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Videnje ljudi in dogodkov

Papež se predvsem zavzema za človeka
vredno življenje

P

red stoletji so križarji v imenu katoliške
cerkve pobijali muslimane in druge, ki
se niso pokoravali katoliškim naukom.
Danes so seveda drugačni časi, čeprav, na primer, nekateri muslimani še vedno pobijajo
»nevernike«, katoliška cerkev pa se premalo
zgleduje po sedanjem papežu Frančišku. Nižji
cerkveni možje marsikje še vedno delajo in živijo po starem. Poznam primer, ko je ugledni
duhovnik napisal knjigo o napakah v lokalni
cerkvi in je bil od višje cerkvene oblasti hudo
grajan, namesto da bi bil pohvaljen. Vernikom so celo prepovedali bradi njegovo knjigo.
Novinarka Dela Jožica Grgič je med drugim zapisala, da papež ni opustil evangelija,
vendar se predvsem zavzema za družbo, v kateri bo človek v središču pozornosti.
V svojih dveh objavljenih enciklikah in
govorih po svetu poziva k spremembam,
opozarja na »fetišizem« denarja, »diktaturo«
gospodarstva brez obraza in resnično človeškega cilja, pravi novinarka.
Frančiška zanimajo veliki problemi narave
in človeštva, neupravičeni neoliberalni model, globalizacija, revščina, brezposelnost, begunci in migranti, diskriminacija, podnebne
spremembe, uničenje okolja, ekumenizem,
dialog in mi. Bolj kot spolni grehi ga zanimajo družbeni grehi. Zagovarja revno cerkev za
revne ter usmiljeno cerkev, odprto za vse.
Duhovnike, ki imajo radi izobilje in denar, opozarja, naj se ne obnašajo kot razsipni
princi, predvsem pa naj se ne imajo za nezamenljive.
Zaostril je postopke proti duhovnikom
pedofilom in škofom, ki so jih ščitili. Poenostavil je ločitveni postopek in odločil, da ni
greha, ki bi ga ne bilo mogoče izbrisati.
Konzervativci v katoliški cerkvi pravijo,
da je Frančišek nevarni reformator, ki rahlja

katoliški nauk o moralnih vprašanjih, kot sta
homoseksualnost in ločitev, hkrati pa se osredotoča na družbene probleme. Bojijo se, da
bi njegovo delovanje lahko povzročilo razkol
v katoliški skupnosti.
Vse od začetka njegovega pontifikata se
zavzema za zbližanje katoliških cerkva, pa
tudi za sodelovanje z drugimi cerkvami. Ob
500-letnici reformacije se je zavzel za skupne
molitve s protestanti.
Z najvišjo cerkveno avtoriteto med pravoslavnimi katoličani v Rusiji in drugje po svetu, Kirilom »sem se počutil kot brat. Ljubezen
niso samo besede, ampak so dela in služenje«,
je dejal papež.
Vatikan je pod Frančiškom diplomatsko
zelo aktiven. Šefi držav in vlad si podajajo kljuko, mnogi prosijo za posredovanje med ZDA
in Kubo, med Bolivijo in Čilom pri sporu zaradi bolivijskega pristopa k morju. Frančišek
je posredoval med Palestino in Izraelom. Včasih so posredovanja uspešna, včasih pa tudi
ne. Sveti sedež je imel leta 1963 vzpostavljene
diplomatske odnose z 49 državami, danes jih
ima s 180-imi. Frančiškova retorika je trda in
neposredna. Svet bolj deli na prikrajšane in
privilegirane, kajti ta delitev obstaja povsod.
On je na strani, kot pravi, »zbiralcev odpada,
čistilcev ulic, uličnih prodajalcev, delavcev
brez dela in ogroženih kmetov.«
Preden se je Frančišek lotil spreminjanja
sveta, je začel spreminjati cerkvene strukture.
S klerom, škofi in kurijo ne ravna v rokavicah.
Med drugim jim očita oddaljenost od vernikov in pomanjkanje sočutja.
Po mnenju teologa osvoboditve Leonarda
Boffa v središči Frančiškovega zanimanja ni
več cerkev, temveč obstoj človeštva.
Tone Štefanec

Razglasili so Evropski steber socialnih pravic

P

redstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije in držav članic
Evropske unije so na tako imenovanem
»socialnem vrhu Evropske unije« v Göteborgu na Švedskem razglasili evropski steber socialnih pravic, ki naj bi jih imeli vsi državljani
držav v Evropski uniji.
Ta predstavlja zelo pomemben korak k še
bolj socialni Evropi, ki že sedaj v svetu velja za
zibelko socialnih pravic. Na ta način so najvišji organi Evropske unije jasno povedali, da
ekonomske svoboščine ne smejo prevladovati pred socialnimi pravicami ljudi.
Evropski steber socialnih pravic govori o
načelih in pravicah ljudi, državam članicam
pa bo služil kot vodilo pri zagotavljanju boljših
delovnih in življenjskih pogojev državljanov.
Evropski steber v prvem poglavju o enakih možnostih in dostopu do trga dela določa, da ima vsakdo pravico do kakovostnega
izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da ohrani in pridobi znanja in
spretnosti, ki mu omogočajo polno udeležbo
v družbi in uspešno sodelovanje na trgu dela.
Prav tako določa, da je treba na vseh področjih uveljaviti enako obravnavanje in enake
možnosti žensk in moških tudi pri udeležbi
na trgu dela, pri pogojih za zaposlitev in pri
poklicnem napredovanju. Ženske in moški
imajo pravico do enakega plačila za delo enake vrednosti. Vsakdo, ne glede na spol, raso ali
narodnost, vero ali prepričanje, invalidnost,
starost ali spolno usmerjenost, ima pravico
do enakega obravnavanja in enakih možnosti
v zvezi z zaposlitvijo, socialno zaščito, izobraževanjem ter dostopom do javnega blaga in
javnih storitev. Nezadostno zastopanim skupinam pa je treba zagotoviti spodbude. Vsakdo ima pravico tudi do hitre in individualno
prilagojene pomoči, da izboljša svoje možnosti za zaposlitev ali samozaposlitev. To vključuje pravico do podpore za iskanje zaposlitve,
usposabljanje in prekvalifikacijo. Mladi imajo
pravico do nadaljnjega izobraževanja, vajeni-
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štva, pripravništva ali ponudbe za zaposlitev
v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali končajo izobraževanje. Brezposelni
pa imajo pravico do individualno prilagojene, neprekinjene in nespremenjene podpore.
Dolgotrajno brezposelni imajo najpozneje po
18 mesecih brezposelnosti pravico do poglobljene individualne ocene.
V drugem poglavju o poštenih pogojih
dela Evropski steber socialnih pravic določa,
da imajo delavci ne glede na obliko in trajanje
delovnega razmerja pravico do poštenega in
enakega obravnavanja v zvezi z delovnimi pogoji, dostopom do socialne zaščite in usposabljanjem. Spodbuja se prehod v zaposlitev za
nedoločen čas. Delodajalcem se v skladu z zakonodajo in kolektivnimi sporazumi zagotovi
potrebna prožnost, da se lahko hitro prilagodijo na spremembe v gospodarskem okolju.
Preprečujejo se delovna razmerja, ki vodijo v
negotove delovne razmere, tudi s prepovedjo
zlorab netipičnih pogodb o zaposlitvi.
Kar se tiče plač, imajo delavci pravico
do poštene plače, ki zagotavlja dostojen življenjski standard. Zagotovijo se primerne
minimalne plače, ki glede na nacionalne
gospodarske in socialne razmere omogočajo izpolnjevanje potreb delavcev in njihovih
družin ter hkrati zagotavljajo dostop do zaposlitve in motivacijo za iskanje dela. Preprečuje se revščina zaposlenih. Plače se določijo
na pregleden in predvidljiv način v skladu z
nacionalnimi praksami in ob spoštovanju avtonomnosti socialnih partnerjev.
Delavci imajo prav tako pravico, da so ob
nastopu zaposlitve pisno obveščeni o svojih
pravicah in dolžnostih. Pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pa imajo pravico do razumnega odpovednega roka in do informacije o
razlogih za odpoved. V primeru neutemeljene
odpovedi imajo pravico zahtevati odškodnino.
Evropski socialni steber govori tudi o nujnosti socialnega dialoga in sklepanja kolektivnih pogodb, o pravici delavcev do soupra-

vljanja v podjetjih ter o pravici delavcev do
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja
ter do zdravega in varnega delovnega okolja.
V tretjem poglavju o socialni zaščiti in
vključenosti Evropski socialni steber govori o
pravici otrok do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva ter do varstva
pred revščino, o pravici delavcev in samozaposlenih do socialne zaščite, o pravici brezposelnih do nadomestila, o pravici vsakogar brez
zadostnih sredstev do primernega minimalnega dohodka, ki zagotavlja dostojno življenje, o
pravici upokojencev do pokojnine, ki ustreza
njihovim prispevkom (vsi starejši pa imajo
pravico do sredstev, ki zagotavljajo dostojno
življenje); o pravici vsakogar do pravočasnega,

cenovno dostopnega in kakovostnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva;
o pravici invalidov do dohodkovne podpore,
ki zagotavlja dostojno življenje; o pravici vsakogar do cenovno dostopnih in kakovostnih
storitev dolgotrajne oskrbe; o pravici socialno
ogroženih do socialnega stanovanja oziroma
do kakovostne stanovanjske pomoči (ranljive
osebe imajo pravico do primerna zaščite pred
prisilno izselitvijo, brezdomci pa do primernega zavetišča) in o pravici vsakogar do osnovnih
storitev vključno z vodo, sanitarijami, energijo,
prevozom, finančnimi storitvami in digitalnimi
komunikacijami. Socialno ogroženi pa imajo
pravico do pomoči pri dostopu do teh storitev.
T. K.

Poslanski premislek

Slovenskemu kmetu je treba omogočiti, da dela in
ustvarja, zato ne smemo dopustiti, da zaradi davčnih
zank in birokratskih ovir opušča svoje delovanje
Dragi rojaki, v petek, 1. 12. 2017, smo v
poslanski skupini SDS vložili v parlamentarni postopek predlog novele zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka in spremembe zakona o dohodnini za znižanje
obremenitev dohodkov iz dela in dvig praga
za kmečka gospodinjstva.
Ta dva predloga zakona sta nadaljevanje
politike poslanske skupine ter stranke. V
tem mandatu smo namreč na našo pobudo
obravnavali več kot 20 različnih tem s področja kmetijstva, aktivno smo sodelovali
tudi pri obravnavi raznolike zakonodaje, ki
je prihajala v Državni zbor s strani kmetijskega ministra Židana. Na žalost pa je imela
ta zakonodaja s strani ministrstva preveč
zelo negativnih učinkov. Med najbolj negativnimi za slovenskega kmeta lahko naštejemo davčne blagajne, prevoznice, prav tako
pa tudi pomanjkanje ukrepov za blažitev
posledic žledoloma.
Če pogledamo poročilo o stanju kmetijstva za leto 2016, potem vidimo, da se
je od leta 2000 do 2016 število kmetijskih
gospodarstev zmanjšalo za petino, število
ljudi, ki delajo na kmetijah, pa za četrtino.
Če vemo, da se je skoraj desetkrat povečalo
število birokratskih ovir v obliki zakonov,
uredb in pravilnikov in da so vedno nove
davčne obremenitve slovenskega kmeta,
potem vemo, zakaj tako slabi učinki Židanove zakonodaje na slovensko kmetijstvo.
Danes smo soočeni s stanjem nizkih cen
kmetijskih pridelkov, proizvodov in s tem,
da neto dodana vrednost pada, prav tako pa
tudi proračunska sredstva za kmete. Vse to
kaže, da ne znamo pravilno udejanjiti tega,
da bi slovenski kmet lahko delal, za kar je
poklican, torej predvsem obdeloval slovensko zemljo, ne pa se ukvarjal z nepotrebno
administracijo, ki njemu ne predstavlja ni-

kakršnega razvoja. Zato so nas vsi navedeni
razlogi vodili v to, da smo v SDS pripravili
oba omenjena predloga sprememb zakonov.
Vlada RS je junija 2016 sprejela novelo zakona, s katero se je zvišala pavšalna ocena,
torej katastrski dohodek. S tem zakonom je v
prehodnih določbah določeno, da se v 2017
poveča katastrski dohodek 40 %, v 2018 55 %,
v 2019 75 %, v letu 2020 pa naj bi bil ta katastrski dohodek zaračunan 100 %. Že sedaj
vidimo, da imajo že ob tem prehodnem obdobju slovenski kmetje ogromno problemov
z izvajanjem tega ukrepa. Prav zato smo se
odločili, da 40 % katastrskega dohodka, ki
je po mnenju sedanje koalicije prehodno
obdobje, ostane trajni poseg v ugotavljanje
katastrskega dohodka. To je eden prvih in
ključnih trenutkov, kjer je treba slovenskemu
kmetu prisluhniti in mu dati neko stabilno
davčno okolje, da bi lahko preračunal, kaj
in kako mu je potrebno delati, da bo sploh
lahko obstal in, seveda, kakšne so njegove
možnosti, da od dela preživi ali pa proizvode
ponudi slovenskim prebivalcem.
Drugi zakon, ki temu sledi, pa je novela zakona o dohodnini, kjer smo vložili kar
nekaj rešitev, za področje kmetijstva pa smo
dvignili prag, od katerega se šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo in je ob tem
zavezanec za plačilo dohodnine iz naslova
katastrskega dohodka. Prag dvigujemo z 200
evrov na 500 evrov, tako se bo število zavezancev, ki bodo prijavljali dohodke iz naslova
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, skrčilo le na zavezance, ki dosegajo
iz naslova tega vira pomembnejši dohodek.
Omenjena sprememba bo zaradi bistvenega
zmanjšanja števila zavezancev za te dohodke
pomenila bistveno racionalizacijo sistema,
tako za zavezance kot za davčni organ.

Made in Slovenija naj postane sinonim za vrhunsko kvaliteto.
Dragi rojaki, ob koncu letošnjega leta vas
želim spomniti, da se brez poguma ne moremo uspešno soočati z vsakdanjimi težavami in jih tudi rešiti.
Zato bo potrebna modernizacija naše
družbe in države, potrebna bo za našo večjo
prilagodljivost razvitemu svetu.
Svet prehaja v 4. industrijsko revolucijo.
Zato nujno potrebuje zahtevne strukturne
spremembe, zlasti na področju spodbudnega poslovnega okolja, infrastrukture,
javne uprave, šolskega sistema ter pametne in premišljene privatizacije. In iz izkušenj vemo, da jih je mogoče doseči le, če
smo pripravljeni biti kritični, ampak tudi
povezovalni in strpni. Ti drobni občutki
zadoščenja, da premagujemo sebičnost in
delamo za skupno, nas delajo srčne in celo
srečne ljudi. V solidarnosti in pripadnosti
se začne in konča zgodba o neki skupnosti
– tudi naši, in v naši sposobnosti, da skupaj
rešujemo velikanske probleme.
Na pragu 4. industrijske revolucije potrebujemo miselne preskoke in ambicioznost.
Prav takšno, kot so jo zadnja leta predstavljali športniki, številni znanstveniki in majhna

družinska podjetja. Že kot mlad inženir sem
Slovenijo, na pragu 90-ih, prepoznal kot državo z velikim potencialom za high-tech produkte in storitve, ki bi lahko zraven turizma,
ekoloških kmetij in kulture pomembno determinirala našo državo.
Kot Vaš poslanec DZ, ki prihaja iz Slovenskih goric, si bom še naprej osebno prizadeval, da bo zavest našega naroda in naše državljanske skupnosti spet prežel tisti občutek
upanja in vere iz časov slovenske pomladi, ko
smo z velikanskim hrepenenjem pričakovali
najprej odločitev in nato rojstvo samostojne
Slovenije, domovine z veliko začetnico.
Zato želim, da v letu 2018 obudimo izvorne želje, ki nas zbližujejo, ter postavljajmo v
ospredje prav ta čas, ki nas je združil v enkratnem zgodovinskem dejanju. Naj bo to naše
jedro, okrog katerega se zbiramo zdaj, ko na
obzorju že lahko slutimo novo zarjo. Novo upanje, nov dan. Naj se nas zanamci spominjajo,
da smo leta 2018 pogumno obrnili nov list v
svojem življenju in bivanju in naj ta list pogumno obrne skozi nas tudi država Slovenija.
Franc Breznik, poslanec DZ
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DZ po vetu vnovič potrdil spremembe
zakona o financiranju občin in zakon o
izvrševanju proračunov za 2018 in 2019

P

oslanke in poslanci so 4. decembra z
51 glasovi za in 23 proti po odložilnih
vetih DS vnovič potrdili spremembe
zakona o financiranju občin, z 52 glasovi
za in 21 proti pa tudi zakon o izvrševanju
proračunov za leti 2018 in 2019.
Državni svetniki so veto na spremembe
zakona o financiranju občin med drugim izglasovali zaradi nasprotovanja predvidenemu
postopku določitve povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. Zanje
namreč ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi
sredstva občinam arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to določiti
merila. Pri zakonu o izvrševanju proračunov
za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se
z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019
pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v
občinskih združenjih niso zadovoljni.
Ponovno podporo obema zakonoma so
izrekli poslanskih skupinah koalicije in poslanca narodnih skupnosti. Pri financiranju

izvajanja nalog občin in njihove izvirne pristojnosti je treba upoštevati realne potrebe
občin ter tudi makroekonomsko gospodarsko in fiskalno stanje v državi, so poudarili v
SMC. V DeSUS so bili zakonskima rešitvama
naklonjeni, tudi SD je izrekla ponovno podporo zakonoma, prav tako sta bila z njima
zadovoljna poslanca italijanske in madžarske
narodne skupnosti.
V SDS so nasprotovali ponovnemu uvajanju centralizacije na področju lokalne samouprave. Občinam se je v zadnjim mesecih naložilo bistveno več novih obveznosti, kot pa
se jim je zvišala povprečnina. V Levici so se
strinjali z ugotovitvijo, da so prihodki občin
prenizki, zlasti je premalo sredstev za tiste naloge občin, ki prispevajo k blaginji občanov.
NSi je v razpravi o proračunskih dokumentih
izrazila razočaranje nad sprostitvijo zaposlovanja v državni upravi. Po njegovi oceni gre
za volilne bonbončke na račun razvoja občin.
Tudi poslanska skupina nepovezanih poslancev je izrazila nenaklonjenost zakonoma.
E. P. po STA

Odpravljajmo ovire za invalide

S

vet za invalide Republike
Slovenije je ob mednarodnem dnevu invalidov (3.
december) na slovensko javnost naslovil poslanico. V njej
opozarja na enega največjih
problemov, ki pesti invalide –
to je na dostopnost in sodelovanje.
Brez dostopnosti tudi sodelovanje ni mogoče. Zato svet za
invalide spodbuja odpravljanje
vseh vrst ovir, s katerimi se srečujejo invalidi. Gre za ovire v
grajenem okolju, v prometu, v
informacijski in komunikacijski tehnologiji in v storitvah.
»Invalidi in njihove družine Svet za invalide poziva k odpravi vseh ovir za invalide.
morajo imeti možnost, da
načina življenja, ter popolnega dostopa do
lahko pod enakimi pogoji kot drugi ljudje
kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosodelujejo na vseh ravneh družbenega in gosti,« so zapisali v poslanici.
spodarskega življenja. Imeti morajo možnost
uveljavljati državljanske pravice, vključno s
T. K.
pravico do svobode gibanja, o izbiri kraja in

Kako je z zdravstvenim zavarovanjem
naših delavcev, ki delajo v tujini?

V

zadnjem času vse več delavcev iz Slovenije, zlasti mladih, dela v tujini, bodisi da se tja odpravijo sami ali pa jih
na delo v tujino napoti delodajalec. Marsikdo
med njimi se sprašuje, kako je kot delavec, ki
dela v tujini, zdravstveno zavarovan.
Če se naši delavci zaposlijo (ali pa samozaposlijo) v tujini v drugi državi članici EU,
Evropski gospodarski skupnosti in Švici, se
morajo zglasiti pri pristojnem nosilcu zavarovanja v državi zaposlitve. Tu dobijo informacije o postopkih in načinih ureditve zdravstvenega zavarovanja, ki veljajo v njihovi
državi. V skladu s tem se lahko vključijo v
zdravstveno zavarovanje države zaposlitve,
prav tako pa tudi njihovi družinski člani, če
ne izpolnjujejo pogojev za zdravstveno zavarovanje v Sloveniji.
Drugače je pri delavcih, ki so napoteni na
delo v tujino. V primeru, da delavca, ki je
zaposlen v Sloveniji in je vključen v obvezno
zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, podjetje
napoti na delo v tujino, govorimo o delavcih, napotenih na delo v tujino. Da se oseba
obravnava kot napotena na delo v tujino,
morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Kateri
pogoji morajo biti izpolnjeni in na kakšen način mora delodajalec oziroma samozaposle-
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na oseba obvestiti pristojno območno enoto
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) o napotitvi na delo v tujino ter v kakšnem obsegu lahko napoteni na delo in njegovi družinski člani uveljavljajo zdravstvene
storitve v drugi državi, je objavljeno na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Kako pa je z zdravstvenim zavarovanjem
obmejnih delavcev (nekateri jim pravijo tudi
čezmejni delavci)? Obmejni delavec oziroma
delovni migrant je delavec s stalnim prebivališčem v eni državi, ki je zaposlen ali pa
opravlja delo v drugi državi, ter se vsak dan
oziroma najmanj enkrat tedensko vrača v državo stalnega prebivališča. Zavarovana oseba,
ki ima status obmejnega delavca, uveljavlja
pravico do zdravstvenih storitev tako v državi stalnega bivanja kot v državi zaposlitve, in
sicer na način in v obsegu, kot to določa zakonodaja obeh držav. Zavarovani osebi status
obmejnega delavca določi pristojni nosilec
zdravstvenega zavarovanja v državi zaposlitve, ki za obmejnega delavca izda ustrezno
potrdilo in pošlje v potrditev pristojnemu
nosilcu v državo stalnega bivanja.
Kako pa lahko slovenski državljani, ki delajo v tujini in so v tujini zdravstveno zavarova-

ni, koristijo zdravstvene storitve v Sloveniji?
Slovenski državljani, ki delajo v tujini, lahko
uveljavljajo zdravstvene storitve v Sloveniji
v skladu z Evropskim pravnim redom (zaposleni v EU, EGP in Švici) ter v skladu z
mednarodnimi sporazumi o zdravstvenem
zavarovanju, sklenjenimi med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, Črno goro,
Srbijo in Makedonijo.
Če pristojni nosilec zavarovanja v državi
članici EU, EGP in Švici, v BIH in Makedoniji prizna delavcu, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče v Sloveniji, širši obseg pravic v
Sloveniji, lahko ta delavec na podlagi listine,
ki jo izda pristojni nosilec v državi zaposlitve, uveljavlja zdravstvene storitve v okviru
obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi v
Sloveniji. To pomeni, da dobi tudi slovensko

kartico zdravstvenega zavarovanja. Seveda je
priporočljivo, da v tem primeru sklene tudi
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki krije razliko do polne vrednosti zdravstvenih
storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji ne krije v celoti.
Delavci iz navedenih držav, ki jim ni priznan širši obseg pravic, pa uveljavljajo nujne
oziroma potrebne zdravstvene storitve v Sloveniji z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda tuji nosilec zdravstvenega
zavarovanja v državi zaposlitve EU, EGP ali
Švici. Če so zaposleni v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Srbiji in Makedoniji, pa lahko
uveljavljajo le nujne zdravstvene storitve v
Sloveniji, in sicer z listino, ki jo izda pristojni
nosilec v kraju zavarovanja.
T. K.

Prihodnost Črnega lesa znana?
V lanski decembrski številki Ovtarjevih
novic smo objavili daljši prispevek z naslovom Hotel Črni les končno v roke lastniku
z razvojnimi načrti. Poročali smo, da je
družba ŽIPO Lenart po daljših pogajanjih
z DUTB dosegla konsenz o nakupu objekta.
Takrat smo tudi zapisali sporočilo novega
lastnika, da želi »v objektu izvajati dejavnost, ki bo primerna za naše lokalno območje in vzdržna na dolgi rok. Torej takšna,
da bo prispevala k ustvarjanju razvojnih
možnosti, še posebej k ustvarjanju novih
delovnih mest.« O za osrednje Slovenske
gorice ugodnem razpletanju
zgodbe o Črnem lesu je sredi
decembra pisal dnevnik Večer.
V Večeru smo tako v sredo,
13. decembra, v članku Darje
Lukman Žunec z naslovom
V Črnem lesu znova dom
starejših, prebrali informacijo o načrtih lastnika hotela in
partnerja za objekt, ki je dalj
časa zaprt sameval. V članku
je vzporedno objavljena tudi
zanimiva informacija o usodi nekdanjega motela Vindiš
(Šega), ki je prav tako že dalj
časa zaprt.
Članek navaja, da so se novi
lastniki Črnega lesa odločili,
da v njem uredijo enoto lenarškega doma starejših, za nekdanji motel Vindiš (Šega) pa
pravkar teče zbiranje ponudb
za odkup. Črni les je na dražbi v začetku leta kupilo podjetje Žipo v lasti
družine Krajnc, za motel Šega, ki je v lasti
NLB, pa je do 22. decembra odprto javno
zbiranje zavezujočih ponudb za odkup.
Tehnični direktor podjetja Žipo dr. Mitja
Krajnc pravi, dalje piše časnik Večer, da so se
po skrbni preučitvi mnenj odločili stavbo z
okolico nameniti izvajanju celodnevne oskrbe starejših občanov. Ker sami na tem področju nimajo znanja in izkušenj, so sklenili
dolgoročno poslovno partnerstvo z družbo
Dom Lenart, d. o. o., ki že nekaj let uspešno
upravlja Dom sv. Lenarta in skrbi za 165
starejših občanov. Podjetje Žipo bo vložilo
denar v prenovo objekta, Dom Lenart pa bo
dolgoročni najemnik stavbe in njene okolice.
Partnerja sta že oddala skupno vlogo na javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje
institucionalnega varstva v domovih za starejše, ki ga je sredi leta 2017 razpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. V vmesnem času podrobneje pripravljajo projektno dokumentacijo
za izvedbo prenove. Dokončna odločitev za
naložbo, časovni načrt prenove in začetek
izvajanja dejavnosti oskrbe starejših pa so
odvisni od uspešnosti in hitrosti obravnave
vloge za pridobitev koncesije, navaja časopis Večer napoved Krajnca. Ta ocenjuje, da
bi naložba v ureditev doma terjala kakih 3,3
milijona evrov, prinesla pa bi okrog 40 novih
delovnih mest.
Dnevnik Večer dalje navaja tehničnega
direktorja, da bo dom za starejše občane sodobno zasnovan in bo izpolnjeval vse stan-

darde kakovostnega ter dejavnega bivanja
starejših občanov. Tako se končuje zgodba o
že več kot četrt stoletja stari stavbi, zgrajeni
z denarjem jugoslovanskega sklada za nerazvite, kjer je le kratek čas bil hotel, potem
dom upokojencev in nekaj časa tudi zavetje
beguncem. Krajnc pravi, da je objekt v »zadovoljivem stanju«, ima 3500 kvadratov notranjih površin, 55 dvoposteljnih sob in velike skupne prostore ter pripadajoča zemljišča,
ki merijo štiri tisoč kvadratnih metrov.
Dr. Mitja Krajnc je skupaj z očetom Janezom Krajncem lastnik podjetja Žipo Lenart

in družinskega podjetja KGS Krajnc, dveh
povezanih družb, ki sta kupili motel. Družinsko podjetje se ukvarja s pridelavo lesne
biomase in predelavo lesa, Žipo pa obdeluje
kmetijska zemljišča in pita govedo.
D. L. Žunec piše v Večeru tudi o usodi
drugega praznega objekta sredi Lenarta ob
Cmureški cesti, nekdaj zelo znanega motela Vindiš. Navaja izjavo Nataše Batagelj iz
pravne službe podjetja Pro-rem, d. o. o., v
likvidaciji, ki je v stoodstotni lasti skupine
NLB, da pravkar poteka zbiranje ponudb
za nakup nepremičnine. Ker je postopek še
odprt, ni mogla povedati, kolikšna je vrednost, po kateri bi ga prodali. Pričakujejo,
da bodo še v decembru prejete ponudbe odprli, šli v pogajanja in postopek končali še
letos. Stanje objekta omogoča nadaljevanje
dosedanje dejavnosti. Obsega 1293 kvadratnih metrov in ima dva pomožna gospodarska objekta, velika 74 kvadratov. Skupna
površina vseh zemljišč, ki mu pripadajo, je
2370 kvadratnih metrov. Osnovni objekt je
bil zgrajen že leta 1910 in bo zagotovo potreboval celovito obnovo.
Časnik Večer tako odgovarja na dve mnogokrat izrečeni in marsikomu postavljeni
vprašanji o nadaljnji usodi dveh lenarških
gostinskih objektov. Zaradi vsebinske aktualnosti in pomena informacije, predvsem za
javnost v osrednjih Slovenskih goricah, smo
članek (Večer, sreda, 13. 12. 2017, rubrika
Podravje, str. 15) povzeli.
Edvard Pukšič, odg. ur.
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Pomoč ob rojstvu otroka zopet za vse starše

S

edaj, ko v Sloveniji že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast
in ko se povečuje število zaposlenih in zmanjšuje število brezposelnih,
država postopno ukinja varčevalne
ukrepe, ki jih je sprejela z nepriljubljenim Zakonom o uravnoteženju javnih
financ na začetku svetovne finančne in
gospodarske krize.
Tako je vlada sprejela predlog sprememb zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih, s katerimi predlaga odpravo cenzusa za pravico do
pomoči ob rojstvu otroka. Če bodo poslanci v državnem zboru predlog sprejeli, kar se bo skoraj zagotovo zgodilo,
bodo starši za vse otroke, rojene po 1. Vlada postopno odpravlja varčevalne ukrepe, ki so jih
januarju 2018, upravičeni do pomoči v občutili tudi najmlajši.
višini 280 evrov, ne glede na materialni
rojstva otroka do najkasneje en mesec po pooziroma socialni položaj družine.
teku starševskega dopusta v strnjenem nizu,
Ker za pravico do pomoči ob rojstvo otroka
preostanek pa do končanega prvega razreda
ne bo treba več ugotavljati materialnega poloosnovne šole. Očetje bodo lahko očetovski
žaja družine, bodo imeli nekoliko manj dela
dopust torej izrabili v celoti istočasno z matudi centri za socialno delo, ki so tako in tako
terjo otroka takoj po rojstvu ali v celoti po
preobremenjeni.
preteku starševskega dopusta, lahko pa si ga
Po predlogu novele zakona bodo starši dobodo razdelili na dva dela.
bili pomoč ob rojstvu otroka v obliki »dobroPredlog novele uvaja tudi novo pravico
pisa«, ki ga bodo lahko namensko uporabili
za velike družine, ki naj bi po novem imele
za nakup otroške opreme, otroške hrane, popravico do pomoči pri nakupu vinjete 2B za
trebščin za otroke in podobno.
nekoliko večja vozila, ki jih uporabljajo velike
Predlog novele že omenjenega zakona uvadružine (njihova višina nad prvo osjo presega
ja tudi nov način izrabe očetovskega dopusta.
1,30 metra, težka pa so lahko do 3.500 kg).
Očetje bodo lahko izrabili 30 dni očetovskega
dopusta z nadomestilom skupaj, pri čemer
T. K.
morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od

Podprite občinska društva, nič vas ne stane

D

ruštveno dogajanje je pomemben
del življenja v vsaki občini. Veliko
občanov je tudi članov občinskih
društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo,
da je vsakdan v občini lepši, varnejši ali
športno in kulturno pestrejši. In vsakdo,
ki plačuje dohodnino, lahko tem društvom
še dodatno pomaga, tako da jim podari do
0,5 % svoje dohodnine ... to ga nič ne stane,
pomeni pa veliko.
V vsaki občini je kar nekaj društev, ki jim
lahko podarite del svoj dohodnine in tako
pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za
to ne odločite, gre vašega pol odstotka nazaj
v proračun. Tam vsako leto ostane več kot 4
milijone evrov neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno občinska društva znala

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.

