 60 
do 150 cm visoka trajnica pokončne rasti, 
ki uspeva tam, kjer so tla vlažna in globoka 
(vlažni travniki, ob potokih in grmovju). 
Seveda ga je priporočljivo gojiti tudi na 
vrtu. V Sloveniji ga najpogosteje najdemo 
na Štajerskem in v Prekmurju. Ima debele 
mehkodlake liste žametnega otipa, ki so 
sive ali sivozelene barve. Cveti v poletnih 
mesecih, cvetovi so drobni in svetlorožna-
te barve. Ko plodovi dozorijo, razpadejo 
na številne rjave plodičke (semena). Raz-
množuje se s semeni ali z delitvijo matič-
ne rastline. Glavna korenina je vretenasta, 
močno razraščena, bela, mesnata. Nadze-
mni del rastline jeseni propade in ponovno 
požene pomladi.

V zdravilne namene najprej nabiramo 
cvetove, ko so ti v najlepšem razcvetu, liste 
pa po cvetovih, saj je takrat v njih največ 
sluzi. Oboje si priskrbimo v suhem, sonč-
nem vremenu in posušimo v senci. Kore-
nine kopljemo od oktobra in to od eno in 
dvoletnih rastlin. Na hitro jih operemo, 
lahko tudi olupimo, da so čisto bele, prere-
žemo po dolgem in sušimo na temperaturi 
do 35 stopinj. Sušenje traja več dni, posuše-
ne narežemo na majhne koščke in hranimo 
v dobro zaprtih posodah. Premalo posuše-
ne korenine rade plesnijo. Uporabljamo pa 
lahko tudi svežo rastlino. Slez vsebuje slu-
zi, škrob, sladkor, pektin … Cvetove, liste 
in korenine vedno pripravljamo kot hladni 
namok, ki naj stoji vsaj osem ur, precedi-
mo in malo pogrejemo. Za eno skodelico 
čaja vzamemo dve čajni žlički droge, naj-

bolje v enakih delih liste, 
cvetove in korenine. Če čaj 
uporabljamo za zdravljenje 
dihal, ga sladkamo z me-
dom in pijemo po požirkih. 
Richard Willfort priporoča, 
da si s slezom pomagamo 
pri: kašlju, oslovskem kašlju, 
bronhitisu, pljučnem katar-

ju, bronhialni astmi, hripavosti, vnetjih v 
ustni votlini, parodontozi, pri bolečinah ob 
rasti zobovja otrok, uporabljamo ga lahko 
tudi pri izpiranju nosne sluznice. Dobro 
dene pri katarju prebavil, driskah pri otro-
cih, vnetju želodčne in črevesne sluznice, 
živčnih bolečinah želodca, želodčnih čirih. 
Poseben način uporabe je ulkusna kura. 
Tudi pri obolenjih mokril (katar mehurja, 
bolečine ob mokrenju, uhajanju vode) se 
dobro obnese. Ženskam se priporoča pri 
belem toku in vnetju maternice. Zunanje 
uporabljamo pri tvorih obloge iz stolčene 
slezove korenine in medu, zato, da le-ti hi-
treje dozorijo. Obloge menjamo na dve do 
tri ure. Kaša iz slezovih korenin zdravi tudi 
vnete oči in opekline. Obkladke iz korenin 
uporabljamo pri kožnih vnetjih, pri srbeči 
in suhi koži otrok z nevrodermatitisom, 
blaži tudi srbenje kože v starosti. Pripo-
ročljivo je umivanje obraza s slezovim ča-
jem, saj kožo dela gladko in voljno. Če vaši 
otroci ne marajo zobne ščetke, jo lahko 
nadomestite s korenino sleza. Iz stebel in 
korenin sleza pridobivamo vlakna za pa-
pir, iz korenin pa delamo lepilo. Slez lahko 
uporabljamo tudi za zdravljenje živali. So-
rodnik sleza je rožlin, ki je primerna okra-
sna rastlina za podeželske vrtove, cvetovi 
pa so tudi zdravilni.

Izkoristite lepe jesenske dni, vzemite pot 
pod noge z motiko in si nakopljite kore-
nine: sleza, koprive, regrata, baldrijana in 
gabeza.

Marija Čuček

Stavbno pohištvo in plesen 
Na terenu se pogosto sliši raz-

mišljanje lastnikov in uporabnikov 
stanovanjskih stavb, da se po zame-
njavi obstoječih oken z novimi, niz-
koenergijskimi okni, pri katerih sta 
okenski podboj in krilo izdelana iz 
umetne mase, pojavi plesen v bival-
nih prostorih, »da hiša zaradi ume-
tnih mas več ne diha.« 

Ta trditev seveda ne drži. Po izvedenih 
investicijah v zamenjavo stavbnega pohištva 
v obstoječih stanovanjskih objektih, pri ka-
terih se najpogosteje zamenjuje okna, se si-
tuacija v bivalnih prostih v smislu tesnjenja 
zunanjega ovoja bivalnih prostorov povsem 
spremni. Prostori so veliko bolj zatesnjeni, 
kot so bili pred izvedenim ukrepom. Na 
tesnjenje pa ne vpliva material, iz katerega 
je okno narejeno, ampak samo okno kot 
celota. Sodobna okna imajo dve ali celo tri 
tesnila, v zunanji ovoj stavbe pa naj bi bila 
vgrajena po sistemu treh ravnin (standard 
vgradnje RAL). V praksi se pogosto ne upo-
števa priporočen in zapisan način vgradnje, 
a okno vseeno vpliva na precejšnje poveča-
nje tesnosti ovoja. Material, iz katerega so 
okna narejena, pa ne vpliva na povečanje 
zatesnjenosti ovoja stavbe in s tem na spre-
membo bivalnih razmer in posledic, katere 
običajno sledijo. 

Z vgradnjo novih oken se zraven toplotnih 
izgub, kar je prvi cilj investitorja, zmanjšajo 
tudi ventilacijske izgube, česar pa si investi-
tor ne želi, a nova okna to prinesejo s sabo. 
Ventilacijske izgube v praksi čutimo kot na-
ravni prepih skozi dotrajana enojna tesnila 
ali celo povečane rege med okenskim krilom 
in podbojem. Naravna izmenjava zraka je 
zelo zmanjšana ali celo izničena. Zmanjšana 
ali celo prekinjena naravna izmenjava zraka 
in aktivnosti stanovalcev v bivalnih prosto-
rih (bivanje, dihanje, kuhanje, spanje, umi-
vanje, sušenje perila, prisotnost rastlin …) 
vplivajo na povečano vlago v bivalnih pro-

storih in na kvaliteto bivanja. Posle-
dice takih razmer so najprej vidne že 
po enem letu od zamenjave stavnega 
pohištva, a najkasneje v deset letih. 
Pojavijo se sive ali celo črne lise na 
površini sten, in to je plesen. 

Najprej se plesen pojavi na zu-
nanjih spodnjih in zgornjih kotih 

bivalnih prostorov, lahko pa tudi nad okni 
in po okenskih špaletah. Pojavi plesni na 
okenskih špaletah so zraven nepravilnega 
prezračevanja tudi znak nepravilne vgradnje 
stavbnega pohištva. 

Po investiciji v zamenjavo stavbnega po-
hištva si investitor tako nakoplje dodatno 
delo in skrb. Nujno je namreč odpiranje 
vseh oken in vrat na stežaj in prezračevanje 
vseh bivalnih prostorov na prepih. V kolikor 
je tak način prezračevanja dovolj intenziven, 
vlažnost v prostorih skozi vse leto ne presega 
vrednosti nad 60 % v daljšem časovnem ob-
dobju, plesen se bo pojavila veliko kasneje. 

Še tako aktivno prezračevanje na prepih 
pa je v večini primerov, ko so bila zamenjana 
okna, premalo za preprečitev nastanka »bol-
nih sten« oziroma »bolnih stanovanjskih 
stavb«, kot se v javnosti pogosto sliši.
Zaključek

Dotrajana okna se priporoča in svetuje 
zamenjati s sodobnimi in varčnimi nizkoe-
nergijskimi okni. Okna iz umetne mase ali 
lesena imajo svoje prednosti in slabosti, ve-
dno pa je potrebno primerjati enak cenovni 
razred. Okno iz umetne mase s popolno zu-
nanjo aluminijasto zaščito ni veliko cenejše 
od lesenega okna z enako zunanjo zaščito, 
če pri lesenem odštejemo še finančno spod-
budo. 

Z zamenjavo oken se v bivalnih prostorih 
povzroča dokaj velik poseg, zato je toliko 
bolj smiselno, da se ob tej investiciji izvede 
še druga. Investicija v vgradnjo mehanskega 
prezračevalnega sistema z vračanjem toplote 

odpadnega zraka – rekuperacija naj sovpada 
z investicijo v zamenjavo oken. Z mehan-
skim prezračevanjem se zagotovi zadostna 
izmenjava zraka ob minimalnih toplotnih 
izgubah, predvsem pa za vedno kvaliteten 
in svež zrak. Kombinacija teh dveh investi-
cij velja tako za individualne stanovanjske 
objekte kot za stanovanjske enote v večsta-
novanjskih stavbah. 

V kolikor je investitor vgradil okna iz 
umetne mase, pa bo kljub temu lahko prejel 
finančno spodbudo EKOSKLAD-a, j.s. RS 

za prezračevalni sistem, v kolikor bo upošte-
vano priporočilo.

Za dodatna pojasnila in vprašanja je ener-
getski svetovalec mreže ENSVET dosegljiv 
tudi v Lenartu po predhodni najavi na tele-
fonsko številko 02 729 13 10 pri gospe Mariji 
Fras, Občina Lenart, ali na naslov dominik.
pongracic@gmail.com in po opravljenem 
razgovoru bo lažje rešljiva še tako težka ovi-
ra ali odločitev. 

Dominik Pongračič, inž. str., energetski 
svetovalec mreže ENSVET
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goricah je bilo v ne-
deljo, 9. oktobra 2016, 
še posebej slovesno, 
saj je v naši sredi vi-
soki življenjski jubilej 
praznoval domačin, 
upokojeni maribor-
ski nadškof dr. Franc 
Kramberger. Ob 15. 
uri je daroval sv. mašo 
skupaj z mariborskim 
nadškofom dr. Aloj-
zijem Cviklom, nad-
škofom dr. Marjanom 
Turnškom ter domači-
mi in dekanijskimi du-
hovniki. V pridigi se 
je metropolit Cvikl še 
posebej zahvalil za vso njegovo prizadevno 
delo pri vodenju (nad)škofije, za vse molitve 
in vestno izpolnjevanje škofovskega gesla: 
»Zgodi se tvoja volja.« Zahvalo in lepe že-
lje so mu izrekli tudi mnogi prisotni: župan 

občine Lenart mag. Janez Kram-
berger, poslanec DZ RS Franc Bre-
znik, sestra v imenu sorodnikov, 
predstavniki župnije Lenart, Kari-
tas Lenart, župnije sv. Antona in sv. 
Andraža v Slov. gor. ter slovensko-
goriške naddekanije.

Druženje se je ob domačih do-
brotah in slovenskogoriški kapljici 
nadaljevalo v prostorih Centra Slo-
venskih goric. S slavljencem smo se 
veselili, nazdravili in se posladkali s 
torto. Praznovanje pa je z ubranim 
petjem popestril Moški pevski zbor 
Obrtnik iz Lenarta. 

Lenarški župljani in verniki iz 
celotne naddekanije smo Bogu 

hvaležni za takega pastirja in mu želimo še 
obilo blagoslova in trdnega zdravja ter da bi 
še dolgo med nami širil veselo oznanilo. 

Milena Grabušnik, Foto Tone

80-letnica nadškofa in častnega občana 
Lenarta dr. Franca Krambergerja

Lenarški župan mag. Janez Kramberger 
je v vabilu na slovesnost ob 80. roj-
stnem dnevu upokojenega maribor-

skega nadškofa in lenarškega častnega obča-
na msgr. dr. Franca Krambergerja, ki je bila 
v petek, 7. 10. 2016, ob 10. uri v Centru Slo-

venskih goric v Lenartu, zapisal Slomškove 
besede: Ni v naši moči prešteti listov v knjigi 
življenja. To pa je v naši moči, da vsako stran 
popišemo z dobrimi deli. Mnogi, ki so se na 
slovesnosti z besedami poklonili nadško-
fovemu rojstnemu dnevu, so misel potrdili 
in jo nadgradili z mnogoterimi spomini na 
njegovo dosedanjo bogato življenjsko pot. 
Prišli so mnogi iz samih vrhov cerkvenega 
in posvetnega življena, od univerze, akade-
mikov, gospodarstva do državne in lokalne 
politike, družbenega življenja in lenarških 
častnih občanov. 

Na slovesnosti, ki jo je z bogatimi vse-
binskimi poudarki povezoval odgovorni 
urednik Radia Maribor Stane Kocutar, je 
najprej del jubilantove življenjske poti in 
njegovo vlogo v lenarškem utripu, za kar je 
leta 2005 prejel naziv častnega občana, ori-
sal župan mag. Janez Kramberger. Sedanji 
mariborski nadškof, metropolit msgr. mag. 
Alojzij Cvikl, se mu je ob rojstnem dnevu 
na dan Rožnovenske Matere Božje zahvalil 
za 30-letno vodenje mariborske nadškofije 
in metropolije. Spomnil je tudi na njegovo 
prizadevanje za Slomškovo beatifikacijo in 
vlogo pri prvem in drugem obisku pape-
ža Janeza Pavla II. Profesor dr. Ludvik To-
plak, nekdanji rektor Univerze v Mariboru 
in slovenski veleposlanik v Vatikanu, od 
2012 častni občan Maribora, je spregovoril 
predvsem o bogatem »dobrososedstvu na 

mariborskem Slomškovem trgu«, kjer sta 
sedeža univerze in nadškofije, in o nadškofu 
kot izjemnem človeku. O svoji poti je priso-
tnim spregovoril tudi sam jubilant. Omenil 
je tudi, da je njegov duhovniški poklic zanj 
božja skrivnost, v Maribor ni šel na gimnazi-

jo, da bi postal duhovnik. 
Ves čas je mislil na medi-
cino, da bo dober in veren 
zdravnik, a se je zgodilo, 
kot se je. Aleš Arih, pro-
fesor, ki je opravljal tako v 
Lenartu kot Mariboru ne-
kaj pomembnih funkcij, je 
spregovoril o tem, kako je 
nadškof zaznamoval mari-
borski utrip in povezal obe 
mesti.

Slovesnost v Centru 
Slovenskih goric se je na-
daljevala z obujanjem spo-
minov ob dobrotah članic 
Društva kmečkih žena Le-

nart in lenarških vinogradnikov.

Edvard Pukšič

Slomškova nedelja v Košakih tudi z 
anovskimi pevci

Relikvije bl. Antona Martina Slomška 
ter papeža sv. Janeza Pavla II. v cer-
kvi v Košakih pri Mariboru so med 

drugim s pevci domače fare in fare sv. Jako-
ba sprejeli na 
S l o m š k o v i 
nedelji mese-
ca septembra, 
ko je potekalo 
vseslovensko 
romanje, tudi 
pevci odraslega 
in mladinskega 
pevskega zbora 
s Svete Ane. Na 
v s e s l ove ns k i 
slovesnosti je 
sodelovalo več 
kot 70 duhovnikov in redovnikov, mašno 
daritev je ob somaševanju slovenskih ško-
fov vodil apostolski nuncij, po rodu Poljak, 
msgr. dr. Juliusz Janusz. Izredno slovesen 

program je posebej obogatila množica 80 
pevcev, kar se je sodelujočim vtisnilo še prav 
posebej v srce. Moderna cerkev v Košakih se 
je kljub negotovi in turbolentni preteklosti 

mariborske nadškofije pričela obnavljati in 
nedelja v septembru je bila dokaz, da so ta-
kšna slavja še kako dobrodošla.

SReBr

Fatimska Marija Romarica tudi pri Sveti 
Ani

V farni cerkvi sv. Ane se je 8. oktobra 
v dopoldanskem času na »obisku« 
mudila Marija Fatimska Romari-

ca. Zelo čustvenem sprejemu in častitvi ter 
darovanju svete maše se je pridružilo zgle-
dno število vernikov od blizu in daleč. Pevci 

CMePZ KD Sveta Ana 
so slovesnost še doda-
tno povzdignili nad 
nivo navadne maše 
ter tako v veliko za-
dovoljstvo prisotnih, 
še posebej prisotnega 
častnega občana in 
izrednega Slovenca 
škofa dr. Jožefa Smeja, 
obogatili ta izjemno 
redek dogodek. Fatim-
ska Marija Romarica je 
po Sloveniji potovala 
od 13. maja do 13. ok-
tobra.

SReBr

Lenarška 
župnija ob 
80-letnici 
nadškofa 
Kramber-
gerja

V župnijski cer-
kvi sv. Lenarta 
v Slovenskih 

Msgr. dr. Franc Kramberger se je rodil 
7. oktobra 1936 v Lenartu. Bogoslovje je 
končal v Ljubljani, mašniško posvečenje 
je prejel 29. junija 1960 v Mariboru. Med 
letoma 1961 in 1965 je bil kaplan v župni-
ji Maribor – Sv. Rešnje Telo. Leta 1965 je 
prevzel službo prefekta v Slomškovem dija-
škem semenišču v Mariboru. Leta 1973 je 
doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Med letoma 1972 in 1980 je bil postulator v 
procesu za beatifikacijo škofa Slomška. Leta 
1972 ga je škof Maksimilijan Držečnik ime-
noval za ravnatelja Slomškovega dijaškega 
semenišča. 

Za mariborskega škofa ga je papež Janez 
Pavel II. imenoval 10. novembra 1980, ško-
fovsko posvečenje pa je prejel 21. decembra 
1980 v mariborski stolni cerkvi. Za geslo si 
je izbral Marijine besede: »Zgodi se tvoja 
volja«. Od 6. decembra 2004 do 16. marca 
2007 je bil predsednik Slovenske škofovske 
konference. 24. septembra 2006 je bil v Ma-
riboru umeščen kot prvi mariborski nad-
škof in metropolit. 3. februarja 2011 je pa-
pež Benedikt XVI. sprejel njegovo odpoved 
vodenju mariborske nadškofije v skladu z 
Zakonikom cerkvenega prava.
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VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v novembru

Večer hospica z naslovom
O minljivosti in žalovanju

bo v torek, 8. novembra 2016, ob 17. uri, na sedežu odbora v Mariboru,  
Partizanska c. 12/II.

O žalosti in žalovanju najpogosteje govorimo, ko nam kdo umre. Doživimo in občutimo 
pa ju tudi tedaj, ko nekaj izgubimo, zapustimo, pogrešamo …

O odnosu do minevanja, smrti in žalovanja bo z nami  
razmišljal naš gost, dr. Karel Bedernjak

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Krvodajalske akcije v oktobru in novembru 2016
Petek 28. 10. OO RK Cerkvenjak
Petek 11. 11. OO RK Benedikt 
Sreda 23. 11. OO RK Sv. Ana 

Zlatoporočenca Grajfoner iz Trstenika

Pavla in Franc Grajfoner, ki živita v Tr-
steniku pri Benediktu, letos praznujeta 
50 let skupnega zakonskega življenja. 

Poročila sta se v Negovi, od koder je bila ne-
vesta Pavla, civilno ju je poročil Franc Rojko, 

cerkveno pa župnik Ivan Granfola. Ne mo-
reta verjeti, kako hitro je to minilo. Po po-
roki sta si dom ustvarila v viničariji v Trste-
niku, ki jima jo je podarila Alojzija Jostl, pri 
kateri je bila Pavla posvojenka. Bilo je le 56 

arov zemlje, zato je moral mož Franc v služ-
bo, Pavla pa je skrbela za družino in dom, 
ob tem pa kot priučena šivilja opravljala tudi 
šiviljske usluge. 