4|

najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo
pomoč. Ima pa najbrž vsakdo še kakšno svoje
najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko
podarite svojega pol odstotka. Če bi radi pol
odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko
darujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete
spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka
seznam vseh društev iz posamezne občine – poiščete
jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec
in ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev
velja do preklica oziroma
spremembe prejemnikov.
Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto
tudi zaradi vas življenje v
vaši občini še lepše, boljše,
varnejše. Hvala.
Center nevladnih
organizacij Slovenije

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 MHz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si

Občina Benedikt

Modernizirali bodo pet cestnih odsekov

V

občini Benedikt so pred
novim investicijskim ciklusom, ki bo v časih, ko
država namenja vse manj denarja
lokalni skupnostim, kljub vsemu
v okviru danih možnosti izboljšali standard občank in občanov.
Največ sredstev bodo vložili v izgradnjo oziroma modernizacijo
cestne infrastrukture. Člani občinskega sveta so namreč potrdili
novelirano dokumentacijo za rekonstrukcijo petih cestnih odsekov: Vinogradniške poti, cestnega
odseka Obrat – smer Žinkovič, cestnega odseka Stara Gora – smer
Škrlec, cestnega odseka Drvanja–
Bačkova–Froleh in cestnega odseka Štajngrova–Špandl. Dokumentacijo (Dokumente identifikacije
investicijskega projekta – DIIP) je
za vse omenjene investicije izdelala Razvojna agencija Slovenske
gorice.
Za rekonstrukcijo Vinogradniške poti bo občina skupaj z
davkom na dodano vrednost namenila blizu 52 tisoč evrov, ki jih
je delno že letos in jih bo delno
še v naslednjem letu zagotovila iz Kljub temu da evropska sredstva za razvoj komunalne
niso več na razpolago, bodo v Občini Benedikt
občinskega proračuna. Del nepo- infrastrukture
modernizirali pet cestnih odsekov. Med drugim bodo rekonvratnih in del povratnih sredstev struirali tudi Vinogradniško pot.
pa bo občina zagotovila na osnovi 23. člena zakona o financiranju
občin. Vinogradniško pot bodo rekonstruiraGlede na to, da se število prebivalcev hitro
li v dolžini 460 metrov in sicer na delu trase,
povečuje, je mogoče pričakovati, da bo proki je vzporedna z Mariborsko cesto, vse do
met iz leta v leto bolj gost. Sicer pa se več kot
potoka Drvanja. Po novem bo vozišče široko
80 odstotkov delovno aktivnih prebivalcev
do 3,5 metra, urejeno pa bo tudi odvodnjaobčine Benedikt (brez kmetov) vozi na delo
vanje ceste. Po modernizirani Vinogradniški
v druge občine, zato je zanje urejenost cest še
poti naj bi promet stekel predvidoma že proti
posebej pomembna.
koncu naslednjega leta.
Podjetje Almaja, ki ima v občini Benedikt
Za rekonstrukcijo cestnega odseka Obrat
koncesijo za pokopališko dejavnost, je na pre– smer Žinkovič bo občina namenila skupaj
dlog Občinskega sveta Občine Benedikt pri
z davkom na dodano vrednost nekaj več kot
podjetju Plan B, d. o. o., naročilo izdelavo idej57 tisoč evrov. Način financiranja bo enak kot
ne zasnove za prenovo pokopališča v Benedikpri rekonstrukciji Vinogradniške poti – sredtu, s katero so se že seznanili občinski svetniki
stva bo torej zagotovila občina iz proračuna
v občini Benedikt. Ob prenovi nameravajo poin na osnovi 23. člena zakona o financiranju
kopališče razširiti, pred njim pa urediti dovolj
občin. Omenjeni odsek bodo rekonstruirali
širok dostop, da bo primeren za mrliški voz s
v dolžini 430 metrov. Cestišče bo široko do
spremstvom. V osrednjem delu pokopališča
3,5 metra z urejenim odvodnjavanjem. Monameravajo urediti prostor za govore, v severdernizirani cestni odsek bo predan namenu
nem delu pa žarni zid in grobna polja za žare.
predvidoma naslednje leto.
Poleg tega nameravajo urediti prostor za raztros pepela pokojnikov. Prav tako nameravajo
Za modernizacijo cestnega odseka Stara gora
obnoviti objekt stare mrliške vežice v prostore
– smer Škrlec bo občina skupaj z davkom na
dodano vrednost namenila nekaj več kot 47 tiza spremljajoče dejavnosti in urediti zasaditev
ob meji ter osvetliti glavne poti.
soč evrov, ki jih bo zagotovila z lastnih sredstev
iz proračuna in na osnovi 23. člena zakona o
V občini Benedikt ne razmišljajo samo
financiranju občin. V okviru te investicije bodo
o investicijah v komunalno infrastrukturo,
rekonstruirali 430 metrov cestišča, ki bo prav
temveč tudi o tem, kako občanom približati
tako široko do 3,5 metra, ob njem pa bo urejeknjige in dvigniti bralno kulturo, zlasti med
mladimi. Svet staršev osnovne šole v Beneno odvodnjavanje. Moderniziran cestni odsek
diktu je letos jeseni obnovil pobudo, da bi obnameravajo predati namenu naslednje leto.
čino Benedikt ponovno obiskoval bibliobus.
Daleč največja je investicija v rekonstrukciKot so predstavniki staršev zapisali v pobudi,
jo cestnega odseka Drvanja–Bačkova–Froleh,
je šolska knjižnica premalo založena, zato bi
saj bo občina zanj namenila preko 162 tisoč
bila dobrodošla popestritev, ki bi jo v knjižno
evrov z davkom na dodano vrednost. Tako
ponudbo vnesel bibliobus. Člani občinskega
kot za vse že omenjene investicije bo tudi
sveta so se dogovorili, da bodo skupaj z ravza to sredstva zagotovila sama iz proračuna
nateljem osnovne šole in vodstvom knjižniin na osnovi 23. člena zakona o financiranju
ce v Lenartu proučili možnost za razširitev
občin. Odsek ceste, ki ga bodo moderniziraknjižnice v osnovni šoli, ki bi lahko prerasla
li, je dolg okoli 1520 metrov. Širok bo do 3,5
v krajevno knjižnico. Tako so problem večje
metrov. Tako kot ob vseh drugih odsekih bo
dostopnosti do knjižnega fonda rešili že v
urejeno odvodnjavanje. Investicijo nameranekaterih drugih občinah v osrednjih Slovenvajo izvesti v letih 2018 in 2019.
skih goricah. Sedaj lahko bralci v teh občinah
Za cestni odsek Štajngrova–Špandl bo obknjige naročijo v krajevni knjižnici, nato pa
čina namenila z davkom na dodano vrednost
jim jih tako rekoč čez noč dostavijo iz cenpreko 18 tisoč evrov, ki jih bo zagotovila iz
tralnega fonda knjig v Lenartu.
proračuna. S temi sredstvi bodo moderniziKakorkoli že, kljub pomanjkanju evropskih
rali 150 metrov cestišča, ki bo po novem širosredstev za razvoj komunalne infrastruktuko do 3,5 metra z urejenim odvodnjavanjem.
re in za financiranje nekaterih najnujnejših
Investicijo bodo dokončali predvidoma proti
potreb občanov v lokalnih skupnostih so se
koncu naslednjega leta.
v občini Benedikt lotili več zahtevnih investiRekonstruirane ceste bodo povečale varcij oziroma razvojnih projektov, ki jih bodo
nost prometa v občini, ki se je v zadnjih letih
uresničili z lastnimi silami in sredstvi. Že star
precej zgostil, saj se je število cestnih vozil od
pregovor uči, da se je najbolje zanesti nase in
leta 2008 v občini povečalo za 17 odstotkov,
na svojega konja, ali ne?
po številu avtomobilov na prebivalca pa je občina Benedikt nad republiškem povprečjem.
T. K.
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Vabilo OO RK Benedikt

Občinska organizacija RK Benedikt vljudno vabi vse na
slavnostno proslavo ob 70-letnici delovanja, ki bo v petek, 19. 1. 2018, ob 18. uri v
Športni dvorani Benedikt.
Kulturni program bodo obogatili Pihalni orkester MOL, Aljaž Farasin, Anita Kralj
Pavkovič, Nina Dominko in mnogi drugi.

Občina Cerkvenjak

Investicije v cestno infrastrukturo

V

Slovenije pa je hkrati modernizirala cestišče
občini Cerkvenjak so pred koncem
na tej regionalni cesti v isti dolžini, za kar je
leta predali namenu dva modernizinamenila še enkrat toliko denarja.
rana cestna odseka v Čagoni in sicer
Veliko pridobitev za Cerkvenjak predstado čebelarskega doma in do Dušana Blaživlja tudi preplastitev šolskega igrišča z umeča. Otvoritev prenovljene ceste pa se v osretno maso. Za to investicijo je občina namenidnjih Slovenskih goricah običajno spremeni
la okoli 30 tisoč evrov. Od tega ji je uspelo 40
v pravo ljudsko praznovanje. Tako je bilo
odstotkov sredstev pridobiti od Fundacije Retudi tokrat, ko so slovesno otvoritev obeh
publike Slovenije za šport. Na prenovljenem
rekonstruiranih cestnih odsekov s pogostitvišolskem igrišči bodo šolarji, otroci iz vrtca in
jo udeležencev pripravili člani čebelarskega
drugi uporabniki bolj varni pred poškodbadruštva in domačini iz Čagone.
mi. Mladi bodo pri športnih aktivnostih tudi
Odsek do čebelarskega doma je dolg 120
manj obremenjevali svoje sklepe, kar je dobro
metrov, njegova rekonstrukcija pa je občino
za njihov zdrav razvoj. Poleg tega pa je šolsko
stala okoli 11 tisoč evrov, ki jih je zagotovila
igrišče tudi na izgled lepše, saj so na njem naiz lastnega proračuna. Dela je izvedla Pommestili nove koše, nove gole in novo zaščitno
gradova družba Cestno podjetje Murska Somrežo, obnovili pa so tudi talne oznake.
bota, ki jo je občina za to izbrala na javnem
Občina je letos izvedla tudi prvo fazo rerazpisu. Kot pravi župan občine Cerkvenjak
konstrukcije vodovoda v Peščenem Vrhu. V
Marjan Žmavc, novi cestni odsek ne bo olajnjenem okviru je na novo položila sto metrov
šal dostopa do njihovega doma samo čebelarprimarnega vodovoda, za kar je šlo iz občinjem, temveč tudi vsem drugim domačinom,
skega proračuna okoli 20 tisoč evrov. Nasleki radi zahajajo vanj. Med obiskovalci tega
dnje leto bo občina v Peščenem Vrhu prenodoma pa je tudi čedalje več turistov oziroma
vila še 800 metrov primarnega vodovoda, za
drugih obiskovalcev, ki radi poskušajo med
kar bo namenila iz proračuna okoli 92.000
in različne proizvode iz njega.
evrov. Kot pravi Žmavc, je bil za obnovo tega
Odsek ceste Čagona–Dušan Blažič, ki je
vodovoda skrajni čas.
dolg 220 metrov, so prav tako rekonstruirali
Veliko sredstev, okoli 95 tisoč evrov, so letos
delavci Cestnega podjetja Murska Sobota, za
v občini Cerkvenjak namenili tudi za vzdržekar je občina iz svojega proračuna namenila
vanje cest. Gre za gramoziranje makadamokoli 18 tisoč evrov.
skih cest, razširitve križišč, čiščenje obcestnih
Ker za modernizacijo občinskih cest in javjarkov, popravilo bankin, manjše preplastitve
nih poti v evropski finančni perspektivi 2014cestišč, košnjo trave, odstranjevanje vegetaci2020 ni več na voljo evropskih sredstev, ki bi
je, ki sega na cesto, odvodnjavanje in druga
jih lahko občine pridobile preko razpisov, kot
vzdrževalna dela. Letos so razširili križišča v
je bilo to možno v prejšnji finančni perspektiŽupetincih in Smolincih zaradi podaljšanja
vi, je morala sredstva za rekonstrukcijo obeh
odsekov občina Cerkvenjak zagotoviti
v celoti sama.
Občina Cerkvenjak je poskrbela
tudi za izvedbo prve faze modernizacije ceste Brengova–Vanetina. Letos
so modernizirali 420 metrov te ceste,
naslednje leto pa jih čaka še rekonstrukcija 600 metrov. Letos je občina
za to namenila okoli 40 tisoč evrov, naslednje leto pa jih bo še okoli 60 tisoč.
Prenovljen cestni odsek Brengova–Vanetina bo številnim prebivalcem Vanetine skrajšal pot do avtoceste in Cerkvenjaka, prispeval pa bo tudi k večji
varnosti v prometu. Slovesno otvoritev
te ceste bodo pripravili naslednje leto, Občina Cerkvenjak je letos rekonstruirala 420 metrov
ko bo v celoti modernizirana.
ceste Vanetina–Brengova, naslednje leto pa bo moderniSicer pa so v občini Cerkvenjak že zirala še 600 metrov te ceste.
letos poleti predali namenu pločnike
linije za šolski avtobus. Zaradi tega je bil nein javno razsvetljavo v Kadrencih ob regiokoliko višji tudi strošek za šolske prevoze.
nalni cesti Cerkvenjak–Sveti Jurij v dolžini
Kot pravi Žmavc, bodo v občini Cerkveenega kilometra od križišča pod pokopalinjak investicijsko naravnani tudi v nasleščem do kapele pri granati. Za to je občina
dnjem letu. V predlogu občinskega proraiz proračuna namenila okoli 300 tisoč evrov.
čuna za leto 2018 so za investicije rezervirali
Pri tej investiciji je občina koristila sredstva
okoli 480 tisoč evrov, v glavnem za prenovo
v višini 112.000 evrov, ki jih je pridobila od
občinskih cest in vodovodnega omrežja.
države po 23. členu zakona o financiranju
občin. Direkcija za infrastrukturo Republike
T. K.

Občina Lenart

Vmesni trakt ZD Lenart bo nadgrajen

O

bčinski svet Občine Lenart je na 4.
izredni seji 30. 11. 2017 sprejel sklep
o potrditvi Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta za projekt Nadzidava
vmesnega trakta Zdravstvenega doma Lenart, ki ga je v sodelovanju z ZD Lenart in
občinsko upravo izdelalo podjetje SITUAR,
d. o. o.
Vrednost projekta znaša 349.275,07 evrov
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(z vključenim DDV), izvajal se bo skladno s
časovnim načrtom v letih 2018 in 2019.
Vire financiranja zagotavljajo: 200.000,00
evrov sredstva državnega proračuna za kohezijsko politiko, 149.275,07 evrov pa bodo
lastna sredstva Občine Lenart. Projekt je
uvrščen v načrt razvojnih programov 2018
in 2019.
Za izvedbo investicije bo Občina Lenart

kandidirala na Javni razpis s področja zdravstva:
''Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov
ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih'', ki ga je
objavilo Ministrstvo za
zdravje.
Ta pomembni projekt
bo podrobneje predstavljen v prihodnji številki
Ovtarjevih novic.
Edvard Pukšič, odg. ur.

32. Maistrove prireditve v Zavrhu

V

petek, 24. novembra, so se v Zavrhu zgodile 32.
Maistrove prireditve, ki
so izzvenele v pozitivnem
duhu, ob spominu na brezčasna dejanja in vrednote
velikega Slovenca, ki so aktualne tudi danes. Pred pričetkom prireditve so župan
Občine Lenart, mag. Janez
Kramberger,
polkovnik
Venčeslav Lorbek, poveljnik 74. pehotnega polka, in
predsednik Domovinskega
društva Maribor Aleš Arih
položili venec h kipu generala Maistra.
V uvodu prireditve je bil
s pomočjo nove multiedijske tehnike prikazan promocijski film Razglednica
Zavrha in Voličine, ki ga je
posnel in zmontiral Sandi
Kolarič, avtorica besedila
je Darja Ornik, tekst bere
dramski igralec Rado Pavalec. Film in multimedijska
tehnika sodita v okvir projekta Detox, ki je podprt s
strani Evropske unije in sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni
razvoj v okviru Programa
Interreg V-A Slovenija –
Hrvaška 2017-2020.
Strokovno temo z naslovom Ali si general Maister
zasluži spomenik je pripravil prof. Aleš Arih. S pomočjo projekcije
je z različnih vidikov predstavil spomenike
generala Maistra v različnih krajih Slovenije.
Govornika na prireditvi sta bila Jože Rožmarin, podpredsednik Turističnega društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh, in župan Občine
Lenart mag. Janez Kramberger, ki je dejal:
»V letošnjem letu se je v Zavrhu marsikaj
spremenilo. Upam si trditi, da na bolje. V
Občini Lenart si prizadevamo, da bi Zavrh
postal in ostal prijazen kraj, kjer je prijetno
živeti in ki bi privabljal turiste. Cilj vseh prizadevanj in investicij ni le to, da bi ohranili
zgodovinski spomin na velikega Slovenca
in završko Katrco, pač pa predvsem, da kraj
živi, da imajo od tega korist ljudje, domačini
in tudi tisti, ki Zavrh obiščejo. Vsa prizadevanja, čezmejni projekti, urejanje infrastrukture, prireditve bodo živeli v prihodnje, če
boste Zavrčani postali del njih, jih boste vzeli
za svoje in postali del završke zgodbe. Tako
boste k temu pripomogli kot posamezniki,
društvo in vaščani.«
Ob tej priložnosti je Martina Golija z družino Občini Lenart podarila originalno sliko
Rudolfa Maistra, ki jo je ustvaril njen pokojni mož akademski slikar in zaslužni profesor
Bojan Golija. Župan je dejal, da bo slika na
častnem mestu v prenovljeni Štupičevi vili.
V kulturnem programu so nastopili: Slovenskogoriški pihalni orkester MOL Lenart,
Otroški pevski zbor OŠ Voličina pod vodstvom Aleksandra Šijanca, Vokalna skupina
Urban, ki jo vodi prof. Bojan Gorič, Dram-

ski krožek OŠ Voličina in Gaja Homec, pod
mentorskim vodstvom Petre Munda, Trio
trobent, ki ga vodi Simon Štelcer, in harmonikar Vid Caf pod mentorstvom Kristjana
Brusa, vsi učenci Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Podružnična šola Lenart.
D. O., foto: Žiga Strmšek
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Etnotour delavnice o generalu Maistru in
završki Katrci v okviru projekta Detox
DETOX

V

kulturnem domu
Zavrh je v soboto, 2. decembra
2017, potekla Etnotour
likovna delavnica o generalu Maistru in završki Katrci. Na predlog
slikarke Martine Golija,
ki je vodila delavnico,
so udeleženci ustvarjali
na temo pesmi Rudolfa
Maistra.
Karin Petko je prebrala tri Maistrove pesmi:
Slovenske gorice, Ptičja
romanca in pesem Kazen, z znanim napevom
»Tam gori za našo vasjo,
tri lipe zelene cveto.«
Risarji so se prepustili
domišljiji in so ustvarjali
motive, kot so doživeli
in občutili Maistrove pesmi. Tehnika likovnega
ustvarjanja je bila risba
s kredo. Delavnica je bila
medgeneracijska, saj so
se je udeležili otroci in
odrasli.
V tematsko bogati in
navdihujoči delavnici so
nastala raznolika likovna
dela, ki bodo tudi razstavljena.
V petek, 8. decembra
2017, je v Osnovni šoli
Voličina potekala Etnotour delavnica »Pripovedovanje lokalnih zgodb
o generalu Maistru in
završki Katrci«, ki je bila
namenjena
otrokom.
Zgodbo Deklica in general, ki jo je napisal
Tone Partljič, je učencem prvih, drugih in tretjih razredov OŠ Voličina doživeto uprizorila
Aleksandra Papež iz Knjižnice Lenart. Skozi
igro je otroke pritegnila k sodelovanju, da so
skozi otroške oči doživeli kraje in čas, v katerih je živel Rudolf Maister, ter se spomnili
pomena njegovih dejanj. Otroci so se vživeli v
zgodbo, doživljali domače kraje skozi literarno pripoved. Aleksandra Papež je o doživetju
delavnice v družbi otrok povedala: »Z otroki
smo se s hvaležnostjo ozirali po Voličini.
»Ljubo doma, kdor ga ima. Prelepa ta Voličina. In naša slovenščina, toliko lepih besed, ki
opišejo lepote tega sveta. Hvala generalu Maistru, da smemo danes brezskrbno uporabljali

Božiček v Občini Lenart obdaril več kot
600 otrok

K

ot vsako leto je
Občina Lenart
tudi letos poskrbela za božično-novoletno obdaritev otrok v
Lenartu in Voličini, ki
so rojeni obdobju od
1. 1. 2010 do 31. 12. 2016.
Člani Lutkovne skupine PIKA iz Lenarta
so uprizorili lutkovno
predstavo Maček Mačkursson, ob kateri so
otroci uživali.
Pričakovanje Božička,
pesmi, darila, prijetnih
presenečenj ni bilo ne
konca ne kraja ...
D. O.

svoje jezike za izražanje svojih misli v slovenščini. Iskali smo lepe slovenske besede. Med
njimi je prevladovala beseda hvala. Spoznavali
Katrco in generala skozi zgodbo T. Partljiča
Deklica in general ter pokukali v svet vojakov.
Se čudili podobi Zavrha v začetku 20. stoletja.«
Čas v družbi generala Maistra in završke
Katrce, ob zanimivi pripovedi je bil za otroke
prijetno doživetje. Oba dogodka sta potekala
v okviru projekta Detox, v katerem sodeluje
Občina Lenart in je podprt s strani Evropske
unije ter sofinanciran s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014-2020.
D. O.

Obnovljena lokalna cesta v Zavrhu
DETOX

V

jesenskih mesecih je Zavrh dobil
novo podobo. Zaključena je investicija »Ureditev varne poti Zavrh«, ki
je za naselje, KS Voličina in občino dolgoročnega pomena, saj prispeva k urejenosti in videzu kraja, kvaliteti življenja in je pomembna
za razvoj turističnih dejavnosti. Do potrebne
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varnost tako obiskovalcev
kot domačinov, kraj pa je
pridobil gotovo mnogo lepšo podobo. Vrednost celotne investicije znaša 288.075
eur, 78.000 eur za ureditev
»Varne poti Zavrh« je zagotovljenih v okviru projekta
Detox, ki je podprt s strani
Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj v okviru
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 2014–2020.
D. O., foto: Uroš Brumec

obnove je prišlo v sklopu Čezmejnega projekta Slovenija–Hrvaška. Izvedena je bila celovita obnova lokalne ceste LC 203 431 v dolžini
1080 m z razširitvijo, asfaltiranjem, vzdolž
vozišča je urejena steza za pešce in kolesarje.
V sklopu obnove ceste so bili zamenjani tudi
vsi nosilni ustroji ceste ter na celotni dolžini preko 100 metrov kamnite škarpe in
še večja dolžina kamnitih zložb, da se
je lahko umestil razširjeni potek ceste.
Prav tako je bila v celotni obnovljena
javna razsvetljava. Prometna rešitev na
Zavrhu je urejena po principu t. i. sharow space, pri projektiranju pa je sodelovala Gradbena fakulteta iz Maribora.
S hitrostnimi ovirami je vožnja v naselju
tako omejena na 30 kilometrov. Ob celotnem poteku ceste so položeni telekomunikacijski vodi za optično omrežje,
ki je bilo tudi razvejano širše. S to pridobitvijo je tako poskrbljeno za prometno

Božični koncert KD MOL, Il divji in mažoretk
Ko se lenarški godbeniki razživijo, se prepustijo toku glasbe, takrat
zazvenijo čudovite melodije in
sozvočje glasbenih svetov, prevzame
nas pozitivna energija. Ko zapojejo
Il divji zadonijo rajske strune.
Doživite božič ob glasbi Slovenskogoriškega pihalnega orkestra
KD MOL Lenart, ob radoživem
petju vokalne skupine Il divji in
elegantnem koraku članic Twirling
plesnega in mažoretnega kluba
Lenart, v ponedeljek, 25. decembra
2017, ob 18. uri v športni dvorani
Lenart.

foto: Žiga Strmšek

Lenarško silvestrovanje s Klapovühi
Kot je tradicija, bo tudi letos na Trgu
osvoboditve v Lenartu silvestrovanje
na prostem. Zabava z ansamblom Klapovühi se bo pričela ob 22. uri.
Člani Društva vinogradnikov Lenart
bodo poskrbeli, da boste lahko s prijatelji novemu letu nazdravili z rujno
kapljico.
Vabljeni!
Občina Lenart
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Občina Sveta Ana

Občina Sv. Ana v letu 2017

V

občini Sveta Ana je v letu, ki se izteka, potekalo več projektov. Nekateri
so bili zelo uspešni, nekateri segajo v
širši mednarodni prostor, nekateri pa zaradi
dejstva, ki prizadeva vse občine: preskromnega dotoka sredstev iz državne blagajne, še
niso dočakali uresničitve.
Za Ovtarjeve novice smo se na kratko pogovarjali z z županom Občine Sv. Ana Silvom
Slačkom.

Kakšna je hitra in kratka ocena
letošnjih občinskih projektov?

»Vsi projekti niso bili realizirani v celoti
zaradi zmanjšanih prihodkov od načrtovanih
(kablovod Žice, komunalni prispevek, prodaja stanovanj, prihodki od najemnin
Mariborskega vodovoda).«

m, izgradnja pločnika v Sveti Ani z vso infrastrukturo (optični kabel v smeri Kremberk–
Žice, obnova vodovoda …).«

Priprave na zimo, ki je že nekajkrat
prinesla nekaj snega, so pravočasno
stekle …

»Priprave na zimsko službo so opravljene
(postavitev snežnih kolov, signalizacija …).
Izvajalec zimske službe je družba Skala, Drago Kerec, s. p. Za izvajanje službe je pripravljen (zagotovljene so zadostne zaloge soli in
druga potrebna mehanizacija …) Za to zimo
je v proračunu predvidenih 30.000,00 €.«
Suzana Rejak Breznik, foto: Anita Rojko

Katere projekte štejete za
najodmevnejše - s katerimi je
občina največ pridobila?