Oba zakonca sta se rodila 1942. leta. Pavla 
v Radvencih pri Negovi, kjer je obiskovala 
osnovno šolo. Pri 2 letih je izgubila očeta, 
ki je padel v nemški vojski na ruski fronti. 
Franc se je rodil v Zg. Porčiču in je po kon-
čani osnovni šoli delal pri kmetih. Po od-
služeni vojaščini se je zaposlil v Mariborski 
livarni, kjer je dočakaj pokoj. V zakonu so 
se jima rodili otroci: Marica, Slavica, Milika, 
Franci in Silva, ki so ju obdarili z 11 vnuki in 
dvema pravnukoma. Vesela sta, da si je sin 
Franci blizu njunega doma ustvaril družino, 
ker tako nista osamljena. Sta člana DU Be-
nedikt, Franc je že 10 let poverjenik, in se 
rada udeležujeta srečanj in izletov. Rada obi-
skujeta tudi cerkev, kjer je Pavla bralka be-
ril. Zanimivo je, da je Franc izpit za vožnjo 
osebnega avtomobila opravil pri 55-ih letih. 
To jima sedaj veliko pomeni, saj sta tako bolj 
gibljiva.

Ludvik Kramberger

Srečanje jurovskih zakoncev jubilantov

V nedeljo, 16. 
10. 2016, je v 
župniji Sveti 

Jurij v Slovenskih go-
ricah potekalo že tra-
dicionalno srečanje 
zakoncev, ki v teko-
čem letu praznujejo 
10, 20, 25, 30, 40 ali 
50 let skupne življenj-
ske poti. Srečanja se 
je udeležilo 23 parov, 
med njimi so bili tudi 
trije, ki so dočakali 
50 let skupnega ži-
vljenja. V spomin na 
slovesnost jim je de-
kan Janko Görgner izročil posebno plaketo. 
Po slovesni maši so se vsi zakonci jubilan-
ti zbrali na priložnostni zakuski v gostišču 
Špindler, kjer jih je pozdravil in nagovoril 
tudi župan občine Sveti Jurij v Slovenskih 

goricah Peter Škrlec. V klepetu so obujali 
spomine na začetke skupnih poti, za dobro 
vzdušje pa je z glasbo poskrbel ansambel 
Refren. 

Vida Ornik, foto Maksimiljan Krautič

Zahvala
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali in se trudili ob naši iskalni akciji in še po njej. Vsi 
dobrodošli na naši kmetiji.

Družina Satler iz Spodnjega Gasteraja

Predavanje za diabetike
Obveščamo vas, da 14. novembra ob svetovnem dnevu diabetesa organiziramo brezplač-
no merjenje sladkorja in krvnega tlaka, ki bo potekalo v trgovskem centru Mercator, 
Industrijska ul. 7, Lenart, v ponedeljek, 14. novembra 2016, od 9. do 12. ure.
26. novembra 2016 ob 10. uri vas vabimo tudi na predavanje v prostorih Centra Sloven-
skih goric (mala dvorana), Trg osvoboditve 9, Lenart. Predavala bo Milica Škof.

Društvo diabetikov Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart

ZA ZGODOVINSKI SPOMIN

Za osvežitev spomina na grozodejstva druge svetovne vojne

Dnevnik Heinricha Himmlerja – najbolj tihega in 
dlakocepskega nacista

Nemški dnevnik Bild je že pred časom 
objavil prve dele dnevnika nacističnega 
zločinca Henricha Himmlerja. Objavo 
celotnega dnevnika je najavil Nemški in-
štitut za zgodovino (DHI), ki ima sedež 
v Moskvi. Dnevniške zapiske, ki zajemajo 
obdobji med letoma 1937 in 1938 ter med 
1944 in 1945 so odkrili leta 2013 v arhivu 
ruskega obrambnega ministrstva v Po-
dolsku v bližini Moskve. Podolski arhiv 
hrani približno 2,5 milijona strani doku-
mentov, ki jih je med vojno zasegla Rdeča 
armada, in so v postopku digitaliziranja 
ter jih bodo v naslednjih letih objavile 
različne nemško-ruske institucije. Zapi-
ske so na pisalni stroj vsakodnevno na-
tipkali Himmlerjevi pomočniki pred nje-
govimi obveznostmi in tako ta podrobni 
seznam dopolnjuje kroniko njegovega 

delovanja, ki je zabeleženo v dnevniku iz 
let 1941 in 1942, ki so ga našli na začetku 
90. let minulega stoletja in objavili leta 
1999. Himmlerja se pogosto navaja kot 
osebo, ki je bila v takratnem sistemu ta-
koj za Adolfom Hitlerjem. Glede na to, da 
noben drugi veliki nacistični vodja razen 
Josefa Goebbelsa ni vodil tako natančne-
ga dnevnika, gre za še posebej pomemb-
no publikacijo.

Kot je povedal zgodovinar z DHI-ja 
Matthias Uhl, ki v zadnjih treh letih vodi 
projekt, lahko "tukaj sledimo Himmlerje-
vim dnevom do potankosti in rekonstru-
iramo nekatere pomembne odločitve." 
Zapiski so toliko pomembnejši, ker na-
tančneje pojasnjujejo Himmlerjevo vlogo 
v holokavstu. "Zdaj lahko rekonstruira-
mo [Himmlerjeve] dejavnosti v drugi po-
lovici vojne," je dejal Uhl. Iz dnevnika je 
razvidno, da je Himmler obiskal številna 
koncentracijska taborišča kot tudi varša-
vski geto (9. januara 1943) in da je imel 
aktivno vlogo pri načrtovanju množič-
nega umora Judov.Uhl je povedal še, da 
lahko "vidimo, kako vsi njegovi stiki na 

ravni državnih in gospodarskih omrežij 
gredo z roko v roki s krepitvijo njegove-
ga položaja," je ob napovedi izdaje Him-
mlerjevega dnevnika poročala Deutsche 
Welle. Eden najpomembnejših zapiskov 
je najverjetneje ta, ki je nastal 4. oktobra 
1943, ko je imel Himmler govor na sreča-
nju voditeljev SS-a hotelu Ostland v Po-
znanu v tedaj okupirani Poljski. Ta vnos 
beleži prvega od zloglasnih t.i. poznan-
skih govorov, enega od redkih primerov, 
ko je Himmler tudi uradno razpravljal o 
holokavstu in je bilo to tudi zabeleženo.V 
tem triurnem govoru, katerega en del so 
prebrali tudi med nürnberškimi procesi, 
je Himmler med drugim dejal: "Medse-
bojno moramo govoriti odkrito, čeprav 
ne bomo nikoli govorili o tem v javno-
sti - mislim judovsko izselitev, iztrebitev 

judovskega ljud-
stva." Proces iz-
trebljanja, ki se je 
začel z moritvijo 
duševno bolnih 
v letu 1940, se je 
nato nadaljeval z 
neslutenimi po-
sledicami in do-
segel vrhunec z 
uresničevanjem 
projekta »do-
končne rešitve« 
judovskega vpra-
šanja. Himmler-
jev morilski stroj 
pa je zajel tudi 
Rome, Slovane 
in druge »manj 
vredne ljudi«, 
tudi Slovence. 
Nikomur ni bilo 
prizaneseno, »to-

varne smrti« pod njegovim poveljstvom 
so delale noč in dan.

Kot sta o Himmlerju zapisala R. Man-
kvel in H. Fraenkel, je bil ta nacistični 
vojni zločinec v mnogih pogledih slabo-
ten človek, vendar kljub temu bister in 
preračunljiv. »Vedno je ostajal v ozadju, 
skrit očem javnosti, v akcijo je rad poši-
ljal podrejene, sam pa je ostajal v varnem 
zaledju«. Bil je ustanovitelj prvega ekspe-
rimentalnega koncentracijskega tabori-
šča Dachau pod vodstvom njegove SS, ki 
jo je vodil s trdo roko. Lahko zapišemo, 
da je Himmler pognal globoke koreni-
ne v zemljo, »na kateri so stala taborišča 
in v njih ustvarjal nekakšno življenje v 
smrti za velikansko, a skrito skupnost«, 
ki je nato vsrkala in uničila na milijone 
Evropejcev, predvsem Judov. Celo sam je 
razvijal metode pobijanja, da bi »prečistil 
raso« in je vedno globlje tonil v rasno ob-
sedenost. Mnogi raziskovalci ga označu-
jejo za »idealista brez idealov«, za najbolj 
tihega in dlakocepskega moža v nacistič-
ni hiearhiji.

Dr. Marjan Toš

Slovenski gimnazijci med enim od obiskov Auschwitza pri spomeniku 
slovenskih žrtev genocida

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

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

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

petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani: 
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Naša fotografija, objavljena v prejšnji šte-
vilki, je odmevala med še živečimi »učenka-
mi« nemščine: oglasila se nam je Milica Lor-
ber, ki je zapisala: »Med prebiranjem naših 
lokalnih Ovtarjevih novic sem zasledila spo-
minsko sliko iz udeležbe nemškega tečaja v 

letu 1972. Prepoznala 
sem sebe in druge ude-
ležence tečaja, ki ga je 
v okviru Delavske uni-
verze vodil profesor 
Alfonz Groman. 

Še vedno se spomi-
njam, da mi je takratni 
tečaj nemškega jezika 
veliko pripomogel pri 
uporabi tega jezika. 
Ker sem za nekaj časa 
odšla na porodniški 
dopust, se nadaljeval-
nega tečaja žal nisem 
mogla udeležiti. Dru-
ženje z ostalimi tečaj-
niki in spomin na predavatelja mi je ostal v 
lepem spominu.« 

Zapisala bom tudi dejstvo, kako smo iz-
brskali fotografijo. Naša sodelavka Milana 
(Emilija) Škerget (Taler) je pri urejanju fo-
toteke na tej fotografiji »našla« svojo, žal, že 
pokojno mamo, Marijo Taler. 

V Knjižnici Lenart imamo zares velike 
zaklade, lahko bi rekli spomin Slovenskih 
goric.

6. november je lenartovo in občina Lenart 
praznuje občinski praznik. Ob tej priložno-
sti po navadi nizamo uspehe in nove prido-

bitve mesta in okolice. 
Da je zares velika raz-
lika med desetletji, bo-
sta verjetno dodobra 
dokazali dve fotogra-
fiji. Da, za Lenart gre! 
Iz katerih let? Tiste, ki 
boste prepoznali lo-
kacije, pa prosimo, da 
jih resnično natančno 
opišete: od kod je fo-
tografirano in kaj je na 
sliki. Na fotografiji se 
bo morda prepoznal 
tudi mladenič, ki bo 
sam zapisal zgodbo iz 
mladosti; lahko pa se-

veda tudi drugi – njegovi prijatelji.
Prepoznajte se in uživajte v zgodbi! Pošlji-

te nam svoje spoznanje in zgodbo; pišite na 
marija.sauperl@lenart.sik.si ali se oglasite v 
knjižnici.

Marija Šauperl

Zaključek literarnega natečaja za najboljšo kratko zgodbo 

Krasna nova Evropa ali vsega je kriva 
mafija

Desetega septembra 2016 se je naše Kul-
turno-gledališko društvo Reciklaža prebu-
dilo v krasno novo Evropo. No, resnici na 
ljubo se je skozi okno odpiral pogled na Sve-

to Trojico v Slovenskih 
goricah, kjer je ves dan 
potekal spremljevalni 
program literarnega 
natečaja za najboljšo 
kratko zgodo Krasna 
nova Evropa, a kraj 
zaradi izobilja goric 
oziroma vinogradov 
prav gotovo sodi med 
najžlahtnejše evropske 
kotičke. 

Kdor želi razumeti 
sedanjost in upati na 
krasno novo priho-

dnost, mora vsaj malo poznati preteklost, 
zato se je zbirališče pri Rimskem gomilnem 
grobišču v Cerkvenjaku zdela smiselna od-
ločitev. Pisci iz vse Slovenije so že zgodaj 

dopoldne nazdravljali 
starim Rimljanom, ki 
se, skriti v globini ci-
vilizacije, niso pustili 
pretirano motiti. Po 
pozdravu cerkvenja-
škega župana in ogle-
du grobišč so se lite-
rati odpravili v Sveto 
Trojico in odromali 
bodisi v cerkev bodi-
si po trojiški literarni 
poti (nekateri so od-
romali kar naravnost 
proti baru Snoopy, a to 
ni več predmet literar-

KNjigolAndiJaZbiranje plastičnih zamaškov za 
humanitarne namene in potrebe

Že kar nekaj let 
traja vseslo-
venska akcija 

zbiranja plastičnih 
zamaškov predvsem 
za otroke s posebnimi 
potrebami. Z izkupič-
kom pomagamo pri 
nakupu zdravstvenih 
pripomočkov, ki jih ti 
otroci nujno potrebu-
jejo, in pri plačilu do-
datnih samoplačniških 
terapij, ki jih ni nikoli 
preveč. Na Ptuju in v 
njegovi širši okolici 
zbiram zamaške Ignac 
Habjanič in sem s po-
močjo dobrih in čutečih ljudi do sedaj zbral 
preko 30.000 kg. Zamaške Slovenska vojska 
odpelje na reciklažo v Žerjav (Črna na Ko-
roškem). Izkupiček zadnjega odvoza, ki je 
bil 6. 10. 2016, je namenjen društvu Sonček, 
Društvu za cerebralno paralizo Ptuj-Ormož. 
Pri odvozu so pomagali člani Maneger kluba 
Ptuj in učenci OŠ Ljudski vrt, ki sodelujejo 
pri vseh odvozih. Sicer so v smislu ozavešča-
nja zamaške že pomagali nakladati: Dejan 
Zavec, svetovni prvak v boksu, Nataša Pirc-
-Musar, predsednica RK Slovenije, in pred-
sednik DZ Milan Brglez.

Zamaške s področja UE Lenart sem v mi-

nulem šolskem letu dobil na OŠ Lenart in 
na OŠ Sveta Trojica in upam, da bo tudi le-
tos tako. Nedavno tega sem iz Benedikta od 
lastnika Avtoservisa Lorbek odpeljal 210 kg 
zamaškov; sicer zbirajo zamaške tudi v OŠ 
Benedikt.

Pomagajte! Zakaj ne bi pomagali neko-
mu, ki je pomoči potreben, vas pa to nič ne 
stane. Kako? S plastičnimi zamaški, ki so 
v vašem gospodinjstvu odpadek. Komu? 
Predvsem bolnim in tako ali drugače dru-
gačnim otrokom in naravi v smislu manjše-
ga onesnaževanja.

Ignac Habjanič 

Povečanje prostate - hrana, ki preprečuje, 
in hrana, ki lajša težave

Tretjina do polovica moških se v ži-
vljenju sreča s težavami v delovanju 
prostate. Tveganje za pojav obolenja 

s starostjo narašča in večina obolelih je v 
starosti nad petdeset let. Prostata je majhna 
žleza, ki se nahaja blizu prehoda sečnice iz 
mehurja. Velika je približno toliko, kot je ve-
lik divji kostanj, torej ima premer približno 
2,5 - 3 cm, tehta pa okrog 25 gramov. Njen 
volumen je le okrog 18 mililitrov, a ima po-
membno vlogo v telesu. Funkcije prostate so 
številne. Proizvaja hormone, ki delujejo na 
lokalni ravni in na nivoju celotnega telesa, 
kot so rastni faktorji in dihidrotestosteron. 
Pravilno delovanje prostate je ne le po-
membno za normalno funkcijo izločal, tem-
več vpliva tudi na funkcijo spolnih organov 
in plodnost. 

Znaki, ki nakazujejo na spremembe v ve-
likosti ali funkciji prostate, so šibak ali poča-
sen curek urina, občutek nepopolnega izpra-
znjenja mehurja po uriniranju, težak začetek 
uriniranja ali pogosto tiščanje na vodo. Lah-
ko se pojavijo nenadni močni pozivi na 
vodo in pogosto tiščanje na vodo ponoči. 
Veliko moških odlaša z obiskom zdravnika, 
vendar ob pojavu enega ali več od zgoraj 
naštetih simptomov ni dobro čakati. Dejav-
niki tveganja za razvoj bolezni so debelost, 
povišan krvni tlak, povišane vrednosti LDL 
holesterola in sladkorna bolezen. Povečanje 
prostate je povezano tudi z dedno nagnjeno-
stjo, kar pomeni, da se pogosteje pojavlja pri 
družinskih članih obolelega. 

V prehrani poznamo živila, ki vplivajo na 
razvoj povečanja prostate, in snovi, ki lahko 
zavrejo razvoj le-tega. Več obolelih je med 
tistimi, ki uživajo precej živalskih maščob, 
rdečega mesa in imajo pomanjkanje selena 
ter vitamina A. Pri vegetarijancih je delež 
obolelih manjši kot pri vsejedcih. 

Živila, bogata z enostavnimi ogljikovimi 
hidrati in maščobami, vodijo v povišanje 
vrednosti holesterola v krvi, ki je dejavnik 
tveganja za razvoj obolenja. Uživanje hrane, 
pridelane s pesticidi, in živil, ki vsebujejo 
težke kovine, je povezano s povečanim tve-
ganjem za nastanek bolezni prostate. Kofein 
lahko zaradi močnega diuretičnega učinka 
negativno vpliva na simptome obolenja pro-
state. 

Bioperin, ki se nahaja v popru, ohranja 
funkcijo prostate. Priporočena dnevna doza 

bioperina je 5 miligramov. Ob zdravi pre-
hrani in uživanju 5mg bioperina na dan se 
nivo selena v krvi dvigne za do 30 procen-
tov, vrednosti beta-karotena pa narastejo 
za približno 60 procentov. Oboje pozitivno 
vpliva na delovanje žleze. Likopen je topen 
v maščobah in se nalaga v različnih organih, 
med drugim tudi v prostati, kjer zavira pojav 
raka prostate. Priporočena dnevna količina 
zaužitega likopena je 3 do 6 miligramov. 
Izmed naravnih virov likopena ga največ 
vsebuje paradižnik. Študije dokazujejo, da 
izvleček velike koprive (Urtica dioica) zavira 
procese v telesu, ki naj bi vodili v benigno 
povečanje prostate. Bučna semena vsebujejo 
dve nenasičeni maščobni kislini, ki sta odgo-
vorni za ugoden vpliv v primeru benignega 
povečanja prostate. Lanena semena so bogat 
vir magnezija in omega-3 maščobnih kislin, 
ki znižujejo nivo holesterola v krvi in s tem 
pozitivno vplivajo na zdravje prostate. Selen 
igra pomembno vlogo pri preprečevanju na-
stanka različnih oblik raka, med njimi tudi 
raka prostate. Selen se nahaja v mesu, mor-
skih sadežih, polnozrnatih živilih, brazilskih 
oreških, polnozrnatem rižu, česnu, repi, je-
čmenu in pomarančnem soku. Količina, ki 
jo najdemo v hrani, je odvisna od sestave 
tal, na kateri uspevajo sadeži, oziroma hrana 
za živali. Vitamin E je antioksidant, ki ščiti 
pred škodljivim vplivom prostih radikalov. 
Priporočljiv dnevni vnos je 15 miligramov. 
Najdemo ga predvsem v rastlinskih oljih, se-
menih, oreških in polnozrnatih živilih. 
Pomaga

 - poper, paradižnik, velika kopriva, buč-
no seme, laneno seme, selen, vitamin E

Škoduje
 -  visoko kalorična hrana, pesticidi in tež-

ke kovine, kava
Kar se tiče bolezni prostate, je najpo-

membneje delovati preventivno. Priporočlji-
vo je redno opravljati preglede, predvsem po 
50. letu starosti. Na večanje tveganja s sta-
rostjo ne moremo vplivati, lahko pa zmanj-
šamo dejavnike tveganja za razvoj obolenja. 
Koristi zdrav način življenja, ki vključuje 
redno zmerno telesno dejavnost, gibanje v 
naravi ter opustitev kajenja oziroma preko-
mernega pitja alkohola.