»Kljub zmanjšanim prihodkom
nam je uspelo v večini realizirati,
ali se bo to zgodilo še do konca leta
2017, celotno obnovo cestnega programa, nakup stanovanj, EU projekte v okviru programa sodelovanja
Interreg V-A Slovenija–Hrvaška
2014–2020, kanalizacijo s čistilno
napravo in druge manjše projekte.
Največja pridobitev za občino Sveta
Ana v letu 2017 sta zagotovo ponovno odprtje Zdravstvene ambulante
in izgradnja stanovanjskega bloka s
12 stanovanji, od katerih bosta dve
neprofitni«

Glede na morebitne razpise
gre razvoj teh projektov
morda počasneje, saj so
občine deležne precej manj
denarja za EU projekte, kot je
to bilo v prejšnjih obdobjih.

Župan Silvo Slaček: »V letu 2018
načrtujemo prihodke iz naslova investicijskih sredstev iz naslova EU
projektov na področju čezmejnega
sodelovanja s Hrvaško in Madžarsko, pri projektih LAS-a in modra
še sredstva za kohezijske projekte za
kolesarske poti. Gotovo bo poleg naštetega v letu 2018 glavni poudarek
na nadaljevanju gradnje kanalizacije
in ČN, rekonstrukcija državne ceste
R3-730 s položitvijo optičnega kabla
v dolini Ščavnice v dolžini cca 2.400

Ljudmila Novak podprla ustanovitev
OO NSi Sv. Ana

V

soboto, 18. novembra 2017, je bil na
Turistični kmetiji Šenveter Gundel
ustanovljen Občinski odbor Nove
Slovenije (OO NSi) Sv. Ana. Na
mesto predsednice je bila izvoljena Karina Lorenčič iz Lokavca.
Ustanovnega zbora, ki ga je vodil
organizacijski tajnik NSi za Štajersko Jaka Žižek, so se poleg članov
in simpatizerjev NSi udeležili tudi
predsednik regijskega odbora ter
predsedniki sosednjih občinskih
odborov NSi.
Vabilu se je odzvala tudi predsednica NSi Ljudmila Novak, ki je
s svojim obiskom podprla ustanovitev odbora ter spodbudila prisotne, da bi se intenzivneje vključili v
iskanje rešitev za razvoj občine in
posledično tudi Slovenije. S svojimi pobudami, ki izhajajo iz potreb
ljudi v kraju, lahko najbolje pomagajo občanom in tudi trenutnemu
svetniku NSi v občini Sv. Ana Dragu Weinhandlu.
Predsednica Ljudmila Novak se
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je zahvalila tudi vsem tistim, ki so ji ob predsedniških volitvah namenili svoj glas in tako
pripomogli k solidnemu rezultatu. V svojih

stališčih je zastopala in predstavljala vrednote krščanske demokracije, predvsem pa si pri
svojem političnem delu prizadeva za dobrobit državljanov in za verodostojnost v politiki.

Večer smo zaključili s prijetnim kramljanjem ob dobrotah turistične kmetije.
Občinski odbor NSi Sv. Ana

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Pošte zlahka ne bodo dali

P

jih preoblikovala redne pošte v pogodbene,
ošta Slovenije načrtuje preoblikovanje
vendar se to povsod ni obneslo. »Zakaj bi se
redne pošte 2235 Sveta Trojica v Slozasebnemu pogodbeniku splačalo imeti povenskih goricah v pogodbeno pošto.
što v določenem kraju, če se to ne splača Pošti
Občina Sveta Trojica je na to namero podala
Slovenije,« se sprašujejo. Prepričani so, da se
negativno mnenje. Številni občani pa so odlopogodbeniku računica lahko izide samo, če
čeni, da svoje pošte zlahka ne bodo dali, saj je
zniža kakovost in dostopnost poštnih storitev.
v njihovem kraju že »od pamtiveka«.
Sicer pa vedo občani pri Sveti Trojici poveVodstvo mariborske poslovne enote Pošte
dati tudi, da se v bližnjem Sladkem Vrhu, kjer
Slovenije je župana Darka Frasa in občinso odprli pogodbeno pošto v Jagrovi trgovini,
ske svetnike v občini Sveta Trojica seznanilo
ta ni obnesla. Z njo so bili nezadovoljni tako
s svojimi načrti. »Omrežje poštnih enot je
občani kot pogodbenik. Civilna iniciativa je
ena izmed največjih konkurenčnih predzbrala celo preko 1700 podpisov občank in
nosti, vendar je to hkrati tudi izziv z vidika
občanov za ponovno odprtje redne pošte. Na
financiranja delovanja in razvoja. Spremenjene življenjske navade
uporabnikov poštnih
storitev, razvoj informacijske tehnologije
ter stalna racionalizacija poslovanja gospodarskih subjektov so
povzročili, da je obseg
storitev na poštnih
enotah vse manjši. Ta
se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki
ne omogoča ohranitve
zdajšnjega načina delovanja,« piše v dopisu, ki ga je mariborska Pošta Slovenije bi rada pošto 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
poslovna enota Pošte preoblikovala v pogodbeno pošto. Foto: Barbara Cvetko
Slovenije poslala občini Sveta Trojica. »Doslej smo zmanjševanje
koncu so uspeli, saj je Pošta Slovenije v Sladopravljenih storitev razmeroma uspešno urekem vVrhu ponovno odprla redno pošto.
jali s preoblikovanjem stalnih pošt v premičTako kot občani je nejevoljen tudi župan
ne ter s spremembami delovnih časov pošt.
občine Sveta Trojica Darko Fras. »Jedro proTem ukrepom sedaj dodajamo novega, in
blema je v tem, da se lastnica Pošte Slovenije,
sicer preoblikovanje zdajšnje pošte v pogodto je država, obnaša kot najslabši kapitalist,«
beno pošto.«
pravi. Država namreč od Pošte Slovenije zahteva poslovanje z visokim dobičkom, nato pa
Kot piše v dopisu, je poglavitna značilnost
z njim polni luknje v svojem proračunu. »Drpogodbene pošte v tem, da se sicer majhen obžava se obnaša, kot da pri dejavnosti Pošte
seg poštnih storitev združi z dejavnostjo (trgoSlovenije ne gre za neko obliko gospodarske
vsko, turistično-informacijsko, lekarniško itd.)
javne službe, ki mora občankam in občanom
drugega gospodarskega subjekta oziroma pozagotavljati dostop do poštnih storitev.«
godbenika. Takšna združitev naj bi po mnenju
Po besedah Frasa bi si morala država prizavodilnih na pošti omogočala doseganje ekodevati, da bi ljudem na podeželju zagotovila
nomske vzdržnosti gospodarskega subjekta, ki
vsaj podoben, če že ne enak standard kot v
združuje dejavnosti, hkrati pa na j bi zanj odurbanih središčih, dela pa ravno nasprotno.
pirala nove poslovne priložnosti. Prav tako voTakšno ravnanje je po Frasovi presoji neoddilni na pošti menijo, da je takšen model zelo
govorno od države, pa tudi od politike, ki
primeren tudi z vidika uporabnikov poštnih
tako ravnanje omogoča oziroma dopušča.
storitev, saj je odpiralni čas pogodbene pošte,
ki opravlja tudi druge dejavnosti, lahko precej
Trojičanke in Trojičani bi nekako preoblidaljši. Kot navajajo, pogodbena pošta naprej
kovanje redne pošte v pogodbeno še razumeli,
uporablja zdaj veljavno poštno številko in žig
če bi Pošta Slovenije poslovala z izgubo. Tako
pošte, saj ju prevzame v upravljanje. Pogodbepa posluje z dobičkom, hkrati pa občanom
znižuje standarde. Hkrati pa občani opažajo,
nik pa opravlja dejavnost pogodbene pošte v
da so poštni delavci močno preobremenjeni.
svojih lastnih ali najetih poslovnih prostorih,
ki morajo biti praviloma v pritličju in dostopni
Za trditev, da je redna pošta pri Sveti Trojiza invalide, poleg tega pa morajo ustrezati druci nerentabilna, pa domačini sumijo, da je iz
trte zvita. Kot opozarja Fras, so na pošti pred
gim standardom.
nedavnim izvedli reorganizacijo poštnih stoNa kocu dopisa vodstvo mariborske poritev, zato morajo podjetniki, občina, zavodi
slovne enote Pošte Slovenije obvešča občino
in drugi iz Svete Trojice hoditi poštne storiSveta Trojica, da bodo po svojih načrtih potve in plačila zanje opravljati v Lenart. Takšni
što 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
ukrepi Pošte Slovenije same seveda vplivajo
preoblikovali v pogodbeno pošto. Ta naj bi
na obseg poslovanja njenih enot, žal pa tudi
opravljala celoten nabor univerzalnih poštnih
na dostopnost in s tem kakovost poštnih stostoritev, storitve plačilnega prometa, vplačila
ritev za nekatere uporabnike.
na osebne račune Poštne banke Slovenije in
Občinski svet občine Sveta Trojica je dal
izplačila iz teh računov, izročala obveščene
Pošti Slovenije negativno mnenje za načrpošiljke ter prodajala nekatere artikle (poštne
tovano preoblikovanje redne pošte v poznamke, kuverte, paketno embalažo itd.).
godbeno. Člani občinskega sveta so izrazili
Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne
pričakovanje, da bo Pošta Slovenije ohranila
poštne storitve od Pošte Slovenije zahteva, da
dosedanji način izvajanja poštnih storitev na
pred preoblikovanjem stalne pošte v pogodbeobmočju Občine Sveta Trojica. V razpravi so
no pridobi mnenje lokalne skupnosti. Zato je
apelirali na vlado, naj se v vlogi lastnika Pošte
Pošta Slovenije občino Sveta Trojica zaprosila
Slovenije ne obnaša kot najhujši neoliberalni
za mnenje o načrtovanem preoblikovanju pokapitalist. Glede na razpoloženje je mogoče
šte 2235 Sveta Trojica v pogodbeno pošto.
pričakovati, da bodo Trojičanke in Trojičani
Namera Pošte Slovenije je v občini Sveta
začeli podpisovati tudi peticijo za ohranitev
Trojica, kjer imajo, kakor pravijo domačini,
svoje pošte oziroma da bodo izvedli kakšno
pošto že »od pamtiveka«, naletela na razočajavno protestno akcijo.
ranje in ogorčenje. Mnogi namreč vedo povedati, da je Pošta Slovenije že v več drugih kraT. K.
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V Sv. Trojici Vseslovenska razstava jaslic

O

bčina Sveta Trojica v Slovenskih
goricah skupaj z domačimi naselji,
društvi in posamezniki letos organizira že 7. razstavo jaslic v Samostanski
kleti oz. v Razstavno protokolarnem centru
sv. Martina. Letošnja razstava je še posebej
bogata, saj letos poteka v okviru naše razstave tudi Vseslovenska razstava jaslic, ki jo
organizira Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije vsako leto v drugem kraju. Zato je pričakovati veliko večjo odmevnost razstave v
širšem slovenskem prostoru. Kot je že tradicija, je v času odprte razstave v samostanski
kleti vsak dan prisotno eno izmed domačih
naselij ali društev.
Blagoslovitev in otvoritev razstave jaslic v Sveti Trojici je bila v soboto, 16. 12.
2017, ob 17. uri. Razstava bo odprta še v
naslednjih terminih ter ob prisotnosti naslednjih društev oziroma naselij:
-- sobota, 23. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Zg. Porčič
-- nedelja, 24. 12. 2017, od 9. do 23.30 Društvo kmečkih žena in deklet (Svetlice)

-- ponedeljek, 25. 12. 2017, od 9. do 19. ure
naselje Osek
-- torek, 26. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Zg. Senarska
-- sreda, 27. 12. 2017, od 9. do 19. ure Društvo kmečkih žena in deklet
-- četrtek, 28. 12. 2017, od 9. do 19. ure naselje Sp. Senarska
-- petek, 29. 12. 2017, od 9. do 19. ure Turistično društvo Sv. Trojica
-- sobota, 30. 12. 2017, od 9. do 20. ure Društvo upokojencev Sv. Trojica
-- nedelja, 31. 12. 2017, zaprto
-- ponedeljek, 1. 1. 2018, od 14. do 19. ure
naselje Zg. Senarska
-- 2. 1. 2018 in 5. 1. 2018, bo ogled razstave
možen za najavljene večje skupine
-- sobota, 6. 1. 2018, od 9. do 19. ure naselje
Gočova

Priporočamo, da se za ogled razstave
večje organizirane skupine prehodno najavijo na telefon: 02 729 50 20, 031/702 904,
051/602 939 ali na elektronski naslov: turizem@sv-trojica.si, obcina@sv-trojica.si
Več na: www.sv-trojica.si.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Z 2017 na jurovski občini zadovoljni, a
lahko bi bilo več

S

koledarskim letom 2017, ki
se počasi zaključuje, so na
občini Sv. Jurij v Slov. goricah v večji meri zadovoljni, saj
je bila večina zadanih projektov
izpred leta dni uspešno realizirana. Glavnina investicij je bila
usmerjena v urejanje komunalne infrastrukture. Med finančno
največjimi projekti je bila 2. faza
rekonstrukcije Gasterajske ceste,
s katero je občina pridobila več
kot 2 km razširjene in na novo
asfaltirane občinske ceste.
Del proračunskih sredstev pa je v minulem
letu šel tudi v ureditev krajših cestnih odsekov v Malni in Zg. Partinju ter sanacijo plazu
v Žitencah. Župan Peter Škrlec izmed pomembnejših projektov v minulem letu izpostavi še komunalno ureditev obeh stanovanjskih sosesk, s katerimi želijo povečati število
novogradenj v občini in na ta način mladim
omogočiti, da ostanejo v domači občini.
Kljub realiziranim projektom pa jurovski
župan ni povsem zadovoljen s trenutnim
položajem, v katerem se nahaja večina slovenskih občin. Peter Škrlec namreč pogreša
razpise, ki bi občinam omogočile izvedbo
finančno zahtevnejših projektov, ki bi občanom manjših občin zagotavljali boljšo kvaliteto bivanja v domačem okolju.
Naš sogovornik ob tem dodaja, da se je
glavarina sicer v primerjavi s preteklim letom
malenkost povečala, a so se na drugi strani
povečale tudi zakonske obveznosti občin,
tako da je na koncu za investicije, ki ostanejo
v domačem okolju, na voljo še manj sredstev
kot pretekla leta.

Tudi v prihajajočem letu 2018 bo
poudarek na investicijah v cestno
infrastrukturo

Novo leto prinaša nove izzive. Česar se
manjše občine lahko bojijo, je zagotovo priprava novega zakona o financiranju občin. Po
neuradnih podatkih nov zakon predvideva,
da bodo na finančno slabšem položaju predvsem manjše podeželske občine na račun največjih slovenskih občin, katerim se bo proračun povečal.
Kljub temu so na občinski upravi Občine
Sv. Jurij v Slov. gor. pripravili proračun, ki je
investicijsko naravnan do te mere, kolikor
pač dopuščajo zakonsko določene obveznosti, za katere je občina dolžna skrbeti.
Največji delež bo tako ponovno usmerjen v komunalno infrastrukturo. Rednemu
vzdrževanju cest, ki zajema zimsko službo,
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čine. Ob tem poudarja, da je strategijo potrebno izdelati na vseh področjih, in sicer tako na
razvoju prometne infrastrukture kot tudi na
področju kmetijstva, dopolnilne dejavnosti,
samooskrbe, turizma, šolstva, gospodarstva,
podjetništva, športa in stanovanjske politi-

ke. Želja župana Petra Škrleca za prihodnje
leto je, da bi v občino pripeljali vlagatelje, ki
bi imeli interes za vlaganja v individualno
stanovanjsko gradnjo, v razvoj male obrti in
poslovne prostore ter v podjetništvo.
Dejan Kramberger

Dobrodelni koncert Kje sem doma?

Ž

upnijska Karitas Sv. Jurij v
Slov. gor. je tudi letos pripravila dobrodelni koncert
v kulturnem domu v Jurovskem
Dolu. Na koncertu, ki je letos nosil naslov »Kje sem doma?« so nastopili: Ansambel Mladika, šolski
pevski zbor, Ansambel Refren, Petra in Sergej, otroci vrtca Jurovski
Dol – enote Sončki, Anasambel
Brloga, Jurovski Oktet, Srčni Muzikanti in Gorazd Ademovič. Izkupiček od koncerta je bil namenjen
socialno ogroženim družinam v
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
D. K.

Veseli december v Jurovskem Dolu
Škratovanje in obisk Božička
Letošnje Škratovanje najmlajših občanov Občine Sv. Jurij v Slov. gor., ki obiskujejo vrtec
OŠ J. Hudalesa v Jurovskem Dolu, je potekalo v torek, 12. 12. 2017. Majhne »škrate« in
njihove spremljevalce je po prihodu na trg z glasbenimi točkami zabaval Nejc Kurbus.
V sredo, 13.12. 2017, ob 17. uri je otroke v Kulturnem domu Jurovski Dol obiskal Božiček. Še pred obiskom Božička pa so nasmeh otrok na njihove obraze pričarali člani Lutkovnega gledališča Pika iz Lenarta, ki so odigrali lutkovno predstavo Maček Mačursson.
Po obdaritvi otrok je na trgu v Jurovskem Dolu sledil še koncert glasbene skupine »Proti
toči, proti poledici.«

Jurovski Oktet vabi na Božični koncert
Za dodatno čarobno vzdušje, ki preveva božični čas, bodo tudi letos poskrbeli člani Jurovskega okteta, ki vabijo na tradicionalni Božični koncert, ki bo v cerkvi Sv. Jurija v Slov. gor.
v torek, 26. 12. 2017, ob 15. uri. Gostje bodo ljudske pevke Društva upokojencev Lenart.

sanaciji manjših plazov, košnji trave in rednemu vzdrževanju lokalnih cest je namenjenih
200.000 €
Dodatnih 400.000 € pa občina v prihodnjem letu namenja novogradnjam (asfaltiranje) in rekonstrukciji cest (v Žitencah, Malni,
Vardi in Zg. Partinju). Prav tako pa občinski
proračun, o katerem so občinski svetniki v
2. branju razpravljali 21.12.2017, predvideva
40.000 €, namenjenih javni razsvetljavi. Dodatnih 25.000 € pa bo potrebno za urejanje
vodovoda in oskrbe s pitno vodo.

Ureditev športnega parka

V prihodnjem letu občina načrtuje tudi
investicije v športno infrastrukturo. Zaživel
naj bi t. i. fitnes na prostem, ki bo svoj prostor
dobil ob nogometnem igrišču v Jurovskem
Dolu. Rekonstrukcije pa bo deležno tudi jurovsko nogometno igrišče, ob katerem bodo
nastala tudi nova parkirišča, urejen pločnik
in razširitev ceste ob športnem parku.
Peter Škrlec ob tem še izpostavi, da imajo
v prihodnjem letu 65.000 € rezerviranih tudi
za nakup novih zemljišč, na katerih bodo nastala nova javna parkirišča, ki jih v Jurovskem
Dolu tako in tako primanjkuje. Prav tako pa
je v dolgoročnem načrtu občine ureditev poslovnega območja, za katerega bo namenjen
tudi del novo kupljenih občinskih zemljišč.
Za namen dodatnega urejanja stanovanjskih
sosesk, pospeševanju individualne stanovanjske gradnje in podjetništva je namenjenih
dodatnih 100.000 €
V letu, ki prihaja, se v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. gor. nadejajo tudi uspeha
na razpisu za »oživitev trškega jedra.«

Obeta se izdelava strategije občine

Med tistimi projekti, ki bodo v prihodnjem
letu imeli prednost v jurovski občini, je zagotovo strategija o razvoju in potrebah občanov
občine. Peter Škrlec ob tem navaja, da bi bilo
najprej potrebno izdelati tako kratkoročno
kot dolgoročno strategijo razvoja celotne ob-

Mariji Fanedl iz jurovske občine plaketa
Državnega sveta RS

M

ed letošnjimi nagrajenci Državnega
sveta RS za dolgoletno prizadevno
prostovoljno humanitarno delo je
tudi Marija Fanedl iz Zg. Partinja. Častno
priznanje je prejela na predlog Župnijske in
Nadškofijske Karitas Maribor na dan prostovoljcev, 5. 12. 2017, v dvorani Državnega
sveta v Ljubljani. Izmed 35 prijavljenih kandidatov za to priznanje je bila Marija Fanedl
ena izmed 14-ih, ki jih je komisija izbrala.
Marija Fanedl si je častno priznanje DS pri-

služila s požrtvovalnim prostovoljnim delom.
Članica krajevnega Rdečega križa je postala
že s svojim 18. letom. Med leti 1981 in 1995
pa je bila predsednica Krajevne organizacije
Rdečega križa Sv. Jurij. Tudi po tem obdobju
je nadaljevala s prostovoljnim udejstvovanjem. Leta 2000 je bila ustanoviteljica Župnijske Karitas Sv. Jurij, v kateri je 14 let delovala kot predsednica. Med pomembnejšimi
projekti, ki jih je vodila v tem obdobju, je bila
organizacija dobrodelnih koncertov, srečelovov in drugih humanitarnih dogodkov, na

katerih so zbirali sredstva za najbolj ranljive
skupine občanov. Z zbranimi sredstvi so tako
pomagali otrokom oz. njihovim staršem pri
plačilu šole v naravi, šolskih kosil, finančno
so pomagali družinam z invalidnimi otroki
in ljudem, ki so jih prizadeli požari in druge
nesreče. Prav tako je skrbno bdela nad prejemanjem živil iz Nadškofijske Karitas Maribor, katere so se razdelile socialno ogroženim
družinam in posameznikom.
Njeno prostovoljstvo pa ni bilo omejeno
zgolj na humanitarno
delovanje, pač pa tudi
na delovanje v drugih
društvih in organizacijah: ZPM, Dramski
sekciji KD Ivan Cankar,
Društvu kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov.
goricah, TD Dediščina.
Za svoje delovanje v
občini je leta 2014 prejela tudi Jurjev zlatnik.
Na podelitvi državnega priznanja so
Marijo Fanedl spremljali soprog Ivan,
predsednica in člani
Župnijske Karitas, dekan Janko Görgner ,
župan Peter Škrlec in prijatelji. Ob prihodu v
dvorano državnega sveta sta jih pričakala državni svetnik Branko Šumenjak in poslanec
Državnega zbora Franci Breznik. Po slavnosti
podelitvi je za vse udeležence sledila še pogostitev, na kateri so še prisotni lahko poskusili
tudi Jurjevo vino 2017, ki sta ga z namenom
promocije občine donirala jurovska občina in
Vinogradništvo Križovnik.
D. K.
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SLOVENSKE GORICE V MEDNARODNIH PROJEKTIH

Vpliv tradicije na trženje vodilnih
produktov Podravja in Pomurja

R

razvoj, programa sodelovanja Interreg V-A
azvojna agencija Slovenske gorice je
Slovenija – Avstrija 2014-2020, gradi na izv čezmejnem projektu Flagship Projemnem pomenu strateškega in izvedbeneducts eden od devetih partnerjev, pet
ga povezovanja turizma, kmetijstva, razvoja
partnerjev je iz avstrijske Štajerske ter štirje
podeželja in gastronomije, ki je v projektu
slovenski partnerji iz Podravja in Pomurja
zastavljeno skozi razvoj vodilnih regijskih
(Zavod za kulturo, turizem in šport Murska
produktov in ustvarjanje trajnostnih učinSobota, Razvojna agencija Slovenske gorice,
kov ponudbene edinstvenosti in odličnosti.
d. o. o., Srednja šola za gostinstvo in turizem
Cilj projekta je ustvariti nova partnerstva in
Radenci ter Zavod za inovativnost in podjeturistične produkte ter skupno mreženje na
tništvo).
področjih razvoja, marketinga in distribucije
V Biotermah Mala Nedelja je 12. decembra
tipičnih produktov obmejne regije.
v okviru projekta potekala okrogla miza z deVečji pomen valorizacije regionalnih tralavnicama na temo trženja vodilnih produkdicij, kulturne dediščine in naravnih virov
tov, na kateri so sodelovali priznani strokovodpira nove izzive za partnerje projekta Flanjaki. Dogodek, ki ga je organizirala Razvojna
gship Products. Poglavitne misije, ki bodo
agencija Slovenske gorice in ga je povezoval
udejanjene skozi projekt, so:
Igor E. Bergant, je bil zanimiv in dobro obi• pridobitev novih znanj, ki temeljijo na
skan. Na delavnici so sodelovali etnolog, prof.
posameznih regijsko specifičnih prodr. Janez Bogataj, ki je na osnovi prehranske
duktih najvišje kakovosti,
kulturne dediščine predstavil možnosti ra• razvoj novih izjemnih storitev in edinzvoja turističnih proizvodov, in Karl Vogrinstvenih počitniških doživetij,
čič, čebelar in apiterapevt iz Lenarta s pred• pospeševanje inovativnega medsektorstavitvijo inovativnih izdelkov v čebelarstvu.
skega sodelovanja,
V nadaljevanju je potekala predstavitev dveh
• večja prepoznavnost čezmejnih turističkulinaričnih posebnosti regije, prleške in slonih destinacij z novimi trženjskimi privenskogoriške gibance, podobnosti in razlike
stopi in
v recepturi in izdelavi ter možnosti trženja.
O prleški gibanci je spregovorila
Frančka Lebarič iz Kmetijske svetovalne službe Ljutomer, slovenjegoriško gibanco pa je predstavila
Jožica Kramberger, predsednica
Društva kmečkih žena in deklet
Lenart. Imamo bogato snovno in
nesnovno dediščino, ki je že sama
po sebi odlična osnova za zgodbo
pri trženju vodilnih produktov.
V drugem delu je bil poudarek
na dediščini in znamčenju v turizmu, ki je recept za trajnostno ekonomizacijo vodilnih produktov.
Mladi in priznani oblikovalec Nenad Cizl je spregovoril o znamčenju v turizmu s poudarkom na vodilnih produktih kruhov in medu,
za katera je v projektu odgovorna
Razvojna agencija Slovenske gori- Obiskovalci so lahko pokusili dobrote iz vodilnih produktov.
ce.
V razpravi so udeleženci poudarili, da je najbolj pomembno
povezovanje med ponudniki, pri
razvoju turističnih produktov pa
je potrebno upoštevati tudi strokovnjake. V turizmu so danes
pomembne zgodbe, enovitost
ponudbe in vzpostavitev jasnega
komuniciranja s kupci, ki vedno
bolj povprašujejo po lokalnih in
regionalnih posebnostih. Te pa
moramo ceniti, spoštovati in se z
njimi identificirati najprej sami,
potem bodo to prepoznali tudi
turisti, trženje pa bo učinkovitejše.
V avli Hotela Bioterme so udeleženci delavnic spoznavali do- Gostje na okrogli mizi so bili priznani strokovnjaki.
bre prakse in izdelke ter okušali
kulinarične dobrote, pripravljene
iz vodilnih produktov območja.
Predstavili so se: Pekarna Vitapek,
Kmetija Kramberger, Družina
Senekovič, Čebelarstvo in apiterapija Vogrinčič in Srednja šola
za gostinstvo in turizem Radenci.
Gostitelji dogodka, Hotel Bioterme, pa so pripravili pogostitev
z dobrotami na osnovi vodilnih
produktov
Organizatorji sporočajo, da
bodo delavnice za oblikovanje
integralnih turističnih produktov
izvedli v začetku marca prihodnje
leto.
Projekt Flagship Products, sofinanciran s strani Evropske unije,
Evropskega sklada za regionalni

• medgeneracijsko ozaveščanje o pomenu
trajnostne lokalne oskrbe.
Razvoj ključnih vodilnih produktov (čezmejni so: jabolka, buče in termalna voda,
specifični za slovensko stran so: mleko, kruh
in med, za avstrijsko pa: hren, laški fižol in
bezeg) v privlačne tržno produktne kombinacije bo prispeval k povečanju turistične in
kmetijske dodane vrednosti, hkrati pa tudi
gospodarske, okoljske in socialne privlačnosti zelene, aktivne in nepozabne čezmejne
regije doživetij.
Projekt traja 36 mesecev, od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2019. Njegova vrednost znaša
1,883.654,99 EUR (od tega 1,601.106,74 EUR
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
• Projektni partnerji:
-- Qualifizierungsagentur Oststeiermark

GmbH (vodilni partner projekta),
-- Zavod za inovativnost in podjetništvo,
-- Zavod za kulturo, turizem in šport
Murska Sobota,
-- Razvojna agencija Slovenske Gorice,
d. o. o.,
-- Srednja šola za gostinstvo in turizem
Radenci,
-- Tourismus-Regionalverband Oststeiermark,
-- Thermenland Süd- & Oststeiermark
Marketing GmbH,
-- Regionalmanagement Südoststeiermark,
-- Steirisches Vulkanland GmbH,
-- Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH.
Po sporočilu za javnost RASG

Želimo vam prijeten Božič ter srečno in uspešno 2018

Trenutki, ujeti v okvir časa....

PODARITE SVOJIM NAJDRAŽJIM NAJLEPŠE DARILO
PODARITE

DARILNI BON

BONE LAHKO KUPITE V NAŠEM STUDIU.