Tina Purgaj, študentka medicine

ZA ZDRAVJE
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noteoretske razprave). V trojiškem kultur-
nem domu je udeležence natečaja ponovno 
zalezovala preteklost: na oder so se namreč 
v nenavadnih, razkošnih kostumih začeli 
zgrinjati igralci Kulturnega društva Delavec 
Lenart, ki so s predstavo Agatine skrivnosti 
pričarali čas reformacije in resnično, tragič-
no ljubezensko zgodbo. Ko se ljubezen tra-
gično konča, gre skozi želodec samo še do-
bra, stara hrana, s katero so se naši literarni 
gostje okrepčali v gostilni Šiker in se vmes 

posladkali še z medom (no, prav: medico) 
v bližnjem Čebelarstvu Vogrinčič. Teror-
ju hrane in pijače je ponovno sledil, kot bi 
rekel Ivan Čolović, teror kulture, začinjen z 
razglasitvijo zmagovalcev. V trojiškem kul-
turnem domu je pisce pričakala voditeljica 
Ana Porenta; kljub njeni sproščenosti se je 
napetost vedno bolj stopnjevala in vrhunec 
dosegla s prihodom gospodarja kontinenta 
Krasna nova Evropa – najslavnejšega mafij-
ca Dona V. Corleona. Ko je zagotovil, da pri 
izboru ni bilo nobene kuhinje, smo končno 
lahko začeli z razglasitvijo najboljših zgodb. 

Strokovna žirija v sestavi Željka Perovića, dr. 
Božidarja Jezernika, Elene Pečarič in Alenke 
Bartulović je med 91 zgodbami izbrala ta-
kole: prvonagrajenka, prejemnica denarne 
nagrade v vrednosti 500 evrov in častnega 
naziva literarna zavetnica, je postala Tanja 
Mastnak, druga nagrada, tablični računal-
nik v vrednosti 300 evrov, je pripadla Samu 
Petančiču, tretja nagrada, nova izdaja Slo-
varja slovenskega knjižnega jezika, pa Vasju 
Jagru. Prejemnici dodatnih nagrad – poto-

vanja v evropsko prestolnico 
za dve osebi in Slovenskega 
etimološkega slovarja – pa sta 
Jana Kolarič in Mateja Mah-
nič. Sledila je še razglasitev 
knjižnih nagrajencev, ki so: 
Nina Mesner, Nataša Štefa-
nac, Metka Lampret, Roman 
Rozina, Mojca Ramšak, Nina 
Kremžar, Tim Uršič, Ivanka 
Kostantino, Petra Vidic in Sa-
nja Premović.

Po zaključni prireditvi smo 
dosedanje literarne zavetni-
ce (same dame!) slavnostno 
razglasili še ob literarnem 
spomeniku, na katerem bodo 
kmalu tablice z njihovimi 

imeni in podpisi in se po zgledu Knežjega 
kamna imenuje Knjižni kamen. Literarne 
zavetnice so, poleg letošnje nagrajenke Ta-
nje Mastnak, postale še Milena Miklavčič 
(2012), Metka Lampret (2013), Majda Arh-
nauer Subašič (2014) in Klavdija Kia Zbičaj-
nik (2015). 

Zaključili smo, kot se za literate edino 
spodobi, v samostanski kleti, kjer smo nič 
kaj meniško nazdravljali in modrovali, da 
krasna nova Evropa tukaj in zdaj vsekakor 
obstaja …

Sara Špelec, predsednica KGD Reciklaža

Strokovna ekskurzija dramske sekcije 
KUD Sveta Ana

Štirje člani dramske sekcije KUD Sv. Ana 
smo se 7. oktobra udeležili strokovne ek-
skurzije v Sarajevo, Konjic, Mostar, k izviru 
reke Bune in v nasade mandarin v dolini 
Neretve.

Prvi dan je bil namenjen ogledu prestolni-
ce. Baščaršija nas je očarala z bogato kulina-
riko, dobrega vzdušja ni manjkalo. Ogledali 
smo si tudi lokacijo, kjer se je snemal film 
Bitka na Neretvi. Naš cilj je bil izvedeti, kako 
so film snemali, predvsem pa nas je zanima-
lo rušenje mostu, kjer je kot voznik tovor-

njaka sodeloval tudi naš član Tone Zupanec 
(Joklov Tunč). Tone nam je razkril skrivno-
sti tega velikega filma, ki v originalu, žal, ni 
bil nikoli predvajan. V Mostarju smo vzdi-
hovali in ploskali pogumnemu domačinu, ki 
je samo za nas skočil z znamenitega mosta. 
Sledil je ogled izvira reke Bune, ki slovi kot 
največji kraški izvir v Evropi. Zadnji dan 
smo preživeli v nasadih mandarin v dolini 
reke Neretve. Ob zvokih domače harmonike 
smo se jih do sitega najedli in napolnili vre-
če za domov. Domačini so nas s Trupicami 
popeljali po rokavih reke Neretve - domači-
ni to dolino upravičeno imenujejo hrvaška 
Kalifornija. 

Ker pa ne moremo iz svoje kože, smo na 
poti zabavali goste in vzdrževali pozitivno 
vzdušje. Zlasti zabavni so bili večeri v hotelu, 
kjer smo tudi sami sodelovali s show progra-
mom in nasmejali domačo in bosansko pu-
bliko do solz. Veliko lepega smo videli, na-
polnili smo si baterije in utrdili vezi. Z dobro 
voljo in novimi idejami bomo v prihodnje 
lažje ustvarjali.

Metka Ornik

Likovna zgodba v Hiši zgodb
V soboto, 17. septembra, so v Muzeju in 

galeriji Methansova hiša na Zgornjem Dra-
žen Vrhu pripravili Dan ustvarjalnosti in 
odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko ogledali 
bogato etnološko zbirko ter aktualno likov-
no razstavo. Vzporedno je potekala ustvar-
jalna likovna delavnica priznanih likovnih 
umetnikov iz Slovenije in Avstrije, ki jo je 
lastnik Leopold Methans poimenoval Likov-
na zgodba v Hiši zgodb. Sodelovali so: Bog-
dan Čobal, Erna Ferjanič, 
Rado Jerič, Metka Lipnik, 
Leopold Methans, Tatjana 
Mijatović, Vinko Prislan, 
Jerneja Smolnikar, Maja 
Šivec, Dana Štrucelj, Irena 
Zemljič Gajser in umetni-
ki iz Avstrije - Helmut Bla-
žej, Albert Messner in Hel-
ga Maria Niederl. Hiša je v 
preteklosti gostila številne 
likovnike, tam so se odvile 
številne likovne kolonije 
in slikarska srečanja, je pa 
tokratna likovna delavnica 
prva v organizaciji lastnika 
hiše.

Večina umetnikov je bila prvič v Me-
thansovi hiši. Niso skrivali navdušenja nad 
urejenostjo hiše in gostoljubnostjo družine 
Methans. Seveda je gostitelj poskrbel tudi za 
originalno darilo, ki ga nekako že tradicio-
nalno podari novim obiskovalcem hiše – to 

je popotniška culica z mamljivo kulinarično 
vsebino. Energija hiše in gostiteljev, dobra 
volja in delovna vnema likovnikov je botro-
vala temu, da je nastalo veliko število likov-
nih del. Likovniki so ustvarjali vsak v svoji 
poljubni tehniki in tematiki. Delovni dan so 
strnili s pokušino vina vinogradništva Šen-
veter ob glasbeni spremljavi Roka Methansa 
s svojimi prijatelji.

V galeriji Methansove hiše so pripravili 

razstavo nastalih del, ki so jo javnosti pred-
stavili 22. oktobra ob 17. uri. Likovna dela 
je javnosti predstavil likovni kritik Mario 
Berdič.

Besedilo: Tatjana Mijatović

Darilo kraju Prevorje 
na Kozjanskem

Dnevi se krajšajo in s tem tudi hladijo, 
zato si Danijel Ferlinc-Danny ponovno z 
vsakim dnem, ki je vse krajši, vzame malo 
več časa zase, za ustvarjanje. Nastajajo sli-
ke, poezija in proza. Zadnje njegovo likov-
no delo je bilo podarjeno kraju Prevorje na 
Kozjanskem, kjer slavijo svojega krajevnega 
junaka, ki je živel pred več kot stošestdeseti-
mi leti, to je njihov Franc Guzaj. Na podar-
jeno sliko je bil zelo dober odziv.

E. P.

Likovna skupina Martine Golija iz Voličine
Martina Golija je umetniška duša in ume-

tnica, slikarka. Doma iz Selc, živi v Zavrhu v 
hiši, obraščeni z bršljanom, ki ji je »sloven-
skogoriško dušo« vtisnila Martina s števil-
nimi njenimi deli, poslikavami in predmeti.

Martina ima rada Slo-
venske gorice, kulturno 
in etnološko bogastvo 
domačega okolja, svet, ki, 
žal, počasi izginja. Ker je 
opravljala poklic restavra-
torke v muzeju, je pred 
propadom in zobom časa 
ohranila številne kapelice, 
znamenja in križe iz na-
šega okolja. Poskrbela je 
za restavratorska dela, jih 
poslikala s pristnimi posli-
kavami in motivi, tako da 
nas še danes spominjajo 
in opominjajo na ljudi in 
čas, v katerem so nastali, 
so značilni za slovensko-
goriško okolje ter so del njegove sakralne 
arhitekture. 