5€

za studijsko
fotografiranje

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

Ob nakupu novega mobitela prejmete kupon
za dodatno opremo. Velja samo v decembru!

Na delavnici je sodeloval etnolog, prof. dr. Janez Bogataj.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

60 let vrtca Lenart

V

petek, 3. novembra 2017, se je v športni dvorani Lenart odvila posebna
slovesnost. Z druženjem, plesom in
petjem smo proslavili že 60. rojstni dan lenarškega vrtca in ob tem še občinski praznik.
Dogodek je združil zavidanja vredno število ljudi, ki so napolnili športno dvorano; ni se
odlikoval le po številu gostov in sodelujočih,
temveč predvsem po tem, da je povezal med
seboj poleg otrok, staršev in osebja vrtca tudi
osnovno šolo, VDC Mravlja in občane Občine Lenart. V okviru občinskega praznika so
bile izrečene zahvale
in podeljena priznanja posameznikom za
uspehe in opravljena
večja dobra dela (foto
utrinke slovesnosti si
lahko ogledate na spletnih straneh vrtca Lenart in občine).
Vrtec je gostil številne generacije, saj
korenine vrtca segajo
vse v leto 1957, ko se
je ta nahajal v stavbi na
Ptujski cesti 22 in je v
svojih začetkih imel le
eno vzgojiteljico. Danes
se bohoti na Gubčevi 3,
zajema pa tri velike stavbe, povezane s hodniki, in 17 oddelkov, v katerih biva nekaj več
kot 300 otrok. Skrb in odgovornost za njih pa
prevzema 52 zaposlenih.
In prav vsem, pa čeprav še čisto majhnim
oz. najmlajšim, skuša vrtec na njim primeren
način podati popotnico, da so vedoželjnost,
ponotranjene pozitivne vrednote, dobre navade in radovednost tiste, ki nas vodijo do
novih spoznanj in znanj po poteh, ki nam jih
ponuja življenje.

Zato se zaposleni vrtca Lenart in OŠ Lenart
trudimo, da mozaiku izkušenj na poti odraščanja naših in vaših otrok svoje poslanstvo
opravljamo plemenito in predano.
Čeprav je preteklo že nekaj časa od dogodka, še zmeraj odmeva v naših srcih. Hkrati
nas opozarja na minljivost in nagovarja, da
sta le spoštovanje in sodelovanje med nami
tisto, ki nekaj šteje. Ni zaman reklo »v slogi
je moč«, še posebej v današnjih časih, ko se
pogosto umikamo v individualnost in zaradi
tega morda tudi v sebična hotenja, ter se je

Jesenska tura lenarških planincev v snegu
S Planinskim društvom Lenart od Mozirske koče na Golteh čez Smrekovec do Andrejevega doma na Slemenu

L
hvaležnost za drobne majhne stvari ali dejanja nekje na poti izgubila, saj vse postaja preveč samoumevno. Zato vam cenjeni bralci,
otroci in zaposleni vrtca Lenart v letu 2018
želimo:
Nepozabnih spominov, prepletenih s
Čudovitimi trenutki, ki lepšajo življenje.
Vse se namreč lahko izgubi, le to ne, kar je
shranjeno v naših srcih.
Helena K.

Učna ura o osamosvajanju Slovenije na
OŠ Sv. Ana

N

a dan državnega praznika generala Rudolfa
Maistra, 23. novembra
2017, smo veterani vojne za
Slovenijo pripravili za učence 8.
razreda OŠ Sv. Ana učno uro, v
kateri smo predstavili dogodke,
ki so povezani s časom priprav na
osamosvojitev Slovenije in vojne
za Slovenijo. Učencem smo predstavili, kako so potekale priprave
na vojno, ki so se pričele že maja
1990, s posebnim poudarkom
na našem lokalnem okolju osrednjih Slovenskih goric: ustanovitev MSNZ v
Lenartu in njene naloge, organizacija lokalnih
enot teritorialne obrambe, dogodki, povezane
z oboroževanjem enot, predstavili smo pomen
tajnih skladišč orožja, vojaške aktivnosti pripadnikov lenarških enot teritorialne obrambe
med osamosvojitveno vojno s poudarkom
na mejnem prehodu Cmurek, predajo karavl
JLA v Konjišču in Vranjem Vrhu, spopada z
JLA v Radencih, dogodkih v Hrastju - Mota

E

10 |

etos je sneg pobelil naše hribe prej kot
je to v navadi, tako smo imeli v novembru že pravo zimsko turo. Upoštevati
moramo, da je dan bistveno krajši, v snežnih
razmerah se gibljemo počasneje, porabimo
več energije kot v kopnih razmerah, mraz
ima svoj vpliv, zato temu primerno načrtujmo dolžino in izbiro ture. Smrekovško pogorje je v severnovzhodnem delu Kamniško
Savinjskih Alp in je dolgo 10 km v smeri zahod-vzhod. Planinski Dom pod Smrekovcem
(1377 m n. m. v.) je vmesna postaja na Slovenski planinski poti.
Z avtobusom smo se zapeljali do Alpskega
vrta na Golteh, kjer je dovolj široko parkirišče. Cesta je tudi v zimskem času kopna, saj je
zaradi bližnjega hotela na Golteh dobro očiščena. S parkirišča smo se spustili do Mozirske koče na Golteh, ki je 5 minut od parkirišča, popili čaj ali kavo in se opremili za turo. S
koče sledi kratek vzpon v isti smeri, od koder
smo prišli, vendar nas smerna tabla zelo hitro
usmeri desno. Pot nas pelje
mimo ledenice, kjer je še
50 let nazaj bil v tej jami led
celo leto in so slaščičarji in
mesarji prihajali v poletnih
mesecih sem gor po led, ki
so ga odpeljali v dolino, da
je živež zdržala dalj časa.
Od Mozirske koče se pot
vzpenja do sedla, kjer se
nam odpre prelep razgled
na sam Smrekovec, Uršljo
goro, Peco itd. Sledi spust
med samimi smrekami,

skozi gozd. Pri sestopu
smo pozorni na ustrezno varnostno razdaljo
in na fiksen stop. Do
Doma na Smrekovcu
smo hodili v gozdu,
med ravnimi in gostimi smrekami, kjer smo bili v dobrih dveh
urah in pol. Nekateri smo se še odpravili na
vrh Smrekovca. Vrh je travnat in zelo razgleden, s piramido in vpisno knjigo. Po počitku
na domu smo se odpravili v smeri Andrejevega doma na Slemenu, do katerega smo prišli v
slabih treh urah. Ta del poti je prav tako lep in
tukaj redko srečate koga. Na domu je žig SPP.
Po toplem obroku smo se prijetno utrujeni in
zadovoljni odpeljali proti Lenartu.
Ob tej priložnosti vas vabim k včlanitvi v PD
Lenart v letu 2018, ostale člane PD pa prijazno
spomnim, da članarina velja do 31. 1. 2018.
Svetlana Bogojević, predsednica PD Lenart

V Benediktu je bilo Veselje na vasi
in dogodke, ki so privedli do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, 25. oktobra 1991,
ko se je vojna za Slovenijo končala in smo
postali suverena država. Na šolskem hodniku
smo postavili tudi razstavo o osamosvojitveni
vojni in OZVVS Lenart, ki so si jo učenci z
zanimanjem ogledovali.
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart
in predsednik PO VŠP

PGD Sveta Ana – Enota Lokavec podarilo
gasilsko vozilo

nota Lokavec je bila
septembra 2017 deležna sprejema novega
gasilskega vozila GVGP-1
in tako je avtocisterna GVC
16/24 znamke Zastava odslužila svoje ure v PGD
Sveta Ana. Zato je bila na
pobudo Miroslava Lorbeka
in domačih gasilcev sprejeta
ideja o donaciji vozila. Avtocisterna je bila je podarjena
Dobrovoljnemu vatrogasnemu društvu Milna na otoku

Braču na Hrvaškem. Prostovoljni gasilci na Braču so za donacijo zelo hvaležni, zato so priredili časten sprejem vozilu ter
domačim gasilcem. Za organizacijo tridnevnega potovanja v
mesecu novembru 2017 na otok
Brač se PGD Sveta Ana iskreno
zahvaljuje Miroslavu Lorbeku.
Društvo PGD Sveta Ana pa je
prepričano, da je ta dogodek
uvod v trajno prijateljstvo in sodelovanje med društvoma.
Maja Župec, foto: Drago Ruhitel

V gozdu tam, kjer srnica se pase,
kjer hišica gozdarjeva stoji ...

T

ako so pripeli na oder gostitelji, Pevci
ljudskih pesmi Žitni klas iz KD Benedikt. Scena na odru je bila
prav primerna za začetno pesem.
Ob pomoči Bojane Štefanec jo je
pripravila Danica Elbl, ki je prireditev tudi povezovala ter vmes
pripravila zabaven skeč. Veliko
nastopajočih je dobro ogrelo dlani občinstva in nikomur ni bilo
dolgčas, kajti lepih pesmi, plesov,
nagovorov, skečev in veselih nasmehov je bilo v izobilju.
Poleg domačinov so sodelovali
pevci in godci DU Tezno, Žlahta
band iz Hotinje vasi, DU Sv. Trojica, iz Zg. Velke Posüšene lefke,
Ljudske pevke KUD Sv. Ana in
Ljudski pevci Trta. Samotarji iz
DU Hoče so po glasbenem nastopu nasmejali občinstvo s posrečenim skečem. Poslušalci so lepo
sprejeli člane skupine Mavrica iz
Jarenine. Zelo zabavni so bili skupina Kar bo pa bo z zelo mladim
muzikantom. Niz ljudskih plesov
so predstavili plesalci Folklorne
skupine Lojze Avžner iz Zg. Ložnice. Prijateljici Ivica in Jelka sta
peli tako ubrano, da so poslušalci

želeli še tretjo pesem. Od domačinov so se
pridružili Ljudska skupina Muzika Benedikt
in Ljudski pevci KED Vrelec. Mladi Rene Škrlec iz OŠ Sv Trojica nam je prikazal, Zakaj je
volk užaljen. Mimika Rajter nas je razveselila
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DOGODKI IN DOGAJANJA
s svojimi plemenitimi mislimi, Tone Janša iz
Gorenjske pa nam je prebral nekaj svojih domiselnih aforizmov.
Metka Erjavc, predsednica Kulturnega društva Benedikt, se je v svojem nagovoru prisrčno zahvalila sodelujočim, kajti vsak nastopa-

OVTARJEVE NOVICE
joči podari na odru del svoje duše, del svojega
življenja. Na takšnih večerih se stkejo nova
poznanstva in prijateljstva in poživijo stara.
Na koncu so vsi v dvorani še skupaj zapeli
in si zaželeli še več takšnih večerov.
Nada Svetina

Trg v Jurovskem Dolu – mesto druženja
krajanov

N

a edinstvenem osrednjem trgu v Jurovskem Dolu, enem izmed najlepših v
Sloveniji, je v nedeljo, 12. novembra
2017, potekalo tradicionalno martinovanje
z blagoslovom mošta in s kulturnim programom. Jesensko sonce je privabilo številne
domačine in goste iz drugih krajev. Uživali
smo ob odličnih vinih domačih vinogradnikov, izvrstnih dobrotah
kmečkih gospodinj in se
zavrteli v ritmu harmonike. »Luštno« je bilo.
Na trgu organiziramo
tudi druge tradicionalne
prireditve, kot so: jurjevanje, srečanje oktetov in
malih vokalnih skupin,
Jurjevo srečanje folklornih skupin in veseli december.
Jurovski trg postaja
mesto druženja krajanov.
S svojo krožno podobo
daje videz popolnosti,
celovitosti, enotnosti in

povezanosti. Objekti, ki ga obdajajo, mu dajejo odlično akustičnost. Izredna velikost trga,
glede na vaške razmere, nam daje odlične priložnosti za organizacijo kulturnih in drugih
prireditev na prostem, ki jih v bodoče, v cilju
oživitve trškega jedra, načrtujemo še več.
Miroslav Breznik, predsednik KD, foto:
Maksimiljan Krautič

zadnjih 20 let vsakih pet let organizirali naše
srečanje. Letošnje srečanje smo imeli 18. 11.
2017 v gostišču Lekežič v Benediktu. Kar petnajst od osemnajstih nekdanjih „osmarjev“
se nas je udeležilo tega srečanja.
V prijetnem druženju smo obujali spomine na šolske dni, izmenjali modrosti in izkušnje, katere smo v vseh teh letih pridobili.
Preden smo z lepimi spomini odšli domov,

smo se dogovorili, da bomo naslednje druženje organizirali že čez tri leta. Želja vseh
nas je bila, da bi se nam takrat pridružili tudi
Darinka Berden, rojena Edelsbruner, Zinka
Šober, rojena Kukovec, in Drago Kaučič, ki se
tokratnega srečanja zaradi drugih obveznosti
niso mogli udeležiti.
Marjan Kranar, foto: Silvo Prosič

Vabilo DU Lenart
Delovanje Društva upokojencev Lenart želimo v letu 2018 popestriti še z delovanjem
bralnega krožka, kjer se bomo srečevali ljubitelji umetniške besede.
Privabiti želimo člane društva, ki morda sami zaradi različnih okoliščin ne morejo več
brati, bi pa z veseljem prisluhnili branju koga drugega. Dobrodošli seveda tudi tisti, ki
sami snujete različna besedila in bi želeli svoje ustvarjanje podeliti v krogu poslušalcev.
Vas je vabilce »poklicalo«?
Pokličite ob sredah med 9. in 11. uro na tel. številko 02 720 72 04.

Zdrav zajtrk in otvoritev obnovljenega
šolskega igrišča

T

Adventni venec pri Sv. Ani in v Rožengruntu

retji petek v novembru je dan slovenske hrane, v okviru katerega osnove
šole in vrtci ter drugi javni zavodi postrežejo tradicionalni slovenski zajtrk. Zajtrk
je najpomembnejši obrok dneva in naj bi bil
temelj zdravih navad. Bil naj bi polnovredno
sestavljen ter čim bolj pester in bogat z barvami in okusi, da bo spodbudil naše zanimanje,
svetujejo strokovnjaki. Za otroke, ki zajtrkujejo, velja, da se lažje učijo, uspešneje rešujejo
zapletene naloge in dosegajo boljše rezultate
pri športnih dejavnostih.
Zdravega začetka šolskega dneva so bili
ob dnevu slovenske hrane tudi letos deležni
učenci cerkvenjaške osnovne šole. Obrok
zdravega zajtrka sestavlja kruh, mleko, maslo,
med in jabolko, ki prihaja iz domačega lokalnega okolja.
Na cerkvenjaški šoli pa ta dan niso zaznamovali le dneva slovenske hrane. Slovesno so
namreč predali v uporabo posodobljeno in z
umetno maso preplaščeno šolsko igrišče.
Franc Bratkovič

Tako je izgledal zdrav slovenski zajtrk na OŠ v
Cerkvenjaku.

Otvoritveni trak so prerezali mag. Mirko Žmavc,
ravnatelj OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Pia Peklar,
predsednica šolske skupnosti, in Marjan Žmavc,
župan občine Cerkvenjak.

V

četrtek, 30. 11. 2017, so delavci šole
in občani že enajsto leto zapored postavili adventni venec pred farno cer-

kvijo.
Skupino »Venček« sestavljajo: Majda Pomberg, Majda Vrbnjak, Franček Ruhitel, Julijana
Merklin, Milan Rola in Irena Rola-Bek. Združili so moči in oblikovali nastali venec pred
cerkvijo, ki letos vabi z oranžno-rdečo barvo.

Kot je že tradicija vrsto let, so tudi člani
KORK Lokavec v času pred adventom izdelali
adventni venček, ki krasi prelep kraj in kapelico Rožengrunt, saj so tu neposredno vrata, ki
pripeljejo turiste v naše kraje. Izdelovanje in
spremembo razsvetljave je pripravilo društvo
KORK Lokavec s Karlom Škrlecem na čelu.
SReBr, foto: I. Rola Bek

Srečanje osnovnošolcev OŠ Benedikt

P

etinštirideset let
je od takrat minilo, ko smo si
pred osnovno šolo še
zadnjič rekli adijo …«
Začetni stavek na vabilu za srečanje sošolk
in sošolcev, ki smo leta
1972 zapustili prostore
Osnovne šole Benedikt
in šli novim dogodivščinam naproti. Vpisali smo se v poklicne
ali srednje šole, nekateri nadaljevali tudi s
študijem, se nato zaposlili, si ustvarili svoje
družine. Vsa ta leta pa
nismo pozabili drug na
drugega, za kar sta poskrbeli Mimica Gumzar in Anka Vohl, ki sta

Na sliki od leve proti desni stojijo: Silva Vlasak, rojena Nedog, Branko
Lehner, Cvetka Križan, rojena Ketiž, Milan Šijanec, Cvetka Kocbek, rojena Strniša, Marjan Kranar, Anka Vohl, rojena Valh, Silvo Prosič, Štefka
Žnuderl, rojena Ješovnik, Janko Kebrič in Stanko Franc; od leve proti
desni čepijo: Lojzka Eržen, rojena Valner, Mimica Gumzar, rojena Damiš
in Anton Mulec. Pred fotografiranjem je srečanje zapustil Stane Bratuša.
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Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu Lenart

T

radicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane.
Zajtrk v vrtcu je zdrav in okusen, ker
je iz pridelkov in proizvodov naših pašnikov,
polj, čebelnjakov in sadovnjakov. Naredile so
ga pridne roke naših pridelovalcev iz lokalne
skupnosti. Dobavili so nam kruh, mleko, maslo, med in jabolka.
Tega dne smo se tudi mi pridružili vseslovenskemu projektu: Tradicionalni slovenski
zajtrk.
Ko smo v petek, 17. 11. 2017, stopili v naš
vrtec, se je v vrtcu slišala tradicionalna slovenska pesem L. Slaka Čebelice. Mnogo staršev je odhajalo zjutraj
iz vrtca s pesmijo na
ustih: »Čebelice, čebelice …« Ob vstopu v
igralnice smo opazili
praznično
pogrnjene mize, ki so dajale
poseben čar Tradicionalnemu slovenskemu
zajtrku. Otroci so sami
izdelali pogrinjke in
sveče iz voska, ki nam
ga je podaril čebelar.
V tem tednu smo se
z otroki pogovarjali
predvsem o pomenu
lokalno pridelane hra-

ne in o pomenu čebel za naše življenje.
Kot je razvidno iz fotografije, so nas med
zajtrkom obiskali Jože Dukarič, Marjan Banič, Leopold Hameršak in pomočnica ravnatelja Aleksandra Selinšek.
Čebele
v naravi opravljajo
pomembno nalogo, ki ji pravimo
opraševanje. Od zadostnega
opraševanja je odvisna tudi hrana,
ki jo uživamo ljudje, zato
varujmo čebelice!
Mira Kegl, vzgojiteljica

| 11

OVTARJEVE NOVICE

Moč glasbe nas združuje razprodal Lenart

DOGODKI IN DOGAJANJA

17. Miklavžev koncert v Benediktu

Polna Športna dvorana Lenart, foto: M. K.

V

soboto, 25. novembra, se je v Športni
dvorani Lenart ponovno odvijal tradicionalni
koncertnotelevizijski projekt »Moč glasbe nas združuje« v pričakovanju veselega decembra. Dvorana je
bila razprodana, vzdušje pa
fenomenalno. Producent,
scenarist in urednik Denis
Poštrak je z odlično ekipo
ponovno dokazal, da so
njihove prireditve na visokem nivoju, ki zadovoljijo Klapa Maslina in Marina Tomašević, foto: J. A.
še kako zahtevno publiko,
za kar gre velika zasluga
tudi podjetju Provideo.
Koncertno
snemanje
je z »Mrtvo reko« začel
koroški kantavtor Marijan Smode. Nastopili so
še Matjaž Ograjenšek iz
skupine Chateau (»Mlinar
na Muri«), prekmurska
skupina Metulj (»Iden doj
pu Kobilji«), Stela Tavželj,
Show band Klobuk, Damjan Murko, ki je priredil
pravi show. Ob skupini
Kvarta smo se spomnili
na Toše Proeskega. Nežne
duše je pobožal šarmantni
Boris Kopitar. Mladi Po- Denis, Jasna in Jakob (teta Tončka), foto: J. A.
murci so prejeli priznanje
Glasbenike je ponovno spremljal VIS Trans
za najperspektivnejši mladi ansambel leta
iz Lenarta, katerim se je ob nastopu Marijana
2017, Tjaša Hrovat in Uroš Steklasa pa priSmodeta po 25-ih letih na kitari pridružil poznanje za najlepšo slovensko pesem leta 2017
slanec DZ RS Franc Breznik. Manjkalo ni niti
– Boš znal naprej me ljubiti. Občinstvo je
plesalcev. Tudi tokrat je sodelovala folklorna
razgrel tudi Oliver Jakovčev Berekin z otoka
skupina iz Sv. Trojice ter hip-hop plesalci in
Murter z uspešnico »Dižen sidro«. Gamsi so
plesalke standardnih ter latinskoameriških
noreli z njihovo legendarno »Kdor ne skače
plesov iz plesne šole Samba, med katerimi so
ni Sloven'c«, Marina Tomašević iz Zadra pa
tudi državni prvaki.
je naredila pravo dalmatinsko fešto. Z uspePrireditev sta povezovala znana televizijšnicami Novih fosilov je navdušil legendarni
ska voditeljica Jasna Kuljaj ter imitator Jakob
Rajko Dujmić, Zdravko Škender pa je ponovPolajžer, znan po liku tete Tončke, ki se je z
no dokazal, da je ljubljenec slovenskega obnami poslovila od nastopanja. Poskrbela sta
činstva. Kot zadnja je nastopila klapa Maslina
za smeh, imitacije in presenečenja. Odlični
iz Šibenika, ki je poleg svojih uspešnic del
odzivi obiskovalcev in glasbenikov so zadorepertoarja posvetila Vinku Coci, za konec
stni razlog, da se bo ekipa s projektom »Moč
pa so zapeli Avsenikovo »Slovenija, od kot
glasbe nas združuje« trudila še naprej.
lepote tvoje«. Skozi vso prireditev je publika
prepevala ter številne glasbenike nagradila s
D. P., foto: Maja Krajnc in Janja Abraham
stoječimi ovacijami.

Po poteh tradicije s Kulturno etnografskim
društvom Vrelec Benedikt

O

b izteku leta
se velikokrat
vprašamo, kaj
vse pa smo letos naredili. Prav tako se te dni
sprašujejo požrtvovalni
člani in članice KED
Vrelec Benedikt. A še
s svojim delom vsekakor niso zaključili, saj
kot vsako leto tudi letos
na predvečer tepeškega
dne ali »pametve« organizirajo v Baru Venera v Benediktu že petič
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V

soboto, 9. 12.
2017, je v Benediktu potekal že 17. tradicionalni
Miklavžev koncert, ki
ga je organiziralo Kulturno-glasbeno društvo Benedictus. V benediški športni dvorani
je tako prvič zaigral in
spremljal glasbene goste svetovno uveljavljeni simfonični pihalni
Orkester
Slovenske
policije. Nastanek orkestra sega že v čas po
2. svetovni vojni, po
osamosvojitvi Slovenije pa ga je vlada leta
1994 razglasila tudi za uradni protokolarni
orkester Republike Slovenije. Na Miklavževem odru so se ob spremljavi orkestra zvrstili
številni nastopajoči; med prvimi pevka Anita
Kralj, Helena Blagne, Kvatropirci, pevec Matija Puž, klapa Jadranski maestrali, mezzosopranistka Karmen Ivančič, dekliški zbor Vox
Angelica, saksofonist Oto Vrhovnik, Prleški
kvintet, Združeni otroški zbor OŠ Benedikt,
Sv. Trojica in Gornji Grad pri Mozirju ter humorist Korl. Za pridih prazničnega večera je
poskrbel obisk svetega Miklavža, ki je obdaril
vse otroke v dvorani.
Koncert, ki je bil v celoti izveden v živo
in s skoraj izključno slovenskimi glasbenimi
izvajalci, je bil pravcata popestritev v številni
ponudbi zabavno-glasbenih prireditev ob
koncu leta na območju Slovenskih goric.
Gala koncert, kot so ga
poimenovali številni,
je postregel z visoko
kvalitetnimi izvajalci in
glasbeno podlago vrhunskega slovenskega
orkestra, ki ga najverjetneje več dolgo ne bo
moč slišati in videti v
naših krajih. Vsem, ki se koncerta niso udeležili, je lahko upravičeno žal, saj je glasbeni
program Miklavževega koncerta z lahkoto
pariral prireditvam, kakršne se odvijajo še

spletanje »krtevačev« iz
vrbovih vej.
Vsako leto se je zbralo kar nekaj domačinov
kot tudi iz okolice Benedikta, kjer od mojstrov Maksa in Jožeta
Potočnika
nabirajo
spretnosti in izkušnje
tega dela.Letos bo to
potekalo v sredo, 27.
12. 2017 od 16. ure dalje na istem mestu.
V načrtih za leto, ki
prihaja, pa ob prireditvah, ki jih obogatijo s
svojim petjem še ljudski pevci Vrelec, gospodinja Micika, virt Maks in Pohorski klatež,
v naslednjem letu še kak nov lik na njihovi

zgolj v največjem slovenskem hramu kulture
- Cankarjevem domu.
U. P.

kmetiji. Z roko v roki in dobrim sodelovanjem pa stopimo zdravi in srečni v 2018.
Saša Lovrenčič
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Nov ravnatelj Osnovne šole Benedikt

O

snovna šola Benedikt ima od 1. oktobra novega ravnatelja, Aljošo Bradača iz Kremberka v občini Sveta Ana,
diplomiranega anglista in francista ter magistra poslovnih ved. 21. junija ga je imenoval
svet šole; nadomestil je dosedanjega ravnatelja Milana Gabrovca, ki je šolo v Benediktu
vodil od leta 2007, sicer pa je župan občine
Markovci.

Novega ravnatelja Aljošo Bradača
smo za Ovtarjeve novice za začetek
povprašali o dosedanjem delu,
izkušnjah in prvih vtisih na čelu
benediške osnovne šole.
Znani ste kot zagovornik
vseživljenjskega učenja, kar dokazuje
tudi vaše izobraževanje v več smeri.
Kakšni so vaši pogledi na šolo zdaj in
v prihodnosti, na delo s kolektivom,
v prvi vrsti pa z učenci in s starši?
Čemu bo potrebno dati prioritete in
največji poudarek?

Vseživljenjsko
učenje je bilo, je
in tudi vedno bo
gonilo
mojega
delovanja. Benediška
osnovna
šola in vrtec imata zavidljive prostorske pogoje,
sta dobro opremljena in tudi
vzdrževana. Tako
se bom lahko v
prvi vrsti posvetil delu s kolektivom, ki bo
usmerjeno v nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. Povečuje se obseg dela z učenci
s posebnimi potrebami, z nadarjenimi. Posvetiti se moramo vsakemu posamezniku, kar
ni lahko. Tudi tehnični kader v kuhinji mora
slediti modernim načelom zdrave priprave
hrane in upoštevati potrebe posameznikov.
Zato bo ena mojih pomembnejših, čeprav ne
primarnih nalog, zagotoviti sredstva za kvalitetno stalno usposabljanje kadra. Delo z učenci in starši pa bo temeljilo na konstruktivnem
in kvalitetnem dialogu, pri čemer menim, da
je le-ta mogoč le, če se resnično dobro poslušamo. Menim, da sem v tem času veliko slišal in tudi odreagiral, vesel sem tudi dejstva,
da se počutim slišanega, tako s strani staršev,
občine, okolja in seveda tudi s strani učencev.
Največji poudarek bomo posvetili kvalitetnemu izvajanju pouka in razvijanju celostne
osebnosti ter močnemu poklicnemu usmerjanju učencev tretje triade s poudarkom na
prepoznavanju posameznikovih prednosti in
interesov.

Svet zavoda se je odločil za menjavo
ravnatelja. Prišli ste v novo delovno
okolje z velikim poslanstvom. Ste se
počutili dobrodošli, je primopredaja
tekla po pričakovanjih? Vaši prvi
koraki in uvedene spremembe, tudi
kadrovske ...

Poslanstvo ravnatelja je vedno velik izziv,
ki je močno povezan z velikimi pričakovanji
tako zaposlenih kakor tudi okolja. V Benediktu se počutim zelo dobrodošel in čutim
podporo z vseh strani in prepričan sem, da
bom lahko izpolnil večino realnih pričakovanj. Primopredaja poslov je bila nekoliko
nenavadna, ker g. Gabrovec ni bil navzoč in
je zato primopredajo izvedla komisija, v kateri je sodelovala njegova pomočnica. Moji
prvi koraki so bili usmerjeni v spoznavanje
delovanja šole in vrtca, saj morate vedeti, da
je vsaka šola unikum, živ organizem, ki živi
in diha popolnoma po svoje. Zato se trudim,
da ne bi preveč radikalno posegel v to okolje, saj bi to lahko pomenilo prevelik šok za
tiste, ki so v tem procesu najbolj pomembni,
to pa so otroci v vrtcu in učenci v šoli. Razen
tega menim, da morajo ukrepi slediti določenim ciljem – kaj bomo z njimi dosegli? Moji
prvi koraki so bili usmerjeni v vzpostavitev
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pristne, odkrite ter učinkovite komunikacije s sodelavci, starši in okoljem ter v smislu
ustvarjanja pozitivne klime in vzpodbudnega
delovnega okolja. Edina kadrovska sprememba se je zgodila na mestu pomočnice ravnatelja.