Svoje slikarsko znanje in ljubezen do ume-
tnosti prenaša na druge, na starejšo genera-
cijo domačinov, ki radi ustvarjajo in se vsak 
teden v Jožefovem domu v Sp. Voličini pre-
dajo ustvarjalni domišljiji. Likovna skupina, 
ki že 5 let deluje pod njenim mentorstvom, 
nas je razveselila s številnimi izvirnimi in le-
pimi likovnimi deli, ki jih vsako leto razsta-
vijo ob prazniku KS Voličina. Člani skupine 
pravijo, da je Martinca dobra pedagoginja z 
veliko znanja, ki zna prebuditi skrite talen-
te, spodbuditi domišljijo in uspešno podaja 
znanje o različnih likovnih tehnikah, mo-

tivih in zakonitostih likovne govorice. Zna 
motivirati, povezovati ljudi in skrbi za do-
bro vzdušje v skupini. Njena glavna zasluga 
je, da ustvarjajo, se izobražujejo in se imajo 
fajn, kot rada pove.

V septembru so člani likovne skupine, ki 
jo sestavljajo Marija Čuček, Darinka Kran-
vogel, Helen Erjavec, Jožica Andrejč, Mari-
ca Kranvogel, Mojca Bračič, Zlatko Bračič, 
Olga Kocbek, Bronja Lešnik in Majda Štra-
vs svoja dela na temo »Les je lep« razstavili 
tudi v Avli Jožeta Hudalesa v prostorih Ob-
čine Lenart. V preteklih letih so slikali na 
teme tihožitje, šopki, baročni zvoniki, barv-
ne ploskve. Martinca pravi, da »so likovne 
urice postale srečanja ljudi enakih interesov, 
ustvarjanje pa je postalo sprostitev ob vsak-
danjih skrbeh.« Letos je Martina Golija pre-
jela priznanje KS Voličina.

D. O.

Elektronska publikacija:

"Folklorna dejavnost v Jurovskem Dolu"
Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol je v septembru 
izdalo elektronsko publikacijo Folklorna dejavnost v Juro-
vskem Dolu, ki je dostopna na njihovi spletni strani.
Povezava na elektronsko verzijo v PDF:
http://kdic-jurovskidol.si/index.php/skupine/folklorna-sku-
pina-jurovcan/folklorna-dejavnost-v-jurovskem-dolu 
http://obcinajurij.si/dejavnosti/drustva-in-organizacije/kul-
turno-drustvo-ivan-cankar-jurovski-dol/folklorna-skupina-
-jurovcan/folklorna-dejavnost-v-jurovskem-dolu 

Avtor je Miroslav Breznik, fotografije: arhiv kulturnega 
društva, Maksimiljan Krautič in Miroslav Breznik, lektorica: 
Andreja Plemenič. 
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nedikta, ljudski godci 
iz Velike Nedelje, ma-
žoretka Kaja Rajter, s 
twirling točko pa se 
je predstavila Nika 
Vauda Lorenčič. Seve-
da pa na prireditvi ni 
manjkalo lepo petje 
domačih pevcev ljud-
skih pesmi KTD Selce. 
Prav tako je prireditev 
popestrila dramska 
skupina KTD Selce, ki 
je pošteno nasmejala 
občinstvo s skečem 
Obtoženec Urban. Vse nastopajoče pa sta z 
domiselnim in humornim tekstom, v vlogah 
Mare in Lizike, povezovali članici dramske 
skupine. 

Nasmejani in veseli obrazi ter pohvale so 
spodbuda organizatorjem za nadaljnje delo.

J. B.

NOGOMET

3. SNL – Sever: Lenartu oktobra točki proti Fužinarju in Šampionu
Po domačem remiju proti Fužinarju je NK Ajdas Lenart v 10. krogu 3. SNL – sever zabeležil 
6. poraz v sezoni, tokrat v gosteh proti Dravogradu (2:0). Lestvica po 10. krogu: 1. Maribor 
B (23 točk), 2. NK Rogaška (22), 3. NK Šmarje pri Jelšah (20), 4. S. Rojko Dobrovce (18), 5. 
Dravinje (17), 6. Korotan (14), 7. NK Dravograd (13), 8. NK Fužinar (12), 9. Mons Claudius 
(11), 10. ŠD Videm (11), 11. Brunšvik (9), 12. NK Šmartno 1928 (9), 13. NK Šampion (8), 14. 
NK Ajdas Lenart (4).

Veteranska liga v srednjem nogometu: Veterani Mizarstva Širovnik 
Slovenske gorice jesenski prvaki
Ekipa Mizarstva Širovnik Slovenske gorice je z zmago 3:0 v derbiju proti ekipi Pizzerija Mica 
iz Janežovcev v nedeljo, 23. 10., potrdila 1. mesto na lestvici veteranske lige v srednjem no-
gometu. Dosedanji petkratni zaporedni prvaki tega tekmovanja so s to zmago na domačem 
igrišču v Selcah osvojili tudi naslov jesenskih prvakov.

FUTSAL

1. SFL: Benediktu prepričljiva zmaga nad Puntarjem
V 4. krogu 1. SFL je Benedikt na domačem igrišču zabeležil visoko zmago (7:1) nad Puntar-
jem iz Tolmina. Varovanci Tomislava Novaka so potrdili dobro formo iz tekme proti Litiji in 
dokazali, da točka (2:2) proti favoriziranim Litijanom v 3. krogu ni bila naključje. Na vrhu 
lestvice strelcev je z 8 goli igralec Bendikta Bojan Klemenčič. Lestvica po 4. krogu: 1. Proen 

Srečanje cerkvenih pevskih zborov 
V nedeljo, 16. 10. 2016, je pri Mariji Sne-

žni v Slovenskih goricah potekalo srečanje 
cerkvenih pevskih zborov lenarške dekanije, 
ki se odvija vsako drugo leto. Udeležili so 
se ga odrasli cerkveni pevski zbori iz župnij 
Sv. Ana, Sv. Benedikt, Sv. Anton, Sv. Trojica, 
Sv. Lenart, Marija Snežna in Sv. Jurij. Iz žu-
pnij Sv. Ana in Sv. Benedikt sta se srečanja 

udeležila tudi mladinska cerkvena zbora. 
Pohvalno je, da so prav vsi zbori okreplje-
ni z mladimi glasovi. Organizator srečanja, 
Franc Časl, župnik pri Mariji Snežni, ki je 
referent za cerkveno glasbo v lenarški deka-
niji, je izrazil zadovoljstvo, da se trudijo za 

ubrano petje pri svetih mašah in da se pred-
stavljajo z repertoarjem, ki po končani pred-
stavi ne roma na police. Kot da bi se zboro-
vodje dogovorili, se je vsak zbor predstavil s 
hvalnico naši nebeški materi Mariji in prav 
te pesmi so številnim ljubiteljem cerkvenega 
petja v polni cerkvi Marije Snežne najbolj 
segle do srca. Po končanih pevskih nastopih 

je pod taktirko Andreja 
Dvoršaka, organista pri 
Sveti Trojici, zadonela sku-
pna pesem vseh zborov Je 
mrak končan. Vse udele-
žence je v mesecu rožnega 
venca nagovoril tudi novi 
dekan lenarške dekanije, 
župnik pri Svetem Juriju 
v Slovenskih goricah, Jan-
ko Görgner. Ob zaključku 
pevske slovesnosti smo 
bili deležni še blagoslova 
z Najsvetejšim. Marija, vse 
k tebi hiti … pa je donelo 
iz številnih grl, ko smo za-

puščali cerkev Marije Snežne. Po duhovnem 
srečanju pa smo se zbrali na družabnem sre-
čanju na Turistični kmetiji Rožengrunt pri 
Miheliču. 

Vida Ornik, Foto Tone

Večer napitnic in napevov v Selcih
KTD Selce že nekaj let prireja veseli večer 

Napitnic in napevov. Kraj Selce se nahaja na 
lepem vinorodnem območju, kjer kar nekaj 
vinogradnikov prideluje dobro žlahtno ka-
pljico. Vino pa je povezano z dosti šegami, 
navadami, je pa tudi izraz gostoljubnosti. 
O vinu poje tudi veliko slovenskih ljudskih 
pesmi, napitnic in napevov. Da bi ohranjali 
slovensko vinogradniško kulturo ter ljudske 

pesmi, so člani društva KTD Selce tudi letos 
v času krajevnega praznika Voličina pripra-
vili veselo druženje in sicer v nedeljo, 25. 9 
2016. 

Na odru so se zvrstili različni nastopajoči 
in sicer: otroci vrtca Selce, pevke ljudskih 
pesmi Urbančanke, Luka Pučko s harmoni-
ko, ki obiskuje šele 2. razred, ljudske pevke 
Leskovčanke, ljudski pevci Žitni klas iz Be-
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Brezdomec
»Ste že dolgo brezdomec?« je mladenič 
radovedno povprašal možakarja, ki je spal 
na klopi v parku.
»Ne. Še prejšnji teden sem imel kuharja, 
snažilko, osebne stražarje in veliko streho 
nad glavo,« je ponosno odvrnil možakar.
»Kaj pa se vam je potem zgodilo? Ste se 
ločili?«
»Ne, izpustili so me iz zapora, ker sem 
prestal kazen.«

Površnost
»Zakaj so te zaprli?« je en zapornik 
vprašal drugega.
»Zaradi površnosti,« je odvrnil vprašani.
»Ali je po novem površnost tudi tako velik 
greh?«
»Seveda, če po vlomu pozabiš pobrisati 
svoje prstne odtise.«

Različni okusi
»Tvoj novi klobuk pa mi zares ni všeč,« je 
mož dejal ženi.
»Saj vem, da bi bilo tebi najbolj všeč, če 
bi si dala na glavo gajbo pira,« je odvrnila 
žena. 