Svet zavoda OŠ Benedikt je razpis
za prosto delovno mesto ravnatelja
objavil 31. marca 2017.
Predsednika sveta zavoda mag.
Milana Repiča smo vprašali, zakaj
je prišlo do odločitve za menjavo
ravnatelja in na osnovi česa je
prevladala odločitev za Aljošo
Bradača?

Gospod Milan
Gabrovec je bil ravnatelj v Benediktu
dva mandata oz. 10
let. Poleg ravnateljevanja je opravljal
tudi funkcijo župana v Markovcih. V
zadnjem mandatu
je bilo večkrat zaznati, da Milan Gabrovec ni opravljal
svojega dela, kot
so to od njega pričakovali nekateri zaposleni,
predvsem pa starši. Le-ti so večkrat izpostavili dejstvo, da ravnatelja ni na šoli, ko bi ga
potrebovali. Prav tako se je čutil neprofesionalen odnos med ravnateljem in nekaterimi
zaposlenimi, ravnateljem in starši ter Svetom
zavoda, ki po zakonu imenuje ravnatelja.
Poleg tega je v zadnjem času ravnateljevanja
Gabrovca bilo kar nekaj inšpekcijskih pregledov poslovanja šole, pri večih so bile odkrite
nepravilnosti. To so, po mojem mnenju, bistveni razlogi, da se Svet zavoda ni odločil za
podaljšanje mandata ravnatelju Milanu Gabrovcu.
Na razpisu za ravnatelja so pogoje izpolnjevali štirje kandidati. Vsak je pripravil
program vodenja za naslednje obdobje in vsi
so se tudi osebno predstavili članom Sveta
zavoda, članom Sveta staršev, občinskim svetnikom, županu in zaposlenim. Menim, da je
Aljoša Bradač s programom, predstavitvijo
le-tega, predvsem pa z načinom komuniciranja in razmišljanjem o prihodnosti naše šole
prepričal večino, da se je odločila zanj.

Kaj pričakujete od novega ravnatelja?
Kakšni so prvi odzivi na menjavo?

Pričakovanja so bila velika, upam, da ne
prevelika, ker to lahko pomeni spet razočaranje. Osebno sem pričakoval umiritev napetih
odnosov, kar zaenkrat kaže, da se uresničuje. V nadaljevanju pa pričakujem trdo delo,
ki ga bo odražala korektnost in poštenost do
vseh. Tako do učencev, zaposlenih, kot tudi
do staršev in širšega okolja, v katerem šola
deluje. Šola je vzgojno-izobraževalni zavod,
ki zahteva profesionalen in spoštljiv odnos
vseh med seboj povezanih členov: učencev,
učiteljev in staršev. Niti eden izmed teh členov ne sme biti v privilegiranem položaju.
Ravnatelj pa mora biti, po moje, vzgled in
vodilo, da se tako tudi dela. Kot predsednik
Sveta zavoda OŠ Benedikt verjamem, da bo g.
Bradač upravičil moja in naša pričakovanja.
Da bo skupaj z zaposlenimi, učenci in starši ustvarjal prijetno okolje, v katerem bodo
učenci pridobili čim več znanja in izkušenj,
ki jih bodo potrebovali na njihovi nadaljnji
življenjski poti.
Prvi odzivi so v glavnem pozitivni. Prihajajo s stani učencev, kar je zelo spodbudno in
razveseljujoče, saj verjamem, da so še otroci
pošteni in povedo to, kar vidijo in mislijo.
Dajejo pa jih tudi nekateri zaposleni, starši in
okolica, ki je z delovanjem šole le posredno
povezana.
Je pa res, da se določene težave nadaljujejo.
In so zato nekateri še vedno oz. spet nezadovoljni. Upam pa, da se bodo vse te odprte zadeve tudi pošteno rešile.
Ovtarjeve novice

ŠKSG pred novim letom

B

ožično okrasje
in hladno zimsko vreme sta
postala stalnica našega
vsakdana. Vsa mesta
so že lepo okrašena in
domovi prav tako. Tudi
letos smo se člani in bivši člani Študentskega
kluba Slovenskih goric
v začetku decembra
odpravili na predbožični izlet. Tokrat smo
potovali v zasneženo
glavno mesto Slovaške - Bratislavo. Ob prihodu smo si ogledali
glavne znamenitosti mesta, povzpeli smo se
na bratislavski grad, ki se mogočno dviga nad
mestom in nam ponudi prekrasen razgled.
Ogledali smo si mestno jedro, seveda pa smo
obiskali tudi božični sejem in si vzeli čas za
vroč čaj ali kuhano vino, ki sta bila nujno potrebna, saj je bilo hladno kakor v Sibiriji.
8. decembra smo na odrske deske ponovno povabili dramsko skupino Kulturnega
društva Cerkvenjak, ki so nas v preteklosti že
nasmejali s komedijo Klinika pri sv. Antonu.
Tokrat so nas v kulturnem domu v Benediktu
nasmejali z igro Ta presneti gugalnik. Komedija je bila prava poslastica za oči in ušesa.
Kljub nekoliko slabši obiskanosti pa je bilo
vzdušje zelo prijetno in igralci so bili deležni
vseh mogočih pohval.
Teden kasneje je sledila zaključna zabava
in občni zbor. Letos se je odvijal v Gostišču
Kmetič v Voličini. Skupaj smo izpeljali volitve
organov kluba in naredili krajši pregled leta,

nato pa sta sledila večerja in veselo druženje
ob glasbi do jutranjih ur. Več o samem dogodku in novi sestavi upravnega odbora v
prihodnji številki.
Aktivni smo bili tudi na socialnem področju, saj smo tako kot vsako leto objavili razpis za pomoč mladim mamicam in očetom,
ki jih želimo razveseliti ob tem čudovitem
življenjskem dogodku, ter razpis za enkratno denarno pomoč, namenjeno dijakom in
študentom (članom našega kluba), s katero
želimo reševati trenutne socialne stiske.
Ob koncu koledarskega leta smo v okviru
božično-novoletnih prireditev občine Lenart v
goste povabili Bend za užent, ki je poskrbel za
odlično večerno zabavo na Trgu osvoboditve.
V prihajajočem letu bomo kar hitro pričeli z novimi dogodki, zato nas spremljajte na
naši Facebook strani, kjer vas bomo sproti
obveščali o aktualnih dogodkih in novostih
Jani Bračič in Anja Majcenič

Naravoslovni dan na OŠ Sveta Trojica
Jaz, ti, mi skupaj, mavričnost otrok na šoli

S

trpnost je osnovni temelj vsake civilne družbe in miru. Vsi si želimo živeti
v svetu, kjer smo spoštovani, sprejeti in
enakovredni ne glede na to, kakšni smo, od
kod prihajamo in kakšne potrebe imamo. In
tega si želijo tudi vsi
učenci na naših šolah.
V duhu strpnosti in razumevanja drugih smo
na OŠ in vrtcu Sveta
Trojica pripravili naravoslovni dan, s katerim
smo obeležili svetovni
dan strpnosti, 16. november, ter spoznavali
različne skupine oseb
in otrok s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v šolo.
Učenci prve triade
so se imeli priložnost
srečati s slepimi in slabovidnimi
osebami
iz Društva za slepe in
slabovidne
Maribor
ter z mladostniki s cerebralno paralizo in
njihovimi mamami iz
društva Sonček. Učenci
od 4. do 6. razreda so
spoznavali značilnosti
in funkcioniranje otrok
v šoli, ki so nemirni.
Delavnico sta vodila
Dejan Sotirov in Jernej Picelj iz društva
Mavrični
bojevniki.
Otroke z disleksijo je
učencem predstavila
pedagoginja Jasna Senekovič, v svet gluhih
in znakovni jezik pa sta učence popeljali Urša Novak in Veronika Grabar Korbar
iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.
Učencem 3. triade smo poskušali približati učence z avtizmom, disleksijo in
učence z vedenjskimi in čustvenimi težavami. Delavnice so vodili socialni pedagoginji Natalija Novak in Estera Jurša ter

socialni pedagog Mitja Muršič iz Strokovnega centra Comp@s in Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor.
Učenci so preko izkustvenih delavnic pobliže spoznali zgoraj omenjene skupine,

razmišljali o odnosu do drugačnosti in
možnostih strpnega in skupnega sobivanja v šoli ter v vsakdanjem življenju.
Polni vtisov, novih znanj in prijaznih misli
smo dan zaključili s predstavitvami vseh skupin v telovadnici in s pesmijo Zemlja pleše, ki
smo jo zapeli v znakovnem jeziku.
Natalija Novak, socialna pedagoginja
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ZNANJE ZA RAZVOJ / Z NARAVO
RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart
TEL 02 720 78 88 e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

2007

Novice Izobraževalnega centra
V mesecu januarju vas vabimo, da se nam pridružite na računalniških delavnicah z raznoliko paleto vsebin: prvi koraki na računalniku, utrjevanje programov Word, delo z elektronsko pošto in internetom do uporabe socialnih omrežij in digitalne fotografije.
Tisti, ki ste mogoče zamudili prijavo ali se še niste odločili, Vas vabimo, da se nam pridružite. Za vas smo dosegljivi na Izobraževalnem centru, Nikova 9, Lenart ali po telefonu
02 720 78 88.
Pri Izobraževalnem centru
Vam v prihajajočem letu želimo,
da bi z znanjem premagovali
ovire, se uspešno spoprijemali z
novimi izzivi ter doživeli veliko
lepih trenutkov.
Lepo vabljeni.
Izobraževalni center,
Alenka Špes
Arhiv šol. l. 2016/2017

Obračunavanje prispevkov za socialno
varnost kmetov
Novosti za kmete pri plačilu
socialnih prispevkov po 1. januarju
2018

Z začetkom leta 2018 se obetajo novosti za
kmete pri plačilu socialnih prispevkov. Finančna uprava RS (FURS) namreč kmetom
ne bo več pošiljala položnic po pošti. Kmetje
bodo, tako kot samozaposlene osebe in družbeniki, pred-izpolnjene obračune prispevkov
dobili prek portala eDavki.

Kakšne bodo novosti za kmete?

Na podlagi spremembe Zakona o davčnem
postopku (ZDavP-2J) FURS pripravlja novosti za kmete pri plačilu socialnih prispevkov.
Ti bodo z letom 2018 začeli prejemati predizpolnjene obračune prispevkov za socialno
varnost (POPSV). Finančna uprava jim jih
bo vročala elektronsko prek portala eDavki,
in sicer najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Zavezancem tako ne bo več pošiljala položnic oziroma plačilnih nalogov (UPN) po
pošti. Kmetje bodo morali sami izpolnjevati
UPN in izračunane prispevke za socialno
varnost plačati pri ponudnikih plačilnih storitev (npr. na banki, pošti, spletni banki itd.)
na transakcijske račune, navedene v POPSV.
Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu za pretekli
mesec.

Prvič bo FURS za kmete pripravil POPSV
za mesec januar 2018. Kmetje ga bodo prek
portala eDavki dobili najpozneje do 10. februarja 2018, prispevke pa bodo morali plačati do 20. februarja 2018. Podrobnejše informacije so na voljo v zloženki – dobili ste jo
domov po pošti.

eDavki

Za pregledovanje in morebitno popravljanje podatkov v POPSV si je treba zagotoviti
vstop v eDavke. Portal eDavki omogočajo
udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter
oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika od doma.

Kako do eDavkov?

Navodila so dostopna na spletni strani
FURS. eDavke lahko kmetje uporabljajo sami
ali pa za poslovanje prek sistema eDavki določijo pooblaščenca, ki obveznosti opravi
namesto njih (denimo računovodski servis,
kmetijski zavod ipd).
Da se natančneje seznanite s problematiko in možnimi rešitvami glede obračunavanja prispevkov za socialno varnost za
kmete, ste vabljeni na predavanje, ki bo 10.
1. 2018 ob 10. uri v Centru slovenskih goric,
Trg osvoboditev 9, v Lenartu.
Specialistka za agrarno ekonomiko
Helenca Kapun, univ. dipl. inž. zoot.
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Z lovci v gozd

V

zgojiteljice
in
otroci
vrtca
Jurovski
Dol
že vrsto let sodelujejo
z lovci Lovske družine
Sv. Jurij Jurovski Dol. V
novembru 2017 so nas
ponovno povabili na
obisk, na katerega sva se
skupaj z lovcem Tonetom Lenartom prijazno
odzvala. Zbrali smo se
v telovadnici vrtca, kjer
smo najprej skupaj zapeli pesmico Lisička je
prav zvita zver. Nato sva
na kratko povedala nekaj o lovstvu pri nas, o
lovskih oblačilih in živalih, ki živijo v naših gozdovih. Podarila sva jim Pred odhodom v gozd je nastala skupinska fotografija.
pravljico Maja in Marko
z lovcem na lovu.
»Lovec je v gozdu umaknil veje, da smo lažje
Po končanih vprašanjih, katerih ni bilo
hodili …«
konca, smo se s starejšima skupinama odpra»Lovci imajo toplo jopico, da jih ne zebe.«
vili v bližnji gozd do krmišč. Nekaj otrok je
»Lovčeva barva je zelena, da ga živali ne
bilo tako navdušenih, da so že povedali, da
opazijo.«
bodo tudi oni lovci, ko bodo starejši. Otroci,
»Na klobuku ima lovec značko.«
ki so ves teden v vrtec prinašali hrano za ži»Dober pogled pomeni, da bi v gozdu čim
vali (koruzo, korenje, jabolka), so jo ponesli
več videli in opazili.«
zraven in z njimi napolnili krmišča.
»Mama mi je povedala, da se bodo v naše
Po vrnitvi v vrtec so se pogovarjali o prežigozdove pozimi naselili medvedi.«
vetem dopoldnevu v naravi. Vzgojiteljice so
To je samo nekaj misli otrok iz vrtca v Juronam zaupale nekaj misli otrok:
vskem Dolu. Med vprašanji ob začetku obiska
»Lovca sta želela tišino, da v gozdu ne preso bila tudi takšna, da sva se morala s prijatestrašimo živali.«
ljem Tonetom kar potruditi, da sva lahko dala
primeren odgovor, zakaj lovci streljamo ubo»Lovci lahko streljajo tudi zajce, če so bolni.«
ge srnice, lisičke ali zajčke. Bilo je še veliko za»Na preži moramo biti tiho.«
kaj, zakaj, zakaj. Tudi otroci nas poslušajo in
»Lovci si tudi večkrat na dan sežejo v roko in
opazujejo. Zato moramo biti lovci še posebej
se pozdravijo.«
pozorni, kaj delamo in kako se obnašamo ob
»Lovci dajo sol v solnico za boljšo prebavo
prisotnosti naših najmlajših.
živali.«
»Pot po gozdu je bila doooolga, doolga …«
F. Krivec

Uplenil divjega prašiča

O

divjih prašičih v okolju branosti
Ovtarjevih novic ne slišimo kaj pogosto, vsaj v preteklosti nismo. Toda
današnji čas divjega prašiča ali divjo svinjo
bodisi stalno ali le občasno zasledimo na območju celotnega ozemlja Slovenije. Tudi na
območju osrednjih Slovenskih goric.
S svojim ritjem po zemlji povzroča divja
svinja škodo na kmetijskih zemljiščih. Predvsem se prehranjuje s kmetijskimi pridelki
krompirjem, korenjem, koruzo, teknejo pa ji
tudi žir, želod, lešniki in kar je mogoče najti
v ali na tleh.

Sredi novembra se je tako v naših krajih z
divjo svinjo na svojem lovskem pohodu v lovišču Lovske družine Sv. Ana v revirju »Čreta« (Žice) srečal lovec Roman Petek. Pred
puškino cev mu je prišel kar 110-kilogramski divji prašič. Uplenjeni divji prašič v tem
okolju naj ne bil sam, kot povedo poznavalci
razmer, naj bi jih bilo še več.
Franc Bratkovič

Kmetijska svetovalna služba Lenart
Industrijska ul. 24, 2230 Lenart
Tel.: 02/72 90 940, Fax.: 02/72 90 942
E‐mail: kss.lenart@kgz‐ptuj.si
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

URA

10.1.2018

10.00 Nove obveznosti kmečkih zavarovancev v letu 2018

dr. Tamara Korošec, KGZ
Maribor
Helena Kapun, KGZ Ptuj

23.1.2018

10.00 Krožek za mlade kmete ‐ uvajanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah
10.00 Govedoreja ‐ vzreja telet, siliranje krme

Slavica Strelec, Terezija
Bogdan, KGZ Ptuj
mag. Anton Hohler, KGZ Ptuj

10.00 Vinogradništvo ‐ tehnološke prilagoditve podnebnim
spremembam
10.00 Skupinska reja plemenskih svinj, sinhronizacija
odstavitev, spremljanje produktivnosti svinj
10.00 Pridelava in varstvo kapusnic

Roman Štabuc, KGZ Maribor
Peter Pribožič, mag. Darja
Prevalnik, KGZ Ptuj
Miša Pušenjak, KGZ Maribor

15.2.2018

10.00 Predelava mleka na kmetijah

Stane Levart, KGZ Ptuj

21.2.2018

10.00 Kolobar na vrtu in mešani posevki

Miša Pušenjak, KGZ Maribor

8.1.2018

30.1.2018
6.2.2018
7.2.2018
7.2.2018
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STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZA KMETOVALCE

DATUM

TEMA IZOBRAŽEVANJA

10.00 Ekološko kmetovanje ‐ možnosti za preusmeritev

PREDVATELJ

KRAJ IZOBRAŽEVANJA

KZ Lenart ‐ sejna soba, Industrijska ul.
24, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
KZ Lenart ‐ sejna soba, Industrijska ul.
24, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
KZ Lenart ‐ sejna soba, Industrijska ul.
24, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
KZ Lenart ‐ sejna soba, Industrijska ul.
24, Lenart
Center Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9, Lenart
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ZA OHRANJANJE SPOMINOV

Zloženka o pravilnem kurjenju

V

sem, ki želijo izboljšati svoje znanje o
tem, kako je treba pravilno pripraviti
drva in kako je treba pravilno kuriti,
da bi čim manj onesnaževali zrak, sta na voljo
dve novi zloženki.
V zimskem času se pri nas namreč poveča
onesnaženost zraka s trdimi delci, imenovanimi PM10, ki škodujejo zdravju, kar je
v veliki meri posledica neznanja tistih, ki se
grejejo na trda goriva. Kot ugotavljajo strokovnjaki, tiči razlog za to v tem, da mnogi
uporabljajo zastarele male kurilne naprave,
marsikdo pa tudi v ustrezni kurilni napravi
ne zna kuriti pravilno.
Strokovnjaki opozarjajo, da lahko s pravilno pripravo drv, ki morajo biti dobro posušena, in s pravilnim kurjenjem močno zmanjšamo izpust malih delcev in drugih škodljivih
snovi v zrak ter na ta način zmanjšamo tveganja za zdravje ljudi, zlasti otrok in starostnikov, ki jim onesnažen zrak najbolj škoduje.
Zato je ministrstvo za okolje in prostor pripravilo zloženko o pravilnem kurjenju, Gozdarski inštitut Slovenije pa je pripravil zloženko o pravilni pripravi drv. Na ministrstvu
priporočajo, da si ju preberejo vsi, ki uporabljajo peči na trda goriva. Obe zloženki je
mogoče dobiti na spletni strani ministrstva.
Sicer pa po oceni Agencije Republike Slovenije za okolje individualna kurišča prispevajo k emisiji škodljivih delcev v zraku kar

62 odstotkov. Agencija posebej poudarja, da
v malih kurilnih napravah ni pametno kuriti plastike, lakiranega lesa, starih oblačil in
obutve ter drugih odpadkov, saj bi s takšnim
ravnanje zelo onesnaževali zrak in s tem škodovali svojim domačim in drugim ljudem v
okolju, zlasti otrokom in starostnikom.
Ob tem velja opozoriti, da Eko sklad nudi
fizičnim osebam ugodne nepovratne finančne spodbude in kredite za učinkovito rabo
energije in za obnovljive vire energije. Gre
za toplotne črpalke, kurilne naprave na lesno
biomaso, solarne ogrevalne sisteme, mikro
sončne elektrarne, male sončne, vetrne in
vodne elektrarne in za mikro kogeneracije.
Nepovratna sredstva in ugodne kredite pa je
mogoče dobiti tudi za zamenjavo stavbnega
pohištva, izolacijo fasade, izolacijo strehe oziroma stropa, izolacijo kleti oziroma tal, sisteme prezračevanja z vračanjem toplote ter za
druge ukrepe za manjšo porabo energije.
Socialno šibkim, ki prejemajo denarno
socialno pomoč, pa na degradiranih območjih Eko sklad celo stoodstotno subvencionira zamenjavo stare kurilne naprave na trda
goriva za novo na biomaso. Zato se velja na
Eko skladu pozanimati, kaj lahko vsakdo sam
stori za bolj učinkovito rabo energije ter s
tem tudi za zmanjšanje svojih stroškov in za
zmanjšanje onesnaževanja zraka.
T. K.

REPA (Brassica rapa)
Kot otrok sem bila
bolj površna pri umivanju ušes in sem zato
mnogokrat slišala pripombo: „Če si neboš
vmivala vuh, ti bo v
vuhah repa zrasla.“
Seveda to ne bi bilo
prijetno, še posebej,
če bi to bila repa iz
ruske pravljice Repa
velikanka.
Mislim
na tisto repo, ki so jo pulili dedek, babica,
kuža, muca in miška. Če nam je bil kdaj kdo
posebej tečen, mu nismo rekli, da nam gre
na živce ali jetra, ampak sit sem te kakor nezabeljene repe v postu.
Repa je zelenjava, ki spada med korenovke in je bližnja sorodnica zelja. Bila je
pogosta hrana naših prednikov, še posebej
revnih, ki pa niso potrebovali očiščevalnih diet, saj so z uživanjem le-te čistili telo
in krepili zdravje. Ker so jo jedli vsak dan,
sta nastala pregovora repa korenje, slabo
življenje in repa čisti želodec. Iz jedilnikov
jo je spodrinil krompir, vendar se zaradi
mnogih dobrih učinkov na zdravje zopet
vrača, nekateri celo pravijo, da bi si zaslužila
naziv kraljica zimske prehrane. Jemo lahko
svežo ali še bolje kisano, ki je bolj prijetnega okusa in tudi lažje prebavljiva. Fermentiranje je najboljši način shranjevanja, saj z
njim pridobimo za naša prebavila koristne
bakterije. Repa, še posebej kisla, je bogat
vir balastnih snovi, beljakovin, ogljikovih
hidratov, kalcija, kalija, natrija, magnezija,
železa, fosforja, vitaminov B1, B2, B3, C in
A, folne kisline, antioksidantov in ob vsem
tem je še nizko kalorična. Z rednim uživanjem repe vplivamo na procese staranja, na
dihala, srce, ožilje, razmaščevanje in čiščenje krvi, spodbujanje delovanja žlez in s tem
presnove, urejanje in pospeševanje prebave,
kar preprečuje nastanek raka na črevesju.
Zaradi vlaknin, ki jih vsebuje, je dobra pomoč pri divertikulozi in pri znižanju slabega
holesterola. Krepi odpornost, pospešuje odvajanje vode in s tem čisti in razkužuje sečne
poti. Vsebovano železo izboljšuje kri in preprečuje bledikavost kože. Še posebej v času
prehladov in grip dobro vpliva na imunski
sistem. Kalij vpliva na znižanje krvnega tlaka in s tem preprečuje arteriosklerozo, srčne
napade in kapi. Kalcij poskrbi za gostoto
kostne mase, repa pa med drugim ščiti naše
oči pred UV žarki. Repo lahko uživamo
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svežo ali kuhano. Uporabna je cela rastlina,
od mladih listov, stebel s cvetnimi popki
in plodov, ki so mladi
sladkasti in hrustljavi. Iz sveže repe lahko
stisnemo tudi sok, ki
blagodejno vpliva na
srce, krvni obtok, čire
na želodcu in dvanajsterniku, pri boleznih
ščitnice, depresiji, nervozi, odvaja vodo,
lajša kronično zaprtje, z njim lahko odstranjujemo tudi kurja očesa in ga uporabljamo
kot grgralo pri vneti ustni votlini in grlu.
Voda kuhane sveže repe služi za namakanje
nog, po parkratni uporabi bodo stopala zopet mehka. Sok iz sveže repe in medu pripravimo iz 2 dcl repinega soka in dveh žlic
gozdnega medu. Sok segrevamo do 40 stopinj, dodamo med in mešamo, da se raztopi.
Uporabljamo pri depresiji in živčnih obolenjih 3-krat na dan po eno žlico. Sok iz kisle
repe pijemo zjutraj in zvečer pri težavah z
želodcem, črevesjem in slinavko.
V času mojega otroštva je bila repa pogosto na jedilniku: za zajtrk repa in žganci, kisana v jabolčnih tropinah kot solata, sveža,
na kocke narezana in kuhana v slani vodi,
je bila priloga k prekajenemu mesu. Tako
pripravljeno repo smo imenovali krhlenka
in je bila prijetno grenka. Kuhano kislo smo
jedli h krompirju in h kašnatim klobasam.
Posebnost pa je bila grenka solata s krompirjem in repnimi cimami, zabeljena z bučnim oljem. Ker v tistih časih nismo imeli
veliko bombonov, smo iz božične smrečice
hitro pospravili salonske bombone in v njihov papir zavili koščke repe.
Posamezne pokrajine imajo značilne jedi iz
repe. Aleluja je juha iz posušenih repnih olupkov in se je ob največjih postnih dneh. Loška
smojka je pečena repa, polnjena s proseno
kašo. Bujta repa je jed iz Prekmurja, pripravljena iz kisle repe, prosene kaše in svinjskega
mesa. Notranjska ima matevža s krompirjem,
fižolom, ocvirki in kislo repo. Primorska pa
je jota iz fižola, repe in prekajenega mesa. Pri
joti in matevžu nekateri uporabljajo kislo zelje. Kot vidite, si repa res zasluži, da postane
tudi vaša kraljica zimske hrane.
Če bomo imeli radi sebe in druge in
bomo prijazni do narave z vsemi živimi bitji, bo naše prihajajoče leto dobro.
Marija Čuček

Dr. Marjan Toš

OVTARJEVE NOVICE
5. del

Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak, Maistrov podpornik, sokolski
starosta, liberalni politik, lenarški župan in društveni delavec
(ob 60-letnici smrti)
Ta je dr. Gorišku nasprotoval in tudi ni želel biti na fotografiji ob tem dogodku. Zato si
je z mašno knjigo zakril obraz. Sokoli so se za
to potezo župniku Sinku maščevali tako, da so
mu kasneje pred župniškem priredili »mačjo
muziko«27.
Gorišek je dobro sodeloval z nekaterimi župani okoliških občin, med katerimi velja posebej omeniti Jožefa Špindlerja od Svete Ane28. Ta
je bil narodni poslanec, izvoljen na listi JRZ.29 Bil
je vnet podpornik Sokola in član nove Kmečke
zveze. Pripadal je sicer katoliškemu taboru, a je
kljub temu izdatno podpiral sokolsko delovanje
in sokolsko idejo, še zlasti zaradi močnega narodnostnega naboja Sokola. Ta odlika sokolov
je prišla v obmejnem delu nekdanje Kraljevine
Jugoslavije do izraza po prihodu Hitlerja na
oblast v Nemčiji leta 1933 in še boj po nacističnem »anšlusu« Avstrije leta 1938. Gorišek
in Špindler sta veliko sodelovala pri nekaterih
gospodarskih vprašanjih in podpirala razvoj
kmetijstva. Gorišek je veljal za enega od najbolj
uglednih tržanov medvojnega Lenarta in se je
rad udeleževal družabnih dogodkov. Posebej še
v znanem gostišču Lovski rog. To je bila Recerjeva gostilna. Nudila je varno zavetje članom
Sokola in lenarškim lovcem, med katerimi je bil
pogosto tudi dr. Gorišek. Vodilni možje lenarškega Sokola in člani odseka SLD od Sv. Lenarta so imeli v Lovskem rogu stalne mize in stole
ter celo stalne kozarce. In to navado je vpeljal
ravno Gorišek, ki je v času županovanja pripeljal za svojega podžupana gostilničarja Franca
Recerja30. Še naprej se je kazalo nerazumevanje med Goriškom in sodnikom Ilaunigom.
Slednji je bil po zapisih sodobnikov narodno
omahljivi človek in je v ključnih dogodkih iskal
priložnost za umik iz narodnostno kočljivih zadev. Znano je, da se je poročil z Nemko, hčerko
bogatega trgovca Spitzyja, ki je bil v tem času
na čelu lenarške Schulverein. Ilaunigova žena je
slabo govorila slovensko in sta se z možem pogovarjala v glavnem nemško. Kljub tej narodni
omahljivosti je Ilaunig v prevratnih časih podpiral miren prehod in pripomogel, da je sodišče gladko prešlo v slovenske roke. Kot sodnik
je v času pred prvo svetovno vojno sprejemal
v obravnavo tudi slovenske vloge in je v duši
nosil bolečino »izgubljenega Korotana«. Pač pa
je bil Ilaunig poleg župnika Sinka in poštnega
uradnika Šumana edini verni kronist lenarške-

ga dogajanja v medvojnem času31. Veljal je za
narodnega in političnega oportunista in je običajno okleval na vseh volitvah. Tudi leta 1936,
ko je liberalni kandidat JNS dr. Milan Gorišek
županske volitve izgubil. Dobil jih je kandidat
nasprotnega tabora (SLS), odvetnik dr. Marjan
Štupica, čigar soproga je bila sorodnica Ožbolta
Ilauniga32. Sodobniki so Goriška ocenjevali za
panslavistično usmerjenega liberalca, ki se je
po ustanovitvi Sokola Kraljevine Jugoslavije po
šestojanuarski diktaturi kralja Aleksandra leta
1929 zavzemal za večjo avtonomijo slovenskega dela sokolske organizacije. Zato se je občasno uprl levi frakciji Sokola, ki sta jo vodila dr.
Lubej in dr. Rus33. Ko je leta 1936 Lenart obiskal
ban dr. Marko Natlačen34, ga dr. Gorišek ni želel
pozdraviti in se tudi ni udeležil svečanega sprejema35. Gorišek je namreč banu zameril, da ga
je razrešil funkcije župana trške občine Sv. Lenart. Ban dr. Marko Natlačen je takrat razrešil
tudi celotni občinski odbor, ki ga je začasno do
volitev vodil gostilničar Franc Recer, sicer tesni
Goriškov sodelavec in prijatelj36. 8. novembra
1938 je bila pri Lenartu impozantna akademija v počastitev 20-letnice Jugoslavije. Na njej je
bil slavnostni govornik dr. Milan Gorišek. Ob
30-letnici sokolskega društva Lenart so tega
leta izdali posebno Spomenico s kratkim pregledom zgodovine sokolstva pri Lenartu37. Bolj
kot so v Slovenske gorice prodirale nacionalsocialistične ideje in parole o redu in blagostanju
v nemškem rajhu, več je bilo resne zaskrbljenosti, da se Slovencem ob narodnostni severni meji ne piše nič dobrega. Tega se je najbolj
zavedal prav najožji Goriškov krog. Ko so po
letu 1938 nemški nacionalisti in njihovi slovenski podporniki kurili kresove v čast Hitlerjevega rojstnega dne, so ta praznovanja odkrito
in brez strahu motili člani Sokola. Na območje
med Sladkim Vrhom in Radgono jih je poslal
dr. Gorišek. Lenarškim sokolom so se pridružili tudi mariborski sokoli na kolesih. Vodil jih je
prof. Zlatko Zei. Gorišek je tudi zaradi te narodnostne odločnosti med ljudmi ohranil ugled
narodnozavednega Slovenca. Zato so ga pripadniki Kulturbunda38 kmalu uvrstili na seznam
Nemcem sovražnih politikov in sumljivih ljudi
in ga po okupaciji nameravali prijeti. Temu se
je izognil s pravočasnim pobegom v Bosno39.
Nadaljevanje prihodnjič!

Toplak, 17–18.
Jožef Špindler je bil leta 1941skupaj z družino med prvimi izgnanci iz Slovenskih goric. Iz izgnanstva
se je uspel vrniti v Ljubljano, kjer se je pridružil protikomunističnemu taboru in je po vojni emigriral
v ZDA. Tam je pomagal pri organiziranju Štajerskega kluba in prvega martinovanja za Slovence, na
katerem sta se pošteno sprla dr. Miha Krek in Jožef Melaher. Slednji je med nemško okupacijo v Slovenskih goricah organiziral četniške oddelke, kateri so imel sedež pri Sv. Petru pri Mariboru (danes
Malečnik). Jožef Špindler se je iz ZDA preselil v avstrijski Cmurek, kjer je dolga leta živel in vneto
podpiral idejo o samostojni Sloveniji. Pokopan je na pokopališču pri Sv. Ani.
29
JRZ – Jugoslovanska radikalna zajednica
30
Pričevanje Majde Dougan, roj. Gorišek, in Toplak, 59. Lenarško gostilno Lovski rog je vodila zelo sposobna ženska Ivanka Letnik. V gostilni se je spoznala z vodjem Goriškovega avtobusnega podjetja in se
je z njim kasneje tudi poročila. Od tod ime gostilne »Joško« ali »pri Jošku«, ki je med Lenartčani ostalo
dolga leta, vse do prihoda kasnejšega gostilničarja Vindiša, ki je to gostilno leta 1989 preuredil v motel.
Danes ne obratuje več, med starejšimi meščani Lenarta pa je še vedno ostalo ime »Joškova gostilna«
31
Toplak, 59.
32
Dr. Marjan Štupica je bil sin lenarškega notarja Frana (Franje) Štupice, ki je prišel v Lenart leta 1906 iz
Tržiča in je bil mladostni prijatelj generala Rudofa Maistra. Zato ga je po Maistrovi upokojitvi tudi trikrat
gostil v svoji vili na Zavrhu. Marjan Štupica je bil lenarški župan tudi ob prihodu Nemcev aprila 1941.
33
Toplak, 27.
34
Ban Marko Natlačen (1876–1942 ). Bil je ustreljen na svojem domu na Poljanah v Ljubljani, kjer ga je 13.
oktobra 1942 ustrelil v duhovnika preoblečeni pripadnik VOS Franc Stadler Pepe. O tej justifikaciji, ki je
močno odmevala v slovenskem protikomunističnem taboru, je VOS (Varnostno obveščevalna služba, ki
jo je ustanovila KPS), objavila obširno poročilo, ki je izšlo v Slovenskem poročevalcu 24. oktobra 1942.
35
Ban Natlačen je obiskal Lenart znova 1. maja 1939. Na trgu je sprejel vse organizacije, klerikalne in liberalne. Govoril je zelo pomirjevalno. Na sprejemu na sodišču je opozoril na nacionalno vzgojo, da ne
bi ljudje nasedli propagandi iz sosednje države (mislil je Avstrijo), kakor se je zgodilo v Apačah (prim.
Viljem Pangerl, Župnija Sv. Lenarta v zadnjih 200 letih, v. Zbornik občine Lenart, Lenart 1996, str.75).
36
Ilaunig, 373–375. Dr. Gorišek je bil vidni član JNS, kateri je ban Natlačen nasprotoval in tudi zaradi
tega je po prevzemu banske funkcije izkoristil možnost in Goriška razrešil kot župana trške občine.
37
Spomenica je v celoti ohranjena in je shranjena v arhivu domoznanskega oddelka Knjižnice Lenart
v fondu dr. Marjana Toša. En izvod spomenice je predvojni sokol Ivan Banič podaril Zmagu Kokolu
iz Hrastovca.
38
Kulturbund, Švabsko–nemška kulturna zveza; krovna organizacija nemške manjšine v Jugoslaviji, ki je
bila ustanovljena 20. 6. 1920 v Novem Sadu. Sprva je bila nepolitična organizacija, po vzponu nacizma
pa je začela razvijati dejavnost v smeri krepitve nacizma med manjšino. Zato je bila leta 1936 v Kraljevini Jugoslaviji za nekaj časa prepovedana. Leta 1939 je spet začela legalno delovati. Njeno kulturno
delovanje je bilo samo krinka za širjenje nacistične politike in ideologije, opazna pa je bila tudi njena
vloga na obveščevalnem področju. Člani Kulturbunda so imeli pred okupacijo pripravljene sezname
narodno zavednih Slovencev, kateri so bili prvi na udaru nemške okupacijske oblasti leta 1941. Takšen
seznam je bil narejen tudi za lenarško območje.
39
Po nemški okupaciji aprila 1941 so okupacijske oblasti pri Lenartu posebej skrbno analizirale članstvo
v Sokolu in med prvimi izgnanci iz osrednjih Slovenskih goric so bili prav najbolj izpostavljeni člani
Sokola. Sokolska organizacija je bila prepovedana, premoženje pa zaplenjeno v korist nemškega rajha.
27
28

| 15

OVTARJEVE NOVICE

MED LJUDMI

Umetnost na kamen in najstarejše pisave v
Evropi tudi v Benediktu

T

Cirila, ki je obsegala čez 1000 znakov, je prvič
uristično društvo Atlantida je od 21.
prikazal v Sloveniji. Zadnji predavanji sta bili
do 25. 11. 2017 v Benediktu gostilo
v Knjižnici Lenart 23. 11. 2017 z naslovom
mednarodno priznanega strokovnjaCocev kamen (Makedonija) - megalitski obka za stare pisave in umetnost na kamnu,
servatorij in pisava na kamnu in v Kulturnem
univerzitetnega profesorja paleolingvista dr.
domu Benedikt z naslovom Pisava in umeDuška Aleksovskega iz Kumanovega v Matnost na kamnu ter pisava sv. Cirila.
kedoniji. Dr. Aleksovski je prvič obiskal seveDr. Duško Aleksovski je študiral filologijo
rovzhodno Slovenijo in navdušile so ga naše
in arheologijo na Univerzi sv. Cirila in Metoarheološke najdbe, predvsem tiste, iz mlajše
da v Skopju v Makedoniji ter doktoriral leta
kamene ter iz bakrene, bronaste in železne
1980 iz filologije na Univerzi Franche Comte
dobe. Na mnogih so okraski in simboli, ki
v Besanconu v Franciji s tezo Romain Rolnaše kraje uvrščajo v najstarejšo umetnostno
land v Jugoslaviji. Na strokovnem izpopolin pisno kulturo na svetu. Obiskal je nekaj
njevanju iz arheologije je bil v Švici, kjer je
gomilnih grobišč (Trotkova, Benedikt), Pozačel proučevati umetnost in pisave v kamnu.
krajinska muzeja v Mariboru in Murski SoZnan je po odkritju risb in zapisov, najdenih
boti. Strokovno je ocenil dva stara kamna iz
na kamnih širom Makedonije, katerih poreBenedikta, ki sta izredno pomembna kulturklo sodi v obdobje več kot 10.000 let nazaj.
na dediščina. Užival je v razgledu po SlovenJe ustanovitelj Makedonskega raziskovalneskih goricah in Alpah z Maistrovega stolpa na
ga središča za umetnost v kamnu ter souZavrhu. Podzemlje naših krajev pa je začutil
stanovitelj Svetovne akademije za umetnost
v kamnolomu Osek. Mag. Matej Dasko pa
v kamnu v Skopju. Raziskal je več kot 1126
nas je vodil na megalit Hudičeve skale nad
lokacij v Makedoniji in dokumentiral več kot
Kamnico, kjer nas je Dr. Aleksovski naučil
milijon vklesanih zapisov in risb. Z raziskavafotografirati in risati stare risbe in vdolbine
mi umetnosti in pisav na kamen je utemeljil
na kamnu. Priznani strokovnjak meni, da
najstarejšo kulturno, zgodovinsko in lingvise na Kozjaku, Pohorju in okolici lahko najstično dediščino Republike Makedonije. Dr.
dejo najstarejši zapisi in simboli, zapisani na
Aleksovski je avtor več knjig in nominiranec
ploščice iz skrilavca. Članom Turističnega
Univerze v Cambridgeu za uvrstitev med
društva Atlantida je predlagal več zanimivih
2000 najpomembnejših oseb 20. stoletja.
projektov in jih povabil, da naj naslednje leto
Obisk in program predavanj dr. Duška
predstavijo svoja odkritja o starih kamnih na
Aleksovskega so pripravili: Društvo Mavrica,
mednarodnem kongresu o umetnosti in pisagibanje za zdravo življenje, Puconci, Zasebni
vah na kamen v Italiji.
zavod Pachamama center, Kunova, TurističDr. Aleksovski je predaval v Salonu upono društvo Atlantida, Benedikt, in Ustanova
rabnih umetnosti v Mariboru 21. 11. 2017 o
dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci.
najstarejši umetnosti in pisavah na kamen,
starih več kot 10.000 let, iz Makedonije in
Janez Ferlinc
Benedikta v Slovenskih
goricah z naslovom Poreklo svetovne pismenosti, pisava na kamnu
in vinčinska kultura.
Sledilo je predavanje v
Pokrajinski in študijski
knjižnici Murska Sobota 22. 11. 2017 v okviru Dnevov dr. Vaneka
Šiftarja z naslovom
Staroslovanska pismenost pred glagolico in
cirilico. Izredno redko
in pozabljeno pisavo sv. Anton Mlasko, dr. Duško Aleksovski in Milan Gumzar

Slovenski zvon povezuje rojake
Pismo rojakov iz Düsseldorfa

P

red nedavnim so se nam oglasili naši rojaki iz društva Slovenski zvon iz Düsseldorfa, v
katerem deluje tudi veliko zdomcev, rojenih v osrednjih Slovenskih goricah, ki imajo v
domačih krajih veliko sorodnikov, znancev in prijateljev. Te zanima, kako živijo v Nemčiji
in kako ohranjajo našo slovensko kulturo in zavest.
Predsednica kluba Slovenski zvon v Düsseldorfu Rozalija Lovrenčič, ki je mladost preživela
pri Svetem Andražu, nam je poslala prispevek profesorja dr. Igorja Krambergerja o jesenskem
srečanju članov društva Slovenski zvon, ki ga zaradi prostorske stiske objavljamo v nekoliko
skrajšani obliki.
T. K.
Redno jesensko srečanje članov društva
Slovenski zvon in njihovih prijateljev v počitniškem domu sv. Ludgerja v Baasmu je
bilo letos zaznamovano s prispodobami – s
poznavanjem, razumevanjem ter uporabo
pregovorov in pesniških simbolov.
Ob prihodu so se udeleženci najprej razveselili novih postelj s trdimi vzmetnicami, ki
so jim omogočale trdno spanje tistih nekaj ur,
ki so bile namenjene počitku. Del obreda ob
prihodu je tudi, da vsakdo prinese v prostor,
kjer poteka glavnina srečanja, svoje pecivo ali
kakšno drugo dobroto.
Uvod v izobraževalni del srečanja je bila
projekcija filma Cvetje v jeseni. Pred tem so
na kratko predstavili Tavčarjevo povest in
povedali nekaj besed o nastanku filma. Komentarji med predvajanjem so bili najlepša potrditev, da je bil izbran primeren film.
Mnogi zdomci so se spomnili lastnih izkušenj s kmečkimi opravili in običaji.
Srečanje je bilo namenjeno tudi učenju.
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Izvedli so dve delavnici,
na katerih so sodelovali
vsi udeleženci. Prva je bila
namenjena pregovorom.
Poudarek je bil na slovenskih, dodani pa so bili tudi nemški, kolikor je
bilo mogoče. Del pogovora je bil namenjen
tudi razlikam med jeziki glede razpoložljivih
pregovorov in različnim vlogam živali v njih.
Druga delavnica je bila posvečena slovenski
otroški poeziji in namenjena duhovni ter
razpoloženjski igrivosti ob interpretiranju
prispodob in vsebine kitic pri treh izbranih
pesmih Daneta Zajca, Kajetana Koviča in
Nika Grafenauerja. Navodila »Kako brati pesem?« so bralca spodbujala, da s poglobitvijo
v pesem spozna samega sebe.
Na srečanju so si udeleženci ogledali tudi
reportažo o zapiranju premogovnikov v Porurju, ki jo je posnela deželna televizijska postaja WDR. V nekoliko privzdignjenem pripovednem tonu so v reportaži predstavili zlato

dobo rudarstva, ki je dejansko bilo izjemno
težko in nevarno delo za tisoče rudarjev, njihovim družinam pa je prinašalo negotovost. Kar
je gledalce presunilo, je bila predstavitev vsakdanjega življenja, običajev in vzajemne pomoči
ter sodelovanja, iz česar je nastala posebna kultura športa in družabnosti kot protiutež naporom in nevarnostim pri delu.
Na srečanju so udeležencem s 147 prosojnicami predstavili tudi kolesarsko potovanje
po Sloveniji. Prvotno različico te projekcije
je društvo Slovenski zvon pripravilo za Dan
Evrope v Düsseldorfu maja 2016. Na projekciji v Baasmu so izpustili veliko lanskega gradiva, dodali pa so zemljevide s potmi in fotografije, s katerimi so bolj natančno predstavili
vzhodni del Slovenije od Prekmurja preko
Slovenskih goric in Haloz do Bele krajine.

Prav tako so na srečanju pripravili večerno rajanje z glasbo in petjem ter kvizom. Na
njem so se udeleženci izkazali z dobrim poznavanjem Slovenije v jezikovnem, kulturnem, literarnem, zemljepisnem in zgodovinskem pogledu.
Tridnevno srečanje so udeleženci srečanja
končali s pogovorom, kaj bi lahko društvo izvedlo v letu 2018 oziroma kaj naj zapiše v program
dela. Pogovarjati so se začeli tudi o tem, kako
bodo leta 2019 obeležili 40-letnico društva.
Med srečanjem so udeleženci izvedli še socialno igro Skriti prijatelj. Z njo so povezali
začetek srečanja s koncem. Igra je obrodili lep
sad: med udeleženci je porodila občutek dodatne povezanosti, kar je prispevalo k še bolj
sproščenemu vzdušju.

Zlatoporočenca Štefka in Friderik Harl iz
Svete Trojice

V

cerkvi Sv. Trojice v
Slovenskih goricah je
v soboto, 2. decembra 2017, potekala slovesnost
ob praznovanju zlate poroke
zakoncev Harl iz Sv. Trojice.
Oba obreda, civilni in cerkveni, sta potekala v cerkvi.
Civilnega je ob asistenci Barbare Cvetko opravil župan
občine Sv. Trojica Darko Fras.
Življenjsko zgodbo zakoncev
je podala Barbara Cvetko.
Župan Fras jima je zaželel še
veliko skupnih let, ob tem pa
poudaril: »Zakonska zveza je Zlatoporočenca Štefka in Friderik Harl s pričama in županom
temelj tradicionalne družine, Darkom Frasom ter Barbaro Cvetko
družina pa osnovna družbena
celica, ključnega pomena za razvoj naše skudružino ustvaril na domačiji, česar sta posepnosti. Zakonska zveza, v katero sta stopila iz
bej vesela. Danes ju razveseljuje 6 vnukov in 5
ljubezni, ne pomeni samo sreče in zadovoljvnukinj. Oba z veseljem povesta, da sta danes
stva, ampak tudi dolžnosti in odgovornosti.
najbolj ponosna na svoje otroke z družinami,
Da sta jo lahko gojila in negovala, je od vaju
ki se radi vračajo domov. Štefka in Friderik sta
člana Krajevne organizacije Rdečega križa Sv.
zahtevalo tudi veliko potrpljenja in spoštovaTrojic in člana Društva upokojencev Sv. Tronja drug do drugega. Vse to je vama uspelo. S
jica. Prav tako sta aktivna pri Mešanem pevsvojo medsebojno ljubeznijo in spoštovanjem
skem zboru Društva upokojencev Sv. Trojica.
dajeta svetel vzgled naši družbi, predvsem pa
Štefanija, rojena Grajfoner, se je rodila
mladi generaciji.«
Po civilnem je ob darovani sv. maši cerkveni
1949. leta v Spodnji Senarski. Že kot otrok
zlatoporočni obred opravil župnik p. Bernard
je morala poprijeti za vsako kmečko delo. Po
Goličnik. Pripravil jima je lepo pridigo, v spoporoki se je posvetila delu v gospodinjstvu in
vzgoji otrok ter obdelovanju manjše posesti.
min na zlato poroko pa jima je izročil rožni
Friderik se je rodil kot 7. otrok v družini 1943.
venec. Cerkveno slavje so s čudovitim petjem
leta v Brengovi. Nekaj mesecev po njegovem
ob igranju na orgle organistke, njune vnukinje
rojstvu je bil oče odpeljan v Nemčijo. Ob konAne Jelen, in klarineta, ki ga je igrala vnukinja
Tabea, popestrili njuni otroci in vnuki. V imecu vojne se je vrnil izmučen in bolan, zato so
morali otroci prijeti za vsa kmečka dela. S 17
nu domačih je staršema pripravila nagovor
hčerka Marta in se jima zahvalila za vse, kar
leti se je odpravil na delo na Gorenjsko, kjer se
je kot gozdni delavec težko poškodoval in se
sta dobrega storila za svoje otroke in vnuke.
leta 1963 zaposlil v TAM-u, kjer se je dodatno
Zakonca sta se civilno poročila 5. avgusta
izobraževal in tam dočakal pokoj. Njegov ko1967 v Lenartu, 29. novembra cerkveno pri Sv.
Trojici. Najprej sta živela v Zgornjih Verjanah,
njiček so čebele, saj čebelari že od 1958. leta.
nato sta si ustvarila dom v Sveti Trojici, kjer
Zaključek slavja je potekal na Turistični
sta s seboj vzela tudi Štefkina stara starša. Žikmetiji Breznik v Komarnici, kjer sta ob igranju Marjana in Andreja zlatoporočenca tudi
vljenje so jima v zakonu polepšali otroci: Marzaplesala.
ta, Alenka, Regina, Petra, Božo in Hermina,
ki so si ustvarili svoje družine. Sin Božo si je
OU, foto: L. K.

Pogostitev starejših krajanov v Lokavcu

T

radicionalna pogostitev
starejših krajanov Lokavca in Rožengrunta je
potekala v Rožengruntu na Turistični kmetiji Mihelič. Prisotnih je bilo 28 od 47 vabljenih.
Vse, ki se niso mogli udeležiti
pogostitve, pa so obiskali še v
predprazničnih decembrskih
dneh. Na pogostitvi so sodelovali učenci iz podružnične šole
Lokavec z bogatim kulturnim
programom in tako zelo razveselili starejše občane. Zbrane je
pozdravil tudi ravnatelj Boris
Mlakar.
SReBr, foto: K. Š.

ŠT. 11 | 22. DECEMBER 2017

MED LJUDMI

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE

Mlado srce nas
potrebuje

OI JSKD Lenart

lado srce nas potrebuje - je
slogan, pod katerim društvo
Beli tiger, društvo za pomoč
in samopomoč socialno ranljivim skupinam, pod vodstvom predsednika
Martina Pučka organizira dobrodelni
koncert za 22-letnega Lenarčana Mitja
Šoštariča. Mitja je bil avgusta 2016 kot
sopotnik udeležen v hudi prometni
nesreči, v kateri je prišlo do poškodbe
hrbtenjače. Od takrat je kot tetraplegik
priklenjen na invalidski voziček in popolnoma odvisen od tuje pomoči. Izkupiček od prodanih vstopnic koncerta in
posameznih donacij bo v celoti namenjen Mitji za lažje premagovanje vsakodnevnih ovir in ponovno vključevanje v
staro okolje.
Vstopnice za koncert so na voljo v
Lenartu (Kavarna Bella Caffe in Gostilna 29), v Benediktu (Okrepčevalnica
Pizzeria Trsek) in uro pred pričetkom
koncerta v športni dvorani v Benediktu.

V Prešernovem letu
2000 je ministrstvo za
kulturo začelo s pobudo dneva odprtih vrat
slovenskih kulturnih
ustanov. Z leti se je preoblikovala v Ta veseli
dan kulture in prerasla
v množični kulturni dogodek in veselo
praznovanje ob 3. decembru, Prešernovem
rojstnem dnevu, ki se
odvija po celotni Sloveniji.
V Upravni enoti
Lenart, natančneje na
Sveti Ani, je tako v or- Ljudske pevke KD Sveta Ana, foto: arhiv JSKD Lenart
ganizaciji JSKD Lenart
bel Šenk, Pevke ljudskih pesmi Trojica Sveta
in KD Sveta Ana v sodelovanju z občino SveTrojica, Starejša dramska skupina KTD Selce,
ta Ana v začetku decembra potekala omenjepriložnostno razstavo pa sta pripravila Danina kulturna prireditev ob Prešernovem rojel Ferlinc-Danny in Danijel Kotnik. Avtorske
stnem dnevu. V poldrugi uri so v kulturnem
pesmi Daniela Ferlinca je prebrala Breda Sladomu nastopili: Ljudske pevke Žitni klas KD
vinec. Prireditev je povezoval Jože Križan.
Benedikt, Cerkveno-prosvetni pevski zbor
KD Sveta Ana, Ljudske pevke KD Sveta Ana,
Gledališka skupina OŠ Sveta Trojica, Ansam-

Kulturna prireditev Ta veseli dan kulture letos na Sveti Ani

M

VAB I LO
Območni odbor Maribor

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v januarju.
Večer hospica z naslovom

Terapija s pomočjo psov

bo v torek, 9. januarja 2018, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Posredovanje s pomočjo psa ima veliko pozitivnih učinkov. Ob izgubi in žalovanju imajo pozitiven vpliv: zmanjševanje občutkov osamljenosti, višje samospoštovanje in samovrednotenje,
empatija, izražanje čustev …
Živali, v našem primeru terapevtski psi, lahko s svojo prisotnostjo in skrbno načrtovanimi aktivnostmi pozitivno pripomorejo pri žalovanju.
Z nami bo Zavod PET (Zavod za terapijo s pomočjo psov), ki se je prijazno odzval našemu
povabilu.
Prijazno vabljeni!

V Jurovskem Dolu razstava likovnega ex-tempora 2017
Vsako leto Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Lenart za
ljubiteljske likovne ustvarjalce iz območja Benedikta,
Cerkvenjaka,
Jurovskega
Dola, Lenarta, Svete Trojice
in Svete Ane v Slovenskih goricah izvede likovni ex-tempore. Letos so likovni ustvarjalci imeli možnost ustvarjati
skupaj z literati, ki so se
predstavili na državni prireditvi Sosed tvojega brega, ki
se je odvijala na Grafonževi
domačiji na Sveti Ani. Dela Delovna ekipa - Breda Slavinec, vodja OI JSKD Lenart, Konrad
Krajnc, slikar, in Ana Šuster Kraner, ki je postavila razstavo. Foto:
so razstavljena v razstavišču arhiv OŠ Jurovski Dol
OŠ Jurovski Dol. Razstava je
na ogled vse do 28. 12. LikovŠosterič, Ana Šuster Kraner in Slavko Toplak
na dela je na odprtju razstave strokovno oceiz Lenarta ter Danijel Vrečič iz Svete Trojice.
nil slikar Konrad Krajnc. Razstavo je postaviDrugo leto bo pri Lenartu, kjer je tudi nastal,
la Ana Šuster Kraner. Razstavljajo: Jožica
potekal že 20. likovni ex-tempore, katerega
Andrejč, Sabina Erman in Andreja Zrnec iz
idejni vodja je slikar Konrad Krajnc.
Jurovskega Dola, Alenka Sovinc Brglez, Jasna

Regijski nivo kvalitete Toplaka in Vrečiča

“Vetra ne moremo spreminjati,
lahko pa nastavimo svoja jadra.
Nastavimo jih tako, da ulovimo
srečo,uspeh in zadovoljstvo v
prihajajočem letu.”
(povzeto po - S. Geriè)
Naj bo leto 2018 polno uspešnih vetrovnih poti
in smeri, ki vas bodo vodile do novih podvigov
in drugačnih uspehov. Želimo vam obilo sreče,
ljubezni in topline v letu, ki je pred nami.
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Strokovni spremljevalec regijske likovne tematske razstave Velika črta,
Jernej Forbici, ki jo organizira letos
OI JSKD Ptuj, je za razstavo izbral deli
Slavka Toplaka (na sfotografiji) iz Lenarta in delo Danijela Vrečiča iz Svete
Trojice.
Razstava je bila na ogled do
18. decembra 2017 v dvorcu Sternthal
v Kidričevem v času uradnih ur občine Kidričevo.

Regijski seminar Slovenske ljudske pesmi: Načini petja in izbor gradiva
Seminar regijskega značaja je organiziral OI JSKD Lenart v mesecu novembru,
vodila ga je dr. Mojca Kovačič, sodelavka
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC
SAZU ter dolgoletna strokovna spremljevalka srečanj pevcev ljudskih pesmi ter
godcev ljudskih viž pri JSKD. Na seminar
so povabili vodje petja v folklornih in pevskih skupinah, člane folklornih in pevskih
skupin ter vse, ki jih zanima ljudsko petje.
Seznanili so se s splošnimi značilnostmi ljudskega petja, načini oblikovanja
večglasja (predvsem triglasja) v skupini,
spoznali so, kje in kako iščemo gradivo za
petje, kako se predstavimo na odru, poslušali so zvočne primere arhivskega gradiva, se pogovarjali o težavah pri petju in
spoznali nekaj novih pesmi in prepevali.

Dr. Mojca Kovačič, foto: osebni arhiv Mojce Kovačič
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Ljudske pesmi na Sveti Ani
OI JSKD Lenart bo v januarju 2018 na Sveti Ani izvedel srečanje skupin pevcev ljudskih
pesmi, ki se bodo prijavili na razpis, ki ga bo
razpisal za področje šestih občin. Vsi, ki se
bodo prijavili, bodo nastopili v kulturnem

domu na Sveti Ani v petek, 26. januarja, v
večernih urah. Prireditev bo potekala v sodelovanju z občino in Kulturnim društvom
Sveta Ana.