Pri zdravniku
»Stric, vi pa ste svoje že spili,« je rekel 
zdravnik starejšemu pacientu, ko je po-
gledal njegove jetrne teste.
»To je res,« je odvrnil pacient. »Ampak 
brat ga na srečo ima še 500 litrov.«

Jasnovidka
»Kdaj bom umrl?« je diktator vprašal 
jasnovidko.
»Do dneva natančno vam težko povem. 
Zagotavljam pa vam, da boste umrli na 
državni praznik.«
»Kateri dan pa bo to po koledarju?«
»Vseeno kateri, vsekakor pa bo razglašen 
za državni praznik.«

Simulant
»Gospod doktor, pacient iz sobe 20, za 
katerega ste rekli, da je simulant, je umrl,« 
je medicinska sestra poročala zdravniku.
»No, končno se je nehal pretvarjati,« je 
odvrnil zdravnik.

Maribor (10 točk), 2. Bronx Škofije (9), 3. KMN Sevnica (9), 4. KMN Litija (8), 5. Oplast Ko-
barid (6), 6. KMN Benedikt (4), 7. Dobovec Pivovarna Kozel (3), 8. FC Zavas (3), 9. Puntar 
(3), 10. KMN Tomaž Šic bar (3).

Tekmovanja mladih
Državno prvenstvo do 19 let – vzhod: Benediktu in Trojici po ena zmaga v uvodnih dveh 
krogih
Po dveh odigranih tekmah sta slovenskogoriška predstavnika zabeležila po eno zmago in en 
poraz. Sv. Trojica zmago proti Mariboru (8:3) in poraz proti Sevnici (2:8), Benedikt pa zmago 
proti Mariboru (5:4) ter poraz proti Keblju (2:3).
Lestvica po 2. krogu: 1. Kebelj (6 točk), 2. KMN Secnica (3), 3. ŠD Mlinše (3), 4. KMN Bene-
dikt (3), 5. Sv. Trojica (3), 6. FC Ptuj (0), 7. Dobovec (0), 8. Proen Maribor.
Državno prvenstvo do 17 let – vzhod: zmago Slovenskih goric v derbiju proti 
Benediktu zasenčila huda poškodba Luke Mauriča
Lokalni derbi med Slovenskimi goricami in Benediktom je zaznamovala huda poškodba igral-
ca domačega moštva Luke Mauriča, ki si je ob padcu sredi 2. polčasa »grdo« zlomil roko. Tako 
kljub zmagi ekipe iz Voličine (9:1) ni bilo prešernega vzdušja po tekmi niti v taboru gostov. 
Lestvica po (nedokončanem) 2. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (6 točk), 2. Meteorplast (3), 
3. Dobovec (3), 4. Imeno-Kozje (0), 5. KMN Benedikt (0), 6. Proen Maribor (0), FC Ptuj (0)
Državno prvenstvo do 15 let – vzhod: Slovenske gorice nasule Mariboru 37 golov, 
Litiji 9
Igralci Slovenskih goric so ekipi Proen Maribor v uvodni tekmi državnega prvenstva do 15 
let v sezoni 2016/17 zabili kar 37 golov in ob tem prejeli le 2. Tudi iz gostovanja v Litiji so se 
vrnili s prepričljivo zmago (9:1).
Lestvica po 2. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (6 točk), 2. Meteorplast (6), 3. FC Ptuj (3), 4. 
FK Kebelj (3), 5. FC Litija (0), 6. NK Imeno-Kozje (0), 7. Proen Maribor (0)
KMN Slovenske gorice 2. mesto na futsal turnirju do 17 let v Zagrebu

Na mednarodnem turnirju do 
17 let v Zagrebu, ki ga je organi-
ziral FC Dinamo Zagreb, je eki-
pa iz Voličine osvojila 2. mesto. 
Povabilo na turnir so poleg do-
mače ekipe FC Dinamo Zagreb 
in ekipe Slovenskih goric dobile 
še hrvaška Aurelija (Vinkovci) 
in aktualni slovenski državni pr-
vaki FC Dobrepolje. Po uvodni 
prepričljivi zmagi (7:1) proti eki-
pi slavnega zagrebškega Dinama 
so se igralci Slovenskih goric za 
1. mesto pomerili z ekipo FC 
Aurelija. Po izjemno napetem 
obračunu in kopici zapravljenih 

priložnosti je slavil hrvaški klub. Kljub vsemu je gostovanje v Zagrebu ostalo tako igralcem 
kot staršem in klubu v zelo pozitivnem vtisu. Pohvaliti pa gre tudi gostoljubje organizatorja 
turnirja. 

Dejan Kramberger

»Marica, zakaj ti še kar naprej delaš in 
delaš? Če bi bil jaz na tvojem mestu, bi 
že zdavnaj šel v zaslužen pokoj,« je pred 
dnevi pri malici rezkar Peter dejal šivilji 
Marici.

»Kje ti živiš, Peter. Jaz upokojitvenih 
pogojev še nisem dosegla, čeprav delam že 
skoraj štiri desetletja,« je odvrnila Marica.

»Marica, kdaj pa se boš lahko upokoji-
la?« je zvedavo vprašal Peter.

»Kdo ve? Odvisno je od tega, kateri za-
kon bo takrat veljal. Po trenutno veljav-
nem zakonu moram za pokojnino delati 
40 let, po pokojninski reformi, ki jo na-
merava izpeljati vlada, pa bom morala za 
pokojnino delati najmanj 43 let, poleg tega 
pa bom morala biti starejša od 65 let,« je 
pojasnila Marica.

»Kaj so ministri v vladi čisto znoreli,« 
se je razburil mizar Tone. »Kdo, ki dela v 
proizvodnji, lahko dela 43 let? To je znan-
stvena fantastika.«

»Večina delavk in delavcev dandanes ne 
more delati niti štirideset let!« je vzkliknil 
Peter. »Zato trdim, da so predlagani novi 
upokojitveni pogoji za delavce nespreje-
mljivi. Sprejmejo jih lahko samo tisti, ki 
so se že sprijaznili, da jih bodo iz službe 

odnesli z nogami naprej naravnost na po-
kopališče.«

»Vidim, da imamo v Sloveniji s pokoj-
ninskimi reformami same težave. Zato 
bom sama predlagala temeljito pokojnin-
sko reformo, ki bo vsem prinesle lepše 
življenje in manj skrbi,« je dejala Marica.

»Marica, kaj pa boš predlagala?« sta pre-
senečeno vprašala Tone in Peter.

»Najboljšo in v tem trenutku najbolj pri-
merno rešitev,« je povzdignila glas Marica.

»No, in kakšna je ta rešitev?« sta bila še 
bolj radovedna Tone in Peter.

»Predlagala bom, naj mladi po konča-
nem izobraževanju takoj gredo v pokoj 
in naj takoj dobijo povprečno pokojnino. 
Dokler imajo starše, ki jim lahko pomaga-
jo, in dokler nimajo družin, lahko s pov-
prečno pokojnino nekako preživijo. Deset 
let po upokojitvi pa naj gredo delat. Potem 
naj delajo do svojega zadnjega dne,« je de-
jala Marica.

»Hm, Marica, tvoja zamisel ni slaba,« je 
dejal Peter. »Vendar se mi zdi, da jo v naši 
državi politiki že nekako uvajajo, saj mladi 
leta in leta ne morejo dobiti redne zapo-
slitve, številni starejši delavci pa morajo 
delati do svojega zadnjega diha.«

Pokojninska reforma
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela
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KARATE

Spodbuden začetek sezone 
lenarških karateistov
Karateisti lenarškega karate kluba so le-
tošnjo tekmovalno sezono pričeli zelo 
spodbudno. 25. 9. so se udeležili 1. kroga 
osnovnošolske karate lige, ki se je odvija-
la v Športni dvorani Lenart. V kategorijah 
posamičnih kat sta drugo mesto osvojila 
Luka Rola med malčki in Vid Zarič med 
dečki. Med mlajšimi kadeti je tretje me-
sto osvojil Martin Zadravec. V disciplini 
športnih borb so v svojih težnostnih ka-
tegorijah dosegli zlato odličje Vid Zarič in 
Martin Zadravec, Nino Ornik pa je odne-
sel srebro. 
8. oktobra je matični Karate klub Kovinar 
Maribor gostil že 6. mednarodni turnir 
pod nazivom: Maribor Open 2016. Tek-
movanje se je odvijalo v športni dvorani 
TŠC v Mariboru, udeležilo pa se ga je 300 
tekmovalcev iz 40 klubov ter šestih držav. 
V močni konkurenci sta v kategorijah kat 
dosegla 5. mesto Luka Rola ter ekipa malč-
kov v sestavi: Luka Rola, Luka Lenart in Gal 
Bauman. Nekoliko uspešnejša je bila ekipa 
dečkov (Vid Zarič, Filip Vinter in Luka 
Kukovec), ki je v katah osvojila 2. mesto. 
Med posamezniki je bil najuspešnejši Nino 
Ornik, ki je športnih borbah v kategoriji 
kadetov osvojil 3. mesto. Čestitamo!
Vsem ljubiteljem karateja, ki je letos na OI 
v Riu bil sprejet med olimpijske športe in 
bo svoj debi doživel v Tokiju 2020, podaja-
mo informacijo o članskem svetovnem pr-
venstvu (SP). Najboljši svetovni karateisti 
se merijo med 25. in 30. 10. 2016 v avstrij-
skem Linzu. Na tem SP sta med udeleženci 
Maša Simonič, reprezentantka v ženskih 
katah in članica matičnega Kovinarja, ter 
lenarški trener Darko Zarič v funkciji so-
dnika. 

Darko Zarič

Ekipa Lenarta

Luka Rola

Nino Ornik

Vogalček J. Vanturja

Tudi za učinkovitejšo zdravstveno reformo 

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Bili smo na jesenski strokovni ekskurziji
Člani Društva za razvoj podeželja LAS 

Ovtar Slovenskih goric in partnerji novou-
stanovljenega LAS Ovtar Slovenskih goric 
smo se 11. oktobra 2016 odpravili na stro-
kovno ekskurzijo po občinah, ki so se na 
novo vključile v LAS Ovtar Slovenskih goric: 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Duplek, 
Pesnica in Šentilj.