KNjigolAndiJa

Delavnico je vodil
Marjan
Pungartnik,
ki je prozna besedila
obravnaval z vidika optimalnega pričetka, zapleta, viška in razpleta,
poseben poudarek je
dal temu, koliko avtor
pripoveduje in koliko
prikazuje.
Pozornost je posvetil
še analizi zornega kota
oz. perspektive, zasnove oseb, protagonista
(in antagonista), konflikta ter oblikovanju
scene in »poganjanju«
zgodbe. V poeziji pa so Literarna delavnica, foto: arhiv OI JSKD Lenart
bili v ospredju postopki
se ukvarja od gimnazijskih let, piše poezijo,
optimaliziranja besedila, analiza besednjaka,
kratke zgodbe (pravljice) in gledališka besevprašanja stila, tema/smisel pesniškega besedila. Vodi literarne delavnice, je pobudnik
dila, klišeji in njihova raba v poeziji. Marjan
ustanovitve društva Mariborska literarna
Pungartnik je pesnik in pisatelj ter dolgoletni
družba, Literarne hiše Maribor in galerije
mentor številnim generacijam literatov po
RRRudolf. Organizira literarne prireditve in
Sloveniji. Delal je na ljubljanski in mariborski
čezmejno sodelovanje. Med drugim je prejel
univerzi, na Zvezi kulturnih društev MariGlazerjevo listino. Delavnico je izvedel OI
bor in do upokojitve na JSKD. Bil je urednik
JSKD Lenart.
na radiu Študent, Tribuni, v Dialogih, zdaj
pa ureja online revijo Locutio. Z literaturo
Breda Slavinec

Za začetek bomo ponovili nekoliko zapleteno nalogo iz prejšnje številke: »Nova naloga
ne bo toliko težka po motivu. Pričakujem pa,
da se kdo prepozna ali prepozna koga (od 4
oseb in treh predmetov, če odštejemo cesto.«
No, izgleda pa, da je bila le zahtevnejša,
kot smo mislili. Menili smo, da zaradi enega predmeta na fotografiji ne bo težav; ta
predmet je seveda stolp, stari leseni stolp na
Zavrhu. Postavili so ga prizadevni domačini,
ki so se (po besedah Aleša Ariha v Zborniku
Občine Lenart; Lenart, 1996, str. 42), neobremenjeni z različnimi ideologijami, zavedali
Maistrovih zgodovinskih vrlin mnogo prej
kot drugi (zavedni) Slovenci. 1963. so postavili 24 m visok leseni stolp in ga poimenovali
po Maistru – Maistrov stolp, kasneje so ga
zamenjali z novim, postavili tudi spominsko
ploščo Maistru pa sobo v kulturnem domu s
stalno Maistrovo razstavno zbirko. Tudi Turistično
društvo »Rudolf Maister«
Zavrh je poskusilo rešiti
uganko; pravi nasledniki
Maistrovega imena.
Na makadamski cesti na
Zavrh, ki je nismo prištevali med tri predmete, stoji
»oldtimer«, ki ga nihče ni
prepoznal, in levo ob cesti
dediščina – lepa završka
cimprača, ki je tudi ni več.
Njeni lastniki so bili Šalamunovi iz Gočove (informator: Franček Fekonja),

Mir in toplina dihata z nami

Zgodba o Zvesti Slovenki je oživela!

Že november je bil v Knjižnici Lenart
pester in zanimiv, december še bolj. 20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic.
Ljudje praznujejo z nami, ker smo zadnja
»dolina miru« sredi »ponorelega sveta«. Naši
obiskovalci so naši zagovorniki, ki so hvaležni knjižničarjem za svoj »drugi dom«. Knjižnice povezujejo ljudi, spodbujajo zvedavost
in kreativnost, so duh in gibalo, prostor za
snovanje in sanje.
Knjižnico Lenart je ob tej priložnosti obiskal tudi minister za kulturo, Anton Peršak,
ki je poudaril pomen knjižnic za lokalne skupnosti. Naložba v kulturo je naložba v ljudi,
v njihovo sodelovanje in pozitiven odnos,
duhovno rast in razvoj. Prepričan je, da bodo
slej ko prej tudi vse male občine spoznale, da
Minister za kulturo je aktivno sodeloval na okroso knjižnice tista stičišča za zbiranje ljudi, kjer
gli mizi KL o posebnih izzivih malih knjižnic.
lahko na enem mestu v kulturnem centru
ljudje uresničujejo veliko kulturnih, izobraževalnih, socialnih in različnih drugih interesov, predvsem pa se družijo in pogovarjajo.
Gostija v deželi branja! Z njo želimo uspešno popeljati svoje uporabnike tudi v novo
2018. V miru in toplini domače besede, prijaZ izrekom
»Gostija v
znega objema in stiska roke, ki gotovo pomedeželi branja«
ni več kot vsi kupi bogastva!
smo zaželeli
Ob dobrih zgodbah in kostanjih smo obeuporabnikom
leževali lenartovo, se greli ob pravljicah. Pridobrodošlico v
redili gostijo v deželi branja, s katero ste se z
knjižnico.
veseljem posladkali tudi Vi, naši uporabniki.
Poseben pečat je praznovanju
dodal tudi dan generala Maistra, ki smo ga proslavili z obiskom sveta vojakov. Vrhunec
tedna splošnih knjižnic pa je
gotovo bil torkov Pravljični večer za odrasle - otvoritev nove
pripovedovalske sezone projekta, ki poteka pod okriljem Mariborske knjižnice in katerega
del smo od začetka (2008) tudi
mi. Večnamenska dvorana naše
knjižnice je pokala po šivih. Ta
večer je pustil sled, sled v srcih
poslušalcev. In ne pozabimo - Pravljice za odrasle so vseslovenski projekt. Ekipa pripovedovalcev
v Lenartu je odprla sezono, in to v okviru dneva slov. spl. knjižnic.
besede imajo moč!
3. december – dan slovenske
kulture je bila nedelja. Knjižnica Lenart je odprla
Ostanite z nami in vse dobro vsem
svoja vrata in pričakovala Lenarčane s posebno
dobrim ljudem!
razstavo starejših knjig (faksimilov), »popuMarija Šauperl, foto: Rosana Lorbek
stom« pri včlanjevanju in drobnimi presenečenji.

Zgodbo o ljubezni, zvestobi in predanosti, zgodbo iz davnega leta 1418,
ki se dogaja na območju
današnje občine Sveti Jurij
v Slovenskih goricah in za
katero trdijo zgodovinarji,
da je verjetno najstarejša
pripoved iz Slovenskih goric, so 8. decembra v Kulturnem domu v Jurovskem
Dolu uradno predstavili
širši javnosti. Zvesta Slovenka je naslov povesti, ki
jo je v arhivih odkril ljubiteljski zgodovinar Aleksander Purgaj, izdala in založila pa jo je Občina Sveti
Jurij v Slovenskih goricah,
kar je hvalevredno dejanje.
Na predstavitvi, ki jo je povezovala Darinka Čobec,
so spregovorili sodelujoči.
Aleksander Purgaj, ki se
je s tem projektom začel
ukvarjati leta 2008, ko pa
je odkril to dragocenost, pa
je, kot pravi: »vzel premor,
stopil na balkon in globoko zajel sapo.« Mag. Oskar
Habjanič iz Pokrajinskega muzeja Maribor
je predstavil življenje in delo »do brezumja v
Slovane zaljubljenega Nemca«, kot so imenovali dr. Rudolfa Gustava Puffa, na predstavitvi pa je kot gost sodeloval tudi domačin, dr.
Vincenc Rajšp, ki je predstavil zgodbo Zveste
Slovenke in izpostavil, da je največja vrednost
zgodbe v tem, da se je ohranila preko pripovedovanj, ko so ličkali, luščili seme … v bistvu, da je zgodba živela. Zbrane je nagovoril
tudi župan Peter Škrlec, ki je izpostavil, da je

Regijska literarna delavnica: Kako naj napišem?
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ob njej stoji eden od stanovalcev. V hiši so
namreč živeli »Krajnčova Tuna«, Krambergerjeva in Štefličeva – najemniki torej in več
jih je bilo. 3 osebe so vsem domačinom manj
znane. Pravijo, da niso domačini. Povprašali
smo slikarja Konrada Krajnca s »selških bregov«, kdo bi le lahko to bil. Morda skupina
udeležencev završkih likovnih kolonij? Ni
čisto prepričan. Bomo še počakali, morda še
kdo kaj izve.
Ker je december nametel tudi v Slovenskih
goricah nekaj snega, tokrat zastavljamo novo
vprašanje z nekaj »mlajšo« (okoli 30 let staro)
fotografijo zimsko vprašanje. Se kdo prepozna in pove zgodbo?
Pišite, kličite: marija.sauperl@lenart.sik.si
051 338 144
Marija Šauperl

zelo vesel, da je prišlo do izdaje, in se najprej
zahvalil Aleksandru Purgaju, ki je zgodbo izbrskal iz arhivov in navezal stik z ravnateljem
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol Stanislavom
Senekovičem, ki je projekt predstavil na Občini, ter se zahvalil vsem, ki so v tem projektu
sodelovali. Dogodek sta z glasbo popestrili
Anja Krautič (flavta) in Slavica Kurbus na
klavirju. Knjigo si je možno izposoditi v Knjižnici Lenart.
Nina Zorman, foto: Maksimiljan Krautič

Po 50 letih se v Cerkvenjak vrača kot
pisateljica
V začetku decembra so imeli v Cerkvenjaku v Domu kulture eminenten dogodek,
ki ga je organiziral Slovenskogoriški forum
Cerkvenjak. Povezovalec večera, dr. Bernard
Rajh, je izpostavil, da Cerkvenjak nima člove-

ka, ki bi literarno ustvarjal, še manj pa nekoga, ki bi v svoje literarno delo vključil življenje
ljudi iz Cerkvenjaka. Predstavitve se je udeležil tudi župan Marjan Žmavc, ki se je avtorici
Ceciliji Novak zahvalil za pomemben dopri-
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nos k ohranjanju zgodovine in ji poklonil darilo z izdelki iz Cerkvenjaka. Knjiga Ozri se,
deklica je literarna avtobiografija, ki je izšla
pri Založbi Kreativna PiKA iz Trnovske vasi.
Avtorica piše o svojem otroštvu po letu 1945
v Peščenem Vrhu, kjer je preživela del svojega otroštva. Dr. Rajh je izpostavil, da gre za
dokument časa in prostora, ki vsebuje vlož-

ke cerkvenjaškega narečnega govora, ki daje
knjigi posebno vrednost, zlasti še zato, ker so
čustveni vrhovi po navadi povedani v narečju. Na vprašanje, če se čuti kot Cerkvenjačanka, je Novakova odgovorila, da se ravno
s to knjigo čuti Cerkvenjačanka. Predsednik
Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kšela je
povedal, da je knjigo prebral na dušek in da
mu je presenetljiv pogled na
knjigo iz sociološkega vidika
- zanimivo je videti družbene
odnose, ki jih avtorica opisuje; ta deklica je bila izjemno
lucidna. Fevdalni odnosi so v
bistvu še 100 let po ukinitvi
bili še kar močno prisotni v
tej krajih – »tavrhi« itd. Knjigo prepuščamo za lepe zimske večere, ki se zmeraj bolj
bližajo, možno pa jo je kupiti
v knjigarnah in v uredništvu
Radia Slovenske gorice.
Nina Zorman

Deklica mojega spomina in razstava Sabine
Erman in Staneta Jankoviča
Po literarno glasbenem večeru z naslovom
Deklica mojega spomina, posvečenem Niki
Jankovič, 24. novembra
2017, je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev
likovne razstave Sabine
Erman in Staneta Jankoviča, članov likovne
skupine
Kulturnega
društva Ivan Cankar
Jurovski Dol.
Sabina Erman je odraščala na Plodršnici.
Z ljubiteljskim slikarstvom se ukvarja že od
otroštva. Po končanem izobraževanju na Šoli
za umetnostne obrti v Ljubljani je bila nekaj
let zaposlena v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru, nakar sta se z možem preselila v Nemčijo. Po 43 letih sta se vrnila in se
naselila v Jurovskem Dolu. V Nemčiji je bila
članica društva ljubiteljski slikarjev. Svoja likovna dela je razstavljala na številnih skupinskih in samostojnih razstavah. Izbira različne
motive in tehnike slikanja.
Stane Jankovič se je pred 30 leti preselil iz

ŠT. 11 | 22. DECEMBER 2017

zmislil«. Po prireditvi je med prijetnim druženjem v avli Fredija Neuvirta ljudska pesem
odmevala še dolgo v noč.
Miroslav Breznik, predsednik kulturnega
društva, foto: Maksimiljan Krautič

Anovska Cecilija
V drugi polovici novembra so tudi pevci
pri Sv. Ani praznovali prav poseben praznik,
»cecilijino«. Navada je, da vsako leto podarijo
priznanja tistim, ki imajo posebne obletni-

ce med pevci … Tako so 10 let prepevanja
praznovali Valentina Bolšec, David Ornik in
Aleš Rola, 50 let v zboru poje Betka Urbanič,
60 let prepeva tudi Jožica Ornik, za 30 let
prepevanja ter vodenja
zbora je posebno priznanje Nadškofije Maribor prejela Natalija
Šijanec. Vsem jubilantom izrekamo iskreno
zahvalo za vztrajnost
in zgled ter predanost
kulturi.
SreBr, foto: A. Rola

Muzikali pri Sveti Ani
ter tujih filmov. Občinstvo
je bilo več kot navdušeno,
saj se tovrstni žanri zelo
malo slišijo v obči javnosti, prav tako so se izkazali
odlični solisti.
SReBr, foto: A. Rola

rodnega Črnomlja v Jurovski Dol. Pred 15
leti se je pričel ukvarjati z ljubiteljskim slikarstvom, sprva je slikal na steklo, v zadnjem
času pa slika pretežno z akrilnimi in oljnimi
barvami na platno. Njemu najljubši motivi so
pokrajina, živali in stare zidanice. S svojimi
likovnimi deli je večkrat sodeloval na skupinskih društvenih razstavah.
Miroslav Breznik, predsednik kulturnega
društva

Družina poje 2017
V soboto, 9. decembra 2017, ob 18. uri smo
v kulturnem domu v Jurovskem Dolu izvedli
22. tradicionalno prireditvi Družina poje. Na
prireditvi so se zbrale domače družine, pa
tudi družine iz različnih krajev Slovenije, ki
rade pojejo in igrajo na različne instrumente.
S to prireditvijo si v našem kulturnem društvu prizadevamo ohraniti družinsko glasbeno kulturo v obliki ljudskega petja in s tem
prenašati ljudsko petje na mlajše rodove, kot
radi rečemo »iz roda v rod«. Vodilo prireditve je skrb, da slovenska ljudska pesem ne bi
nikoli izumrla, ker je njena vrednost za slovenski narod neprecenljiva.
Na letošnji prireditvi
Družina poje je zapelo ali
zaigralo 16 družin ali skupin, ki jih vežejo različne
družinske vezi.
Že vrsto let pa na prireditvi nastopa tudi domača
pevska skupina Iskrice.
Skupino sestavlja 7 otrok
iz družin Ornik in Kukovec. Lucija in Nika, Katja
in Kristijan ter Vesna Ornik so iz družin Zdravka
in Andreje Ornik, Roberta
in Mire Ornik ter Ivana
in Vide Ornik, Maja in
Martina Kukovec pa sta iz Iskrice

šole v Lenartu in G. Radgoni, pojejo v šolskih in cerkvenih pevskih zborih ter vokalnih
skupinah. Slovenska ljudska pesem jim je bila
položena že v zibelko, saj je večina njihovih
staršev odličnih pevcev, ki nastopajo v pevskih zborih, oktetih, vokalnih skupinah, skupaj pa
radi zapojejo na družinskih
srečanjih. Želimo si, da
bi v bodoče prav vsi člani
skupine s svojimi starši in
drugimi sorodniki zapeli
na naši prireditvi Družina
poje.
Vsi nastopajoči pevci
in godci so ob zaključku
prireditve v velikem zboru
družno zapeli ljudsko pesem »Jaz pa sem si nekaj

družine Roberta in Karmen Kukovec. Maja
in Martina sta Vesnini sestrični po mamini
sorodstveni strani (Vida Kukovec Ornik),
Vesna pa ima po očetovi sorodstveni strani
(Ivan Ornik) še sestrične Lucijo, Niko, Katjo
ter bratranca Kristijana. Ob začetku delovanja je v skupini pela še najstarejša od sestričen, Vesnina sestra Eva. Pobudo za delovanje
skupine je dala Vida Ornik, ki hčeri, nečakinjam in nečaku daje ustrezne spodbude in
podporo, seveda pa brez podpore vseh staršev Iskrice ne bi tako žarele.
Vsi člani skupine Iskrice igrajo na različne
inštrumente in so ali še obiskujejo glasbene

Za poseben decembrski večer filmske glasbe je
v petek, 8. decembra, poskrbel Cerkveno-prosveti
mešani pevski zbor KD
Sveta Ana, ki je v ŠD OŠ
pripravil poseben koncert
z muzikali iz slovenskih

»Eno dobro leto«
»Eno dobro leto« so vrhunsko odplesali plesalci in
plesalke FS KD Sveta Ana,
ki so nas z odrskimi postavitvami mentorja Bojana
Glaserja preprosto navdušili. Povabljeni folklorni
gostje so bili iz Hrvaške ter
iz Svečine, s katerimi FS Sv.
Ana zelo dobro sodeluje.
Morda pa se bodo sodelovanja nadaljevala tudi v
prihodnje …
SReBr, foto: A. Rola
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani Občine Benedikt,
drage bralke, dragi bralci Ovtarjevih novic!

Foto: Tomaž Klemenšak

VOŠČILA

Božič naj bo lepo doživetje,
naj sreča pri vas najde zavetje.

Stisk toplih dlani in iskrice v očeh
naj ogrejejo vaša srca v teh prazničnih dneh.
V letu, ki prihaja,
naj vse dobro vas obdaja;
zdravje, sreča, mir in blagostanje,
naj izpolnijo se vaše sanje.

Leto, ki prihaja,
z lepim in dobrim naj vas razvaja.
V novem letu vam želim, da začutite lepoto življenja,
se veselite srečanj s prijatelji in doživite toplino
v krogu družine.

Srečno 2018!
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar

Svet je lep, le ogledati si ga je treba s prave strani.
Želim vam svetlo, srčno, srečno in prijazno 2018!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart

		

Ni pomembno tisto,
kar narediš od časa do časa.
Svet lahko spremeniš v tistem,
kar počneš iz dneva v dan.

(Jenny Craig)
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO NOVO LETO 2018!

Silvo Slaček, župan Občine Sveta Ana s sodelavci

Naj bo novo leto pot dobre volje,
medsebojnega spoštovanja in zdravja.
Vesele božične praznike in srečno leto 2018!

Foto: Marko Katan

Andrej Kocbek,
predsednik Sveta KS Lenart

Sreča je tisto, kar bomo ob stisku rok ob prihajajočih praznikih
najpogosteje želeli drug drugemu. Kjerkoli jo boste iskali, iskreno
upam, da jo boste v prihajajočem letu tudi našli.
Prisrčno Vam voščim lepe božične praznike. Želim, da bi v novo
leto stopili zdravi, optimistični, zadovoljni, polni zamisli za skupno
prihodnost. Vse dobro v letu 2018!
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Peter Golob, Predsednik Sveta KS Voličina
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BOŽIČNA ZGODBA
Danijel Ferlinc-Danny

»Lepa si in draga, točno takšna, kot tvoja
mama! O, Ajda … Ajda ... duša moja ...« je
ponavljala in je ni izpustila iz rok. Ajda ni razumela nič od tega, kaj se ji dogaja. Uspela je
samo zajecljati:
»Aa, kdo ste pa vi?«
»Jaz ... jaz sem tvoja teta Marija ... sestra
dvojčica tvoje mame,« ji reče ona toplo in z
ljubeznijo, tako da je bila Ajda gotova, da govori resnico.
»Mamina sestra?« se je čudila. »Nisem vedela, da je moja babica imela še eno hčerko ...
nikoli te ni omenjala.«
»To je dolga in resna zgodba,« ji reče ona
nekako žalostno ... »Ti si bila še dojenček, ko
sem pobegnila od doma v beli svet. Zaljubila
sem se ... To ti bom povedala enkrat, ko odrasteš v dekle. Najbolj pomembno je to, da mi
mama tega ni nikoli oprostila«.
»Slučajno sem izvedela, da je več ni, zelo mi

Božična želja

N

ad vasjo na majhnem hribčku, v mali
hišici, sta živeli babica Aja in njena
zlatolasa vnukinja Ajda. Živeli sta popolnoma sami. Ajda je še kot dojenček ostala
brez staršev, pa je babica Aja Ajdo pazila in
vzgajala z veliko ljubeznijo in pozornostjo.
Vsak večer pred spanjem bi ji prebrala ali
povedala kakšno ljudsko pripovedko ali pravljico.
Imela pa je to srečo, da je v bližini stanoval
deček, nekje podobnih let kot ona, po imenu Lukec. Velikokrat jo je obiskal, da sta se
skupaj igrala, seveda sta skupaj poslušala tudi
pravljice, ki jih je pripovedovala babica. Ajda
je imela najraje zgodbo o Božičku Božu, katero jima je babica največkrat pripovedovala.
Poslušala bi jo z zaprtimi očmi, kako pripoveduje o dobroti, dobrodelnosti in plemenitosti,
o vsem, kar krasi človeka, kajti samo takšnim,
na velik praznik, Bog pomaga, a Božiček
Božo izpolnjuje vse želje, še posebej otroške.
Čas je mineval. Ajda je zrastla v veliko, lepo
in pametno deklico.
Bila je že tako velika, da je začela hoditi v
šolo. Žal so ji tik pred začetkom šole odpeljali
Lukca, dali so ga v rejo neki bogati teti v mesto, tako da se nista nikoli več srečala.
Pred začetkom pomladi je babica zbolela in
za vedno zaspala. Ajda je ostala sama, verjela je v babičino zgodbo, da se bo nekega dne
morala preseliti med zvezde, ko se bo to enkrat zgodilo, jo bo še vedno pazila in čuvala z
najsvetlejše zvezde na nebu.
Kar hitro so po njo prišli neki neznani ljudje. Odpeljali so jo v dom, kjer je bilo veliko
otrok, ki so ostali, kakor je tudi ona, sami na
svetu. Vsi so jo lepo pričakali in se trudili, da
jo potolažijo, da bi ji ublažili samoto in žalost.
V domu se je čez dan igrala s svojimi novimi
prijatelji in hodila v šolo. Skrbno se je učila in
zaključevala vse naloge, ki so ji bile naložene,
a zvečer, ko so se na nebu pojavile zvezde, se
je postavila ob okno in opazovala tisto najsvetlejšo, prepričana, da je na njej babica Aja.
Dolgo je ostajala ob oknu in ji pripovedovala,
kaj vse je delala čez dan. Včasih je od babice
celo zahtevala nasvet. In kot da bi slišala njen
glas, ki je prihajal iz te velike daljave.
Minilo je poletje, tudi jesen. Prišla je zima.
Ajda se je spominjala vsake malenkosti iz babičine zgodbe. Izpolnila je vse, kar je babici
obljubila. Bila je skrbna, poslušna in previdna. Z nikomer se ni prepirala, ponudila je
pomoč vsakemu, ki jo je potreboval, s svojimi
prijatelji je delila veselje in žalost.
Bližal se je božič. V domu se je počasi občutilo predpraznično razpoloženje. Ajda je te
dni vse pogosteje razmišljala, da se ob prvi
priliki vrne v hišico na hribčku, oh, kako bi
bilo lepo, da se tam za božič sreča s svojo babico. Upala je, da ji bo Božiček Božo, o katerem ji je babica Aja toliko govorila, izpolnil to
edino in največjo željo.
Začenjal se je božični večer. V Dom so
prinesli veliko božično drevo, slamo, žito,
košaro z jabolki, suhimi slivami in orehi. V
kuhinji so se na eni strani pripravljale razne
jedi, mesilo se je testo za razna peciva, a na
drugi strani se je kuhal pusti fižol, pekla se
je riba, delale so se razne solate in pekel se je
kruh. Vsi so bili veseli in razburjeni. Ajdi se je
ponudila priložnost, da se neopazno izmuzne
iz doma na dvorišče. Počasi in previdno se je
oddaljevala po ulici.
Mesto se je bleščalo, osvetljeno s številnimi pisanimi lučkami, žarnicami, okraski in
reklamami. Ulice so bile polne nasmejanih
sprehajalcev, staršev z otroki, uličnih prodajalcev smrekovih drevesc in pisanih balonov.
Ajda je zavidala otrokom, ki so držali za roko
svojo mamo ali očeta, ustavljala se je pred
okrašenimi izložbami in se veselo smejala.
Sneg je padal z velikimi snežinkami. Raznošen z vetrom je delal zamete, brisal je sledi
čevljev po pločnikih. Ajda je hodila, hodila, a
ko bi se utrudila, se je naslonila na zid ali na
ograjo kakšne hiše, da si malo oddahne.
Pri nekaterih vhodnih vratih je stalo okrašeno božično drevo.
Kako je to lepo, bi zašepetala in da ne bi
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je težko ...«
»Tam, v sedaj moji daljni domovini, sem
srečala mojo šolsko prijateljico. In če se mi to
ne bi zgodilo, ne bi vedela niti, kje se ti nahajaš. Prišla sem, da te poiščem.«
»Hvala dragemu Bogu, da mi je dal priložnost, da popravim svojo napako. Takoj ko
urediva vse, kar je potrebno, te odpeljem zraven. Prepričala se boš, kako željno te pričakujejo tvoji bratranec, sestrični in stric. Prepričana sem, da ti bo tam z nami lepo.« Obsipala
je Ajdo z poljubi.
»Ti si zame najlepše božično darilo ... Samo
čudo te je lahko danes pripeljalo sem.«
»Ni to čudo, teta Marija! Božiček Božo je
izpolnil mojo veliko željo. Samo da mi je namesto babice poslal tebe,« ji reče Ajda, prepričana, da nikoli več ne bo ostala brez svojih
domačih.

Umetnine, ki jih narekuje srce

zajokala, je vse hitreje hodila po ulici. Mraz je
vse močneje stiskal. Še bolj se je zavila v svojo
jakno, pod katero si je grela svoje premražene roke. Tako je mesto vse hitreje puščala za
sabo. Prišla je tako do ozke vaške poti in počasi se je začela vzpenjati po hribu navzgor.
Da je vzdržala, jo je vodila naprej samo ta
njena velika želja.
»Božiček Božo, prosim te, naredi, da se še
vsaj enkrat pogovarjam s svojo babico!«
Neprekinjeno je ponavljala to svojo prošnjo, gazeča globoki sneg v skoraj popolnoma
premočenih škorenjčkih.
Končno je zagledala na hribčku hiško babice Ajde, ki je, zamotana v snežni šal, imela
podobo velike snežne kepe, skozi katero se je
komaj vidno prebijala svetloba, a iz dimnika
se je kot malo debelejša nit dvigal sivkast dim.
Ajda ni mogla verjet temu, kar je videla.
»Nekdo je v tej hiši! Sigurno me v njej čaka
babica!«
Vzkliknila je to tako glasno, da je njen glasek odjeknil v nočni tišini, odbijajoč se od
hribčka do hribčka, zveneče potujoč ... babica
čaka ... babica čaka ...
Ni več občutila lakote in mraza. Stopila je
še hitreje in tako zibajoč se je dokopala do
razsvetljenega okna. Naenkrat jo postane
strah.
»Kaj če v hiški ni babica? Kaj če so se v njo
naselili razbojniki?!«
Njeno malo srce je vztrepetalo od tesnobe.
Premražena in lačna se je kljub temu
vzpodbudila in pokukala skozi steklo, poslikano z ledenimi umetninami, v prostor, ki je
njej in babici služil kot kuhinja, dnevna soba
in spalnica. Na babičini pručki ob štedilniku
na drva je sedela njej neznana ženska in neutolažljivo jokala.
»Kdo le je ta ženska? Zakaj je žalostna in
joče?« se je spraševala Ajda. Naslonila je
obraz na steklo tako, da je slišala prasketanje
ognja in občutila, kako se toplota razliva po
sobici.
»Morda je tudi ona, tako kot jaz, sama in se
ni imela kam skriti,« je pomislila.
Odmaknila se je počasi od okna in se odločila, da potrka na vrata. Z otrplimi prsti od
mraza se je dotaknila hladnega hrastovega
lesa. Potrkala je. Trkanje je bilo komaj slišno.
Potrka še enkrat. Tokrat malo močneje in
odločneje. Slišala je, kako se počasni koraki
približujejo vratom.
»Kdo je?« je vprašal prestrašen nežen ženski glas.
»Ajda ... nekoč sem živela v tej hiški z babico ... prosim vas, odprite mi ... zelo sem utrujena in premražena,« je skozi solze in šklepetajoče zobe izgovorila Ajda.
Vrata so se v trenutku odprla pred njo.
Presenečeno Ajdo sta objeli dve roki tako
močno, da se je prestrašila, da jo bo ta neznana ženska zadušila. Ko je objem popustil, je
ženska začela Ajdo božati po obrazu in svetlih laseh; ko sta vstopili v hiško, se je ona
malo odmaknila od Ajde, opazovala jo je z
nepopisno srečo v očeh.

N

a hribčku v Trsteniku stoji hiša domačije
Elbl, kjer delita svoje
dni Danica in Branko Elbl.
Danico poznamo po njenih
humorističnih nastopih, po
številnih njenih pesmih, ki jih
piše po sledeh svojega življenja,
in še čem.
Malokdo pa ve, da njen dom,
predvsem v decembru, napolnijo drobne umetnosti izpod
njenih rok, saj izdeluje za svojo
dušo vse, od adventnih venčkov pa do prelepih jaslic.
Svoje ideje uresničuje z različnimi materiali in jih nalaga
kot kamenček na kamenček
v prelepe izdelke. Vsako leto
tako nastane kaj novega, v letošnjem decembru se jih je
nekaj že zvrstilo, a njene najbližje čaka še kakšno božično
presenečenje, morda celo na
sveti večer.
Saša Lovrenčič
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ŠPORT
FUTSAL – medobčinska futsal liga Lenart

FUTSAL

Evropsko prvenstvo v futsalu 2018 v Ljubljani
Vstopnice za otvoritveno tekmo EP v Futsalu med Slovenijo in Srbijo
gredo dobro v prodajo
Do pričetka Evropskega prvenstva v Futsalu
2018, ki se bo prihodnje leto, od 30. 1. do 10.
2. 2018 odvijalo v Sloveniji, nas loči le še dober mesec dni. Vstopnice za ogled otvoritvene tekme med Slovenijo in Srbijo gredo zelo
dobro v prodajo. Glede na to, da je futsal v
Slovenskih goricah deležen velike pozornosti,
na NZS opozarjajo, da si naj zainteresirani za
ogled tekme svoje vstopnice čimprej zagoto-

vijo, saj bodo Stožice 30. 1. 2018 razprodane.
Slovenija bo v skupini A poleg uvodne tekme
s Srbijo igrala še tekmo proti Italiji 3. februarja. V četrtfinale se uvrstita prvo uvrščeni
reprezentanci. V skupini B se bodo pomerili: Rusija, Kazahstan in Poljska, v skupini C:
Portugalska, Romunija in Ukrajina in skupini
D: Španija, Azerbajdžan in Francija.

Benedikt na krilih Klemenčiča do zmage nad Vrhniko
V 13. krogu 1. SFL so Benedičani kljub močno okrnjeni zasedbi prišli do pomembne
zmage v gosteh nad ekipo Siliko Rem Power
iz Vrhnike. Vse 4 zadetke za zmago 2:4 je
prispeval Bojan Klemenčič. S tretjo zmago v
sezoni so Benedičani na prvoligaški lestvici
prehiteli prav Vrhničane ter se tako povzpeli
na 7. mesto. S tremi zadetki v prvem polčasu
so Benedičani vodili že ob polčasu, v nadalje-

vanju pa je Bojan Klemenčič zatresel mrežo
še 4. in tako potrdil zmago za Benedikt.
Lestvica po 13-tih krogih: 1. FC Litija (31
točk), 2. Dobovec Pivovarna Kozel (26), 3.
KMN Oplast Kobarid (21), 4. KMN Bronx
Škofije (21), 5. FutureNet Maribor (18), 6.
KMN Sevnica (12), 7. Benedikt Avtodeli
Džauš (9), 8. Siliko Rem Power (8), 9. FC
Ivančna Gorica (3).

Ženska Futsal liga
Slovenske gorice še naprej s 100-odstotnim izkupičkom
Igralke KMN Slovenske gorice so tudi po 5.
krogu državnega prvenstva v futsalu za ženske še naprej s 100-odstotnim izkupičkom. V
lokalnem derbiju proti ekipi Cerkvenjaka so v
benediški športni dvorani igralke Slovenskih
goric slavile z rezultatom 1:3. Po hitrem zadetku Tanje Vrabel po podaji iz kota v 3. minuti srečanja so igralke Cerkvenjaka izenačile
z zadetkom Sandre Štumberger v 17. minu-

ti. Za vnovično vodstvo ekipe iz Voličine je
poskrbela kapetanka Rebeka Šnofl. Končni
rezultat 1:3 je z drugim zadetkom na tekmi
priskrbela Tanja Vrabel v 32. minuti. Najučinkovitejša strelka lige je Tanja Vrabel, ki je v
polno zadela 15-krat.
Lestvica po 5. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (15), 2. ŽNK Celje (10), 3. ŽNK Cerkvenjak (2), 4. Siliko Rem Power (1).

V Kidričevem so se na prvem reprezentančnem zboru zbrala dekleta
17. december 2017 je nov mejnik za
slovenski ženski futsal. Na prvem selekcioniranju, ki je potekalo v športni dvorani v Kidričevem, so se namreč zbrale igralke, ki kandidirajo
za prvo slovensko žensko futsal reprezentanco. Med petnajsterico povabljenih igralk je bilo tudi 5 igralk
KMN Slovenske gorice (Larisa Fras,
Rebeka Šnofl, Tanja Voga, Tanja
Vrabel in Valentina Tuš) in 3 igralke ŽNK Cerkvenjak (Mateja Arnuš,
Teja Krajnc in Sandra Štumberger).
Naslednji zbor čaka dekleta že januarja. V
aprilu pa naj bi slovenske futsalerke odigrale
tudi prvo uradno prijateljsko tekmo. Konec

prihodnjega poletja čakajo slovensko žensko
futsal reprezentanco že tudi kvalifikacije za
prvo žensko evropsko prvenstvo v futsalu.

2:0. V nadaljevanju pa so igralci Slovenkih
goric z zadetkoma Matica Goznika in Tadeja
Tkalca izid poravnali, kot že rečeno pa v zadnji minuti srečanja tekmo celo spreobrnili
v svojo korist.
Lestvica po 9. krogu: 1. FC Dobovec – Imeno (20), 2. KMN Meteorplast (20), 3. KMN
Slovenske gorice (19), 4. ŠD Mlinše (15),
5. Benedikt Avtodeli Džauš (9), 6. FutureNet Maribor (7), 7. KMN Sevnica (3), KMN
Olimp Celje (0).

Državno prvenstvo do 17 let - Slovenske gorice v 9-ih tekmah do 9-ih zmag

sokim rezultatom 1:11.
Lestvica po 9. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (27), 2. KMN Meteorplast (24), 3. Benedikt Avtodeli Džauš (15), 4. NK Imeno
Kozje (13), 5. FSK Kebelj Avto Aleš (13), 6.
FC Dobovec (6), 7. FutureNet Maribor (6), 8.
FC Hiša Daril Ptuj (3).

Državno prvenstvo do 13 let - Benediktu zmaga nad Slovenskimi goricami
Na petem turnirju državnega prvenstva do
13 let, ki je potekal minulo soboto na Ptuju,
so v uvodni tekmi dneva mladi upi Benedikta
ugnali Slovenske gorice s tesnim rezultatom
3:2.
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venstva in ekipe, razvrščene od 8. do 15. mesta.
Vrstni red po koncu jesenskega dela prvenstva, po 14. krogu: 1. ŠD Pernica (33), 2.
KMN Gost. pri Antonu (31), 3. ŠD Selce (29),
4. ZGD Slik. B Goričan (26), 5. M Trgovina
Lormanje (26), 6. KMN Vitomarci (25), 7. ŠD
Velka (22), 8. ŠD Jablance (22), 9. KMN Sv.
Trojica (17), 10. Agrolist (16), 11. ŠD Žerjavci
(12), 12. FC Trojica (9), 13. Old Boys (9), 14.
NK Gočova (6), 15. Orfej (1).
Dejan Kramberger

DMN Lenart vabi v zimsko ligo

Društvo za mali nogomet Lenart vabi klube k tekmovanju v zimski ligi, ki bo v Športni
dvorani Lenart potekala v januarju in začetku februarja. Zimske lige se lahko udeležijo tudi
klubi, ki niso člani DMN Lenart. Prijave za sodelovanje v zimski ligi so možne do 9. januarja 2018 na elektronski naslov dmnlenart@gmail.com. Več informacij o samem tekmovanju
najdete na spletnem naslovu: www.dmnlenart.si.

Mažorete TPMK Lenart trikrat zlate v Zagrebu
Letošnje mednarodno tekmovanje v Zagrebu, ki je potekalo 10. decembra, bo članicam
Twirling, plesnega in mažoretnega kluba Lenart ostal v
lepem spominu. V konkurenci
6-ih držav (Poleg slovenskih
tekmovalk in domačih punc
iz Hrvaške so se tekmovanja
udeležili še mažoretni klubi iz
Italije, Madžarske, Bolgarije in
Združenih Arabskih Emiratov)
so namreč članice mažoretnega
kluba iz Lenarta osvojile 3 zlate in 2 bronasti
medalji. Lana Žabčič, ki je nastopala tako v
vlogi tekmovalke kot tudi trenerke, je osvojila 1. mesto v kategoriji solo senior – 2 palici,
v kategoriji solo senior pa 4. mesto. Dve zlati
medalji, oz. pokala za 1. mesto, so si dekleta
prislužila z dvema zmagama v skupinskem
delu tekmovanja, v kategorijah klasična
skupina senior in božična skupina senior. V
skupinskem delu tekmovanja so nastopile:
Barbara Anžel, Maxime Emeršič, Gabrijela

Grabušnik, Tadeja Grabušnik, Špela Kovačič, Tineja Ornik, Kaja Rajter, Lara Štraus
in Lana Žabčič. Klubski uspeh sta s 3. mesto
dopolnili še Barbara Anžel in Maxima Emeršič v kategoriji par senior. Prav tako 3. pa je
bila v kategoriji solo pom-pom senior Špela
Kovačič. Kaja Rajter je v kategoriji solo pom-pom junior osvojila 5. mesto, Lara Štraus v
kategoriji solo junior 7. mesto, Kaja Rajter pa
v isti kategoriji 8. mesto.
D. K.

Rokoborci odlični na državnem prvenstvu

Državno prvenstvo do 19 let - Slovenskim goricam v zadnji minuti lokalni
derbi proti Benediktu

Tudi v deveti tekmi letošnjega državnega prvenstva do 17 let so igralci Slovenskih goric
še devetič slavili in tako ohranili polno bero
točk. Tokrat so slavili v gosteh proti ekipi Dobovca z rezultatom 2:5. Zmago v gosteh so
dosegli tudi igralci KMN Benedikt Avtodeli
Džauš, ki so v ugnali FutureNet Maribor z vi-

Lanskoletni prvaki prve medobčinske futsal
lige Lenart, ŠD Pernica, tudi letos ciljajo na
sam vrh, na kar zgovorno kaže pogled na lestvico ob polovici odigranega prvenstva. Z
enajstimi zmagami, ob dveh porazih, imajo 2
točki prednosti pred najbližjimi zasledovalci,
ekipo Gostišče pri Antonu iz Cerkvenjaka.
Pomladanski del sezone se bo pričel v začetku
meseca marca, ko se bo liga razdelila na dva
dela. Po dvokrožnem sistemu se bo med seboj
pomerilo najboljših 7 ekip jesenskega dela pr-

BORILNI ŠPORTI

FUTSAL – tekmovanje mladih
Igralci KMN Slovenske gorice so v zaostali
tekmi 4. kroga državnega prvenstva do 19 let
proti ekipi Benedikt Avtodeli Džauš z zadetkom Jakoba Nemšaka približno pol minute
pred koncem srečanja tekmo obrnili v svojo
korist in se z rezultatom 2:3 veselili 6. zmage
v sezoni in 19. točke, s čimer so se vodilnima
ekipama Dobovec – Imeno in Meteorplast
približali na točko zaostanka. Benedičani so
sicer še ob polčasu preko zadetkov Valentina
Breznika in Alena Savca vodili z rezultatom

ŠD Pernica jesenski prvak prve medobčinske futsal lige Lenart

Vrstni red po 5. odigranem turnirju: 1. KMN
Sevnica (21). 2. KMN Meteorplast (21), 3. FC
Hiša Daril Ptuj (21), 4. KMN Benedikt (12),
5. KMN Miklavž TBS-Team 24 (6), 6. KMN
Slovenske gorice (0).

Rokoborski klub Lenart je
bil v soboto, 9. decembra, na
državnem prvenstvu v prostem slogu za člane v Murski Soboti. Državni prvak
je v kat. 74 kg postal Metod
Dobaj. V finalu je premagal ljubljanskega tekmovalca s tušem. Tretje mesto je v
kat. 66 kg dosegel Nejc Špic,
v kat. 60 kg pa Žan Perko.
Rezultati povedo, da v klubu
trdo delamo.
T. J.

Srebro in bron za lenarške karateiste
V soboto, 25. 11. 2017, se je v Podčetrtku odvilo državno prvenstvo v karateju za vse kategorije do starosti 21 let. Tekmovanja se je
udeležilo 410 športnikov iz 51. karate klubov,
skupaj pa so opravili kar 463
nastopov.
Iz matičnega Karate kluba
Kovinar se je tekmovanja
udeležilo 7 tekmovalcev, med
njimi 4 Lenarčani: Luka Lenart, Luka Rola, Vid Zarič in
Nino Ornik. Naslov državnega podprvaka v borbah
med dečki je osvojil Vid Zarič, med tem ko je Luka Rola
osvojil bronasto medaljo v
borbah med malčki. Luka Lenart je v hudi konkurenci 30
tekmovalcev izgubil dvoboj za
bronasto medaljo in na koncu
zasedel odlično 5. mesto. S 5.

mestom se lahko pohvali tudi Nino Ornik, ki
se je pogumno kosal s tekmeci kadetske kategorije v borbah.
Borut Močnik
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
KOŠARKA

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENARTU

Košarkaški ekipi Ajdas Lenart U13 2. mesto na Ptuju

alsavto@gmail.com
19. 11. se je košarkarska ekipa
040/515-355
041/448-373
U13 (Dino Moharić,
Jakob Sedonja, Žiga Žižek, Blaž Sekol,
Gal Rožič, Vik Ferk Keršič,
Simon Bratuša, Matevž Markoli in Gal Senekovič; trenerka
Špela Javornik) udeležila prijateljskega turnirja na Ptuju. V
prvem krogu so zbrali največ
točk v skupini B. Finalna tekma proti odlični domači ekipi
Drave Ptuj (trenutno vodilni v
skupini B 2. košarkarske lige)
je bila neodločena do zadnjega
sodnikovega žvižga (35:35). V
podaljšku so ob bučni vzpodbudi domačih navijačev s tribun zaostali za koš razlike in
osvojili odlično 2. mesto.
Manja Kurečič

Lenarški šahisti odlični na regijskem osnovnošolskem tekmovanju

11. 12. so se v Kamnici regijskega
osnovnošolskega prvenstva v hitropoteznem šahu udeležili tudi
šahisti, ki obiskujejo šahovske urice
v prostorih ZPM pod mentorstvom
Jožefa Sedonja. Matija Sedonja je
osvojil 2. mesto v kategoriji fantje
do 9 let, Nika Žgeč je osvojila 8.
mesto v kategoriji deklice do 12 let,
Jakob Sedonja pa je osvojil 6. mesto
v kategoriji fantje do 15let.
Otroke, ki se želijo spoznati z osnovami šaha, vabimo vsak četrtek
med 17. in 18.45, za šahiste vseh
generacij je rezerviran termin vsak
petek med 17. in 19. uro v prostorih
Zveze prijateljev mladine, Trg osvoboditve 6 v Lenartu (stara policija);
tel.: 041 864 815.
Manja Kurečič

»Vrabčki« iz vrtca Selce na Lumpi teku v Ljubljani

ŠT. 11 | 22. DECEMBER 2017

in
Vesel božič !
17
0
2
srečno

in
Vesel božič !
srečno 2017

NASPROTI TRGOVIN SPAR IN HOFER V LENA
alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373

alsavto@gmail.com
040/515-355 041/448-373

Obisk iz vesolja

»Peter, ali si prebral v časopisu, da smo
pred kratkim dobili obisk iz vesolja,« je
mizar Tone pri malici povprašal rezkarja
Petra. »Iz drugega osončja je v naše kraje
priletel asteroid Oumuamua, kar v havajščini pomeni izvidnik. Kdo ve, če so bili na
njem kakšni vesoljci oziroma izvidniki iz
drugih osončij?«
»Ne, tega nisem prebral,« je odvrnil Peter.
»Sem pa opazil.«
»Oprosti, ali sem slabo slišal ali si zares
rekel, da si opazil obisk iz vesolja,« je nejeverno vprašal Tone.
»Prav si slišal,« je dejal Peter. »Osebno sicer nisem videl nobenega vesoljca, sem pa
opazil posledice njihovega delovanja.«
»Kako to misliš,« je še bolj presenečeno
povprašal Tone.
»Opažam različne zadeve, ki jih lahko
naredijo samo ljudje, ki so prišli iz vesolja
in nimajo pojma, kako je tukaj, pri nas.«
»Hm, hm,« je zamišljeno pokimal Tone.
»Mi lahko zaupaš kakšen primer, da bom
bolje razumel, kaj imaš v mislih.«
»Poglej denimo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju zanjo. Po
njem bi moral moj tast za bivanje in nego
v domu za starostnike, za kar sedaj plačuje

Davčne blagajne

»Uvedba davčnih blagajn je bila ena od
najbolj pametnih in poštenih potez naše
vlade,« je Peter vzkliknil v gostilni.
»Zakaj,« je presenečeno povprašal
gostilničar.
»Ker je Poldeta, ki je včeraj ves večer pil
na tuj račun, inšpektor pred gostilno oglobil s 40 evri, ker ni imel računa.«

Zvestoba

»Draga, ali mi boš zvesta, ko bom na
službeni poti,« je mož vprašal ženo.
»Ne sprašuj me, saj nisem vedeževalka,«
mu je odvrnila.

Dobro kosilo

»Pepček, kaj ste v nedeljo jedli za kosilo,« je učiteljica gospodinjstva vprašala
Pepčka.
»Dunajske zrezke.«
»Koliko pa si jih pojedel?«
»Dve zajemalki,« je pojasnil Pepček.

Nasvet

»Dragi, opozori sina, naj se ne poroči s to
kozo, s katero hodi,« je žena dejala možu.

prodaja avtomobilov

Piše: Tomaž Kšela

699,30 evra, sam plačati 1164,60 evra. On
nikoli v življenju ni imel tako visoke plače,
kaj šele, da bi imel takšno pokojnino, čeprav je pošteno delal enainštirideset let in
pol do svojega 65. leta. Kaj takšnega lahko
predlagajo samo vesoljci, ki nimajo pojma,
kako se pri nas živi.«
»Hm, hm, takšen predlog je zares videti,
kakor da bi ga napisali takšni, ki stvarnih
razmer na našem planetu ne poznajo,« je
prikimal Tone.
»Za oskrbo na domu pa bi moral starostnik po predlogu omenjenega zakona iz
svojega žepa plačati 1056,54 evra. Ogromno upokojencev pri nas pa ima pokojnino nižjo od 600 evrov. Kaj takšnega lahko
predlagajo samo vesoljci.«
»Ah, Peter, na žalost se motiš,« je energično posegla v pogovor šivilja Marica.
»Tako neumnih predlogov si zagotovo
niso zmislili pravi vesoljci. Če bi bili tako
neumni, ne bi znali priti do nas. Kaj tako
nespametnega si lahko izmislijo samo naši
domači »vesoljci«, ki so zajadrali že tako
visoko, da ne vidijo več, kaj se dogaja tukaj
doli in kako teče vsakodnevno življenje na
naši prelepi slovenski zemljici.«

Smeh je pol zdravja

zdravju in razvoju otrok, dajemo velik poudarek temu področju. Vse pohvale organizatorjem, ki so poskrbeli za varnost otrok in za
vse, kar na takšnih srečanjih potrebujejo naši
najmlajši.
Vzgojiteljica Jelka Lešnik

prodaja avtom
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V oktobru nas je v vrtcu
Selce obiskal tekaški trener Urban Praprotnik.
Izvedli smo tekaško urico
kot pripravo za Lumpi
tek v Ljubljani. Izbranih
je bilo pet »naj vrtcev« v
Sloveniji, med njimi tudi
naš vrtec. Dopoldan z Urbanom so nam popestrili
tudi stari starši, ki smo jih
ta dan povabili v vrtec v
okviru projekta Simbioza
giba.
28. oktobra smo se
udeležili Lumpi teka v
Ljubljani, ki ga je organizirala in v celoti sponzorirala družba Mercator.
Za otroke, starše in vzgojiteljice je bilo to nepozabno doživetje. Zgodaj
zjutraj nas je avtobus
izpred vrtca odpeljal v
Ljubljano. V Maxi centru
smo imeli zajtrk, dobili
smo rdeče Lumpi majčke
in darila z Lumpi izdelki.
Z Urbanom smo se odpravili na štart Lumpi
teka za kategorijo »naj
vrtci«. Otroci, starši in
vzgojiteljice vseh petih
vrtcev smo uspešno pritekli na cilj. Zmagovalci
smo bili vsi, ki smo pretekli določeno razdaljo in kot pravi športniki
prejeli medalje in diplome.
Po teku je bila zabava na ploščadi Trga revolucije. Otroci vseh vrtcev so se na odru predstavili s plesno točko.
Ker se zavedamo, da gibanje prispeva k

prodaja avtomobilov

Srečno vožnjo v letu 2018!

Pripravlja T. K.

»Nič mu ne bom rekel. Tudi mene ni nihče
pravočasno opozoril ….«

Govorilne ure

»Jutri imamo govorilne ure v ožji sestavi,«
je mali Petrček rekel očetu.
»Kako v ožji sestavi? Kdo vse bo navzoč?«
»Razredničarka, ravnatelj, ti in jaz.«

Dilema

»Pepček, bi bil raje neumen ali plešast,« je
stric vprašal malega Pepčka.
»Neumen.«
»Zakaj?«
»Ker se to nič ne vidi.«

Računstvo

»Koliko je dva in dva,« je učiteljica
vprašala Pepčka.
»Štiri!«
»Bravo! Pet!«
»Ah, saj sem vedel, da je pet …,« je vzdihnil Pepček.

Telefonski pogovor

»Je to linija za pomoč alkoholikom?«
»Da. Kako vam lahko pomagam?«
»Prosim vas za recept za kakšen dober
koktejl z vodko…«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

15. obletnica delovanja Društva za razvoj
Slovenskega podeželja
V sredo, 29. 11. 2017, je na Rodici pri
Domžalah na oddelku za Zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani potekal 2.
izredni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja. V imenu Društva za razvoj
podeželja Ovtar Slovenskih goric in LAS Ovtar Slovenskih goric sta se dogodka udeležila
predsednik društva Andrej Kocbek in Mojca
Kramberger. Društvo, ki združuje Lokalne
akcijske skupine (LAS) in druge deležnike
razvoja podeželja na Slovenskem, letos obeležuje 15-letnico delovanja, za nemoteno delo
v prihodnjih mesecih pa je bilo nujno sprejeti
tri pravilnike. Predsednik društva Aleš Zidar
je predstavil predlog programa dela za leto
2018. Program v petih delovnih področjih
je zastavljen ambiciozno, več kot polovico
sredstev pa predstavljata projektno delo in
organizacija strokovnih dogodkov. Člani so
v razpravi predlagali dopolnitve in popravke,
na kocu pa soglasno potrdili tako pravilnike
kot program dela.
Poldrugo desetletje
delovanja kot vodilna
nevladna
organizacija za hitrejši razvoj
slovenskega podeželja
smo člani društva proslavili 29. 11. 2017 na
Oddelku za zootehniko
Biotehniške fakultete, v
istih prostorih, kjer je
leta 2002 potekal ustanovni zbor. V slavnostnem govoru je Tomaž
Cunder orisal začetke
formalnega povezovanja nosilcev razvojnih
idej in akterjev razvoja
slovenskega podeželja

ter izpostavil vlogo prof.
dr. Michaela Dowerja,
takratnega predstavnika
PREPARA, in ključnih
domačih strokovnjakov:
dr. Marije Markeš, dr. Marka Koščaka, Rosane Ščančar, Gorana Šosterja s sodelavci.
Skozi pregled mejnikov je izpostavil vlogo in
pomen društva na državni ravni in v mednarodnem prostoru. Člani smo se z minuto
molka spomnili pokojne druge predsednice
društva Rosane Ščančar in stanovskega kolega Gorana Ohmana iz LAS Prlekija, ki je
s kamero zabeležil pomembne trenutke društva. Slovesnost sta zaokrožila nastop skupine
Uršule Ramoveš in Fantov z Jazbecove grape
in druženje ob zaključku tega zelo aktivnega
leta. Skupaj in povezani se bomo spoprijeli s
prihodnimi izzivi, ki jih je več kot dovolj.
V. E. in M. K.

Letos že 10. praznični sejem v Lenartu
Božično-novoletni sejem že
tradicionalno poteka ob petkih in sobotah v večernih urah,
ko središče mesta Lenarta čarobno razsvetljujejo modre in
bele lučke. Praznični sejem,
ki poteka v organizaciji Društva za razvoj podeželja Ovtar
Slovenskih goric in Razvojne
agencije Slovenske gorice, je
odlična priložnost za druženje,
okušanje dobrot Ovtarjeve ponudbe in nakup daril domačih
ponudnikov.
Na Trgu osvoboditve je obiskovalcem na voljo bogata
praznično obarvana sejemska
ponudba: kulinarične dobrote, vino, izdelki domače obrti,
ročna dela, voščilnice, dekorativni izdelki … Ne manjka pa
tudi ponudba kuhanega vina
in vročega čaja, ki nas ogreje v
zimskih večerih. Sejem dopolnjuje bogat kulturni program
za najmlajše in mlade po srcu.
In vsi skupaj z nestrpnostjo pričakujemo prihod dobrih mož,
ki obdarijo pridne otroke.
M. G.

Razvojna agencija Slovenske gorice
obeležuje 10 let delovanja

let
102007


Ob koncu leta 2007 je bila v Lenartu ustanovljena Razvoja agencija Slovenske gorice. V
10-letnem delovanju agencije so bili izvedeni
številni projekti v javnem interesu, med katerimi velja izpostaviti čezmejnega Via Savaria
– Martinova pot in kar 68 projektov Lokalne
akcijske skupine (LAS) Ovtar Slovenskih goric, v kateri je agencija v obdobju 2007-2013
delovala kot upravljavec LAS. Na prehojeni
poti je bilo uresničenih veliko različnih pobud, trenutno pa agencija izvaja aktivnosti na
naslednjih področjih:
• Kot Območna razvojna agencija Območnega razvojnega partnerstva Slovenske gorice izvaja razvojne naloge na
območju partnerstva. V tem okviru je
partner v projektu SocioLab, pripravlja
projekt kolesarskih povezav in sodeluje
pri projektu Centralne čistilne naprave v
Lenartu.
• V programskem obdobju 2014-2020 je
vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih
goric, ki obsega območje 10 občin in več
kot 42.000 prebivalcev. Na doslej izvedenih razpisih je agencija prejela 34 projektnih predlogov.
• Izvaja operacijo GLAMUR, usmerjeno v
promocijo in trženje lokalne ponudbe, ki
je projekt sodelovanja med LAS Prlekija, LAS Ovtar, avstrijskima LAS Verein
zur Förderung Steirischen Vulkanlandes

•

•

•

•

•

•

in društvom Verein Genuss am Fluss im
Steirischen Vulkanland.
Je partner v čezmejnem projektu Flagship Products, ki razvija kulinarično in
doživljajsko ponudbo v povezavi z vodilnimi produkti Podravja in Pomurja, s
poudarkom na kruhu in medu.
V okviru agencije deluje Izobraževalni
center Slovenske gorice, ki izvaja študijske krožke, aktivnosti središča za
samostojno učenje in univerze za tretje
življenjsko obdobje.
Je del Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij, Slovenske univerze za tretje
življenjsko obdobje, član Društva za razvoj slovenskega podeželja in koordinator sodelovanja s sosednjim Štajerskim
Vulkanlandom.
Je soorganizator sejmov: velikonočni sejem, sejem KOS, sejem AGRA v okviru
predstavitve ponudbe Slovenskih goric
in božično-novoletni sejem v Lenartu.
Si s svojim delovanjem aktivno prizadeva k razvoju podeželja v Slovenskih goricah, spodbuja in nudi strokovno pomoč
zasebnim investitorjem, javnim zavodom in občinam pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz skladov
KS, EKSRP in ESRR (pri pripravi investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, vlog itd.).
Je izdajatelj mesečnika Ovtarjeve novice.

Ni v naši moči prešteti liste
v knjigi življenja.
To pa je v naši moči,
da vsako stran popišemo z dobrimi deli.
		
(A. M. Slomšek)

Želimo vam mirne in
blagoslovljene božične praznike,
preživite jih v krogu tistih, ki
so vam najdražji. Listi v knjigi z
letnico 2018 pa naj bodo popisani
s srečnimi in uspešnimi trenutki,
trdnim zdravjem in medsebojnim
razumevanjem.

Ne zamudite! Sejem bo potekal še ta vikend, 22. in 23 decembra 2017,
med 16. in 21. uro. Vabljeni!
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