Čeprav je bilo vreme kislo, nas to ni ovira-
lo in smo predviden program izpeljali. Naj-
prej smo se podali v občino Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, kjer nas je lepo sprejela 
županja Darja Vudler z ekipo. Ogledali smo 
si film o lepotah občine, nato pa še Hrgovo 
domačijo. To je s slamo krita "cimprana" 
domačija. Sestavljata jo leseni, s slamo kri-
ti stavbi - hiša in gospodarsko poslopje. Je 
lepo obnovljen primer stavbne dediščine v 
Slovenskih goricah s konca 18. in začetka 19. 
stoletja. V njej je na ogled postavljena tudi 
razstava Čebelarskega društva. Ustavili smo 
se tudi v cerkvi sv. Andraža, katere bogato 
zgodovino je predstavil Edi Kupčič. Z gosti-
telji smo nazdravili s kozarčkom rujnega.

Pot nas je naprej vodila na Grad Vurberk, 
ki stoji na strateško pomembnem griču nad 
reko Dravo. Danes sta na gradu ohranjena 
le še renesančni utrdbeni obroč in obzidje 
s stolpi in vhodom z renesančnim porta-
lom. Nastanek vurberškega gradu povezu-
jemo z ljudsko pripovedko nemškega zgo-
dovinarja o pogumnem štajerskem vitezu 
iz 11. stoletja po imenu Kresnik. Župan 
občine Duplek Mitja Horvat je predstavil 
nadaljnje načrte občine s tem kulturnim 
spomenikom, Miha Rojko pa je pohvalil 
sodelovanje in pomoč občine pri pridobi-
vanju soglasij za njegov projekt. V nepo-
sredni bližini gradu so namreč letos od-
prli Pustolovski park Vurberk, ki privlači 
mlade in stare obiskovalce, željne gibanja 
in adrenalina. 

V nadaljevanju smo se ustavili v Zgor-
nji Koreni. Najprej smo si ogledali cerkev 
sv. Barbare, ki jo je na zanimiv način orisal 
Janez Kurnik. Irena Lenič pa je predstavi-
la zeliščni učni vrt, ki ga je Društvo Melisa 
Korena uredilo v neposredni bližini cerkve. 

Člani društva so nas presenetili in pogostili 
z okusnim pecivom z zelišči in čajem, ki je 
zelo prijal.

V Jakobskem Dolu smo si v Gostilni in vi-
noteki Žmavc privoščili okusno kosilo. Gre 
za staro stavbo v središču kraja, ki jo je la-
stnik obnovil in jo preuredil v gostilno. Pod 
okriljem gostilne delujejo restavracija, vin-
ska klet in pub. Robert Žmavc nam je pred-
stavil projekt KULeBIKE, ki nudi možnost 
izposoje električnih koles za odkrivanje 

okolice in uživanja v kulinaričnih dobrotah, 
ki jih najdete na podeželju Slovenskih goric.

V Šentilju nam je župan Štefan Žvab pred-
stavil dva zanimiva projekta občine. Medge-
neracijski center, ki je namenjen vsem gene-
racijam, je Občina Šentilj odprla v začetku 
lanskega septembra. Izvajajo različne delav-
nice: kreativne delavnice, izobraževalne ter 
o zdravem slogu življenja. Zadruga Dobrote 
je bila ustanovljena z namenom pospeše-
vanja razvoja podeželja, da bi na lokalnem 
nivoju združila pridelovalce in predelovalce 
hrane ter jim omogočila vstop na trg in za-
gotovila odkup. Predsednica zadruge Olga 
Pregl je predstavila delovanje in načrte za-

druge, z izdelki sta se predstavila Izletniška 
kmetija Sirk in Naša kašča.

Ekskurzijo smo zaključili na območju ob-
čine Pesnica v podjetju Dveri-Pax, ki ljubite-
lje vin in vsega lepega vabi v lepo obnovljen 
skoraj 900 let star Jareninski dvor. Skupaj 
smo si privoščili degustacijo vin v čudoviti, 
obokani vinski kleti grajskega poslopja. 

Na ekskurziji smo si ob druženju ogledali 
primere dobrih praks in spoznali, da je nuj-
no še tesnejše povezovanje med vsemi obči-
nami ter ponudniki, da bodo Slovenske go-
rice bolj prepoznavne v Sloveniji in Evropi.

Milena Grabušnik, foto: Zmago Kokol 

LAS Ovtar na ogledih na Češkem
Duštvo za razvoj podeželja “LAS Ovtar Slovenskih goric” na ogledu dobrih praks 
delovanja LAS na Češkem z mednarodno konferenco o sodelovanju med LAS

Strokovne ekskurzije, od 12. 10. do 15. 10. 
2016 v Češki republiki, sta se udeležila pred-
sednik društva Andrej Kocbek in član Karl 
Vogrinčič. Strokovna ekskurzija je ena od 
rednih aktivnosti, ki jih Društvo za razvoj 
slovenskega podeželja izvaja v okviru svoje 
vloge informiranja, usposabljanja in promo-
cije. Njen namen je ogled dobrih praks in 
mreženje na mednarodni ravni.

V času ekskurzije so bili organizirani 
ogledi dobrih praks in predstavitve kori-
ščenja evropskih sredstev za razvoj češkega 
podeželja. Izvedena je bila konferenca med 
češkimi in slovenskimi LAS in poldnevni 
posvet slovenskih LAS na aktualno temo de-
lovanja LAS. 

Na konferenci so slovenski LAS predsta-
vili predloge projektov sodelovanja. Pred-

sednik Andrej Kocbek je predstavil predlog 
projekta sodelovanja na področju samoo-
skrbe, ekološke pridelave hrane in zadružni-
štva. Ta predlog, ki ga je pripravila Zadruga 
Dobrina, je bil deležen največjega zanimanja 
čeških LAS. Le-ti so izrazili resno pripra-
vljenost za sodelovanje, izmenjavo izkušenj 
in željo po ogledu dobrih praks na tem po-
dročju. Velike pozornosti je bil deležen tudi 

Karl Vogrinčič s predstavitvijo predloga za 
sodelovanje na področju apiterapije, katere 
začetnik je bil v Mariboru češki zdravnik Fi-
lip Terč. 

Češki LAS bodo na strokovni ekskurzi-
ji v severovzhodni Sloveniji v prvi polovici 
2017. 

Andrej Kocbek

Ocenjevanje slovenskogoriške gibance

Pred nekaj leti smo Društvo kmečkih 
žena Lenart in Kmetijska svetovalna služba 
v okviru LAS-ovega projekta izdali knjižico 
o gibanci. Poudariti smo želeli pomembnost 
ohranjanja domačih tradicionalnih jedi, 
gibanca je ena od njih. Tako smo preko ra-
znih prireditev želeli to sladico narediti bolj 
prepoznavno oz. spet spomniti ljudi na njo. 

Večina ljudi na območju Slovenskih goric jo 
pozna, pa vendar za tiste, ki ne veste, je to 
sladica, narejena iz vlečenega belega testa, 
nadevana s skuto, izboljšana z maslom in 

smetano ter pečena v krušni peči. Za mnoge 
med nami je to najboljša sladica, zlasti ta-
krat, ko je še topla in ko je narejena iz do-
mačih sestavin.

Pred osmimi leti smo v Lenartu pripravili 
prvo ocenjevanje gibanc, ki je potekalo po 
pravilih predhodno pripravljenega Pravilni-
ka o ocenjevanju slovenskogoriških gibanc. 

Letos bomo izvedli drugo ocenjevanje in 
upamo, da se ga bodo vsi, ki redno pečejo 
gibance, udeležili s svojimi izdelki. Namen 
ocenjevanja je predvsem pohvaliti dobre iz-
delke in tudi opozoriti na morebitne napake 
pri pripravi in surovinah. Ocenjevanje bo 
anonimno, izdelki bodo šifrirani. Na koncu 
bomo razglasili najboljšo slovenskogoriško 
gibanco.

Za konec pa še verz, povzet iz raziskave o 
gibanci v naših krajih nekoč in je omenjen 
tudi v knjižici o gibanci:

Bog za Slovence najbolj skrbi.
vino, gibance, s tem nas živi … 

Cvetka Bogdan, KGZ Ptuj

Vabilo
V okviru občinskega praznika v Lenartu pripravljamo v sodelovanju Društva kmečkih žena 
Lenart, Društva za razvoj podeželja Las Ovtar Slovenskih goric in Kmetijske svetovalne služ-
be pri KGZ Ptuj ter Društev kmečkih žena sosednjih občin, ponovno po več letih, ocenjeva-
nje slovenskogoriške gibance. 
Prireditev bo potekala v petek, 4. 11. 2016, v prostorih Centra Slovenskih goric v Lenartu. 
Obenem bomo pripravili razstavo vseh gibanc, ki bodo sodelovale v ocenjevanju. Sprejem 
gibanc v ocenjevanje bo do 10. ure.
K sodelovanju vabimo vse posameznice in posameznike, ki pečete gibanco v krušni peči. 
Prosimo vas za čim prejšnjo prijavo oz. najkasneje do 28. 10. 2016 na telefon: 
Jožica Kramberger: 031 486 972 ali Cvetka Bogdan: 031 649 005.
Za ocenjevanje in razstavo bo potrebno dostaviti dva vzorca. 
Ker je gibanca naša priljubljena in cenjena sladica in ji moramo dati svojo veljavo, je prav, da 
prireditev speljemo kar najboljše in s svojo udeležbo pripomoremo k promociji. Ocenjevanje 
bo anonimno, kar bomo zagotovili z enotno embalažo, saj želimo nepristransko oceno. Vsi 
sodelujoči boste dobili zapisnik o ocenjevanju, najbolje ocenjena gibanca pa bo dobila naziv 
»Naj slovenskogoriška gibanca 2016«.

Vljudno vabljeni!  Organizatorji

Sprejem županje Darje Vudler

Predstavitev projekta KULeBIKE

Medgeneracijski center Šentilj

Učni vrt Društva Melisa


