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Slovenske gorice so bile v tej zimi doslej v glavnem brez snega. Pogled na Sveto Trojico sredi januarja. Foto: E. P.

Nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

D

ržavni zbor je sprejel nov zakon o
množičnem vrednotenju nepremičnin, ki že velja. Novi zakon, ki bo
podlaga za uvedbo davka na nepremičnine,
odpravlja neskladnosti z ustavo starega zakona ter lastnikom nepremičnin nudi možnost
vplivanja na posplošeno vrednost nepremičnin tako v fazi določanja modelov vrednotenja kot v fazi določitve vrednosti posamezne
nepremičnine.
Po novem bo lahko javnost sodelovala v
postopkih oblikovanja modelov za vrednotenje nepremičnin. Predloge modelov bodo
namreč razgrnili po občinah, občani pa bodo
nanje lahko podali svoje pripombe in predloge. Občine, ki so po zakonu pristojne za
razgrnitev modelov vrednotenja, bodo opravile javno obravnavo razgrnjenih materialov
ter zbrale pripombe lastnikov nepremničnin,
nato pa se bodo glede na svoje poznavanje lokalnih razmer do njih opredelile. Nato bodo
pripombe in svoje pripombe poslale organu
za vrednotenje, ki bo vse preučil in pripravil
končni model vrednotenja.
Poleg tega novi zakon lastnikom nepremičnin zagotavlja pravno varnost, saj bodo
lahko ugovarjali določeni oziroma pripisani

posplošeni vrednosti svoje nepremičnine. To
bodo lahko storili v »postopku uveljavljanja
posebnih okoliščin«, v katerem se bodo lahko sklicevali na posebne okoliščine v zvezi z
mikrolokacijo nepremičnine, z njeno kakovostjo in z morebitnimi poškodbami na nepremičnini.
Lastniki nepremičnin bodo o novih vrednostih svojih nepremičnin obveščeni predvidoma konec leta 2018. Pri določanju vrednosti kmetijskih in gozdnih zemljišč bodo
upoštevali namensko, ne dejansko rabo zemljišč. To pomeni, da bodo zazidljive parcele
ovrednotene kot stavbne, četudi jih lastniki
dejansko uporabljajo še za kmetijske namene.
Na poglagi novega vrednotenja nepremičnin
naj bi država uvedla davek na nepremičnine, s
katerim nameravajo nadomestiti več dajatev:
nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje
gozdnih cest in začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti. Če bo uspelo
državi pridobiti dovolj sredstev z davkom na
nepremičnine, bo lahko razbremenila davke
in prispevke na delo in s tem spodbudila gospodarsko rast.

Novelirane vrednosti nepremičnin

V

lada je pred dnevi, ko je še veljal stari
zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, izdala uredbo o določitvi
indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31.
marec 2017. Po starem zakonu o množičnem
vrednotenju nepremičnin je treba namreč
vrednosti nepremičnin novelirati glede na
dejanske cene nepremičnin na trgu. Po vladni uredbi bo Geodetska uprava Republike

Slovenije v registru nepremičnin spremenila
vrednosti nepremičnin glede na gibanja cen
na trgu z nepremičninami v obdobju od leta
2014 do 2017.
Glede na realno gibanje cen na trgu se bo
vrednost nepremičnin v nekaterih občinah
povečala, v nekaterih pa zmanjšala. Po uredbi
se bodo vrednosti stanovanj zvišale za največ
25 odstotkov, vrednosti lokalov pa se bodo
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znižale za največ 20 odstotkov. Pri vrednostih
kmetijskih zemljišč pa bodo spremembe v
obeh smereh - navzgor in navzdol.
V minulih treh letih so se stanovanja najbolj podražila v Ljubljani in okolici. Povpraševanje se je povečalo zaradi ugodnih stanovanjskih kreditov in povečanja kupne moči,
pa tudi zaradi tega, ker vse več Ljubljančanov
oddaja stanovanja turistom. Zato se je vrednost nepremičnin na območju Ljubljane in
okolice povečala za 12 do 25 odstotkov.
Nekoliko manj - od 10 do 14 odstotkov, so
se povečale vrednosti stanovanj v mestih, tudi
v Mariboru, Lenartu, Gornji Radgoni, Ormožu in Ljutomeru ter v nekaterih manjših
naseljih.
Vrednosti hiš so se povečale zlasti v Ljubljani, na Bledu, v Bohinju, Celju, Postojni in
Laškem.
Vrednost kmetijskih zemljišč pa se je povečala na vzhodu države, tudi v osrednjih
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Slovenskih goricah, medtem ko se je na zahodu Slovenije znižala. Zanimivo je, da se
vrednosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji v
času krize niso znižale. Po novem se giblje
vrednost kvadratnega metra kmetijskega zemljišča na Štajerskem in v Podravju od 0,95
do 2,48 evra, odvisno od kakovostnega razreda zemljišča.
V zadnjih štirih letih je bilo v vzhodni Sloveniji izvedenih skupaj okoli 6400 kupoprodajnih poslov s kmetijskimi zemljišči, tujci pa so
bili v nakup ali prodajo vključeni v 64 primerih - torej v manj kot enem odstotku. Tujci so
bili vključeni v nakup ali prodajo 226 parcel,
kar predstavlja 1,56 odstotka parcel, ki so v zadnjih štirih letih zamenjale lastnika v vzhodni
Sloveniji.
Sicer pa se zaradi gospodarske rasti v zadnjem obdobju obseg prometa z napremičninami v Sloveniji še povečuje.

Dopolnili so zakon o zemljiški knjigi

D

ržavni zbor je sprejel dopolnitve
zakona o zemljiški knjigi, ki bodo
državi omogočile, da bodo vse nepremičnine ustrezno vpisane v obe temeljni
nepremičninski evidenci - v zemljiški kataster in v zemljiško knjigo. To bo tudi državljanom olajšalo vpis svojih nepremičnin v
zemljiško knjigo.
Po novem postopek dopolnitve zemljiške
knjige ni več izključno predlagalni postopek
(torej postopek, ki se začne na predlog oseb,
ki imajo za to pravni interes), temveč ga začne sodišče po uradni dolžnosti. Številni posamezniki se namreč niso odločili za to, da
bi sprožili postopek dopolnitve zemljiške
knjige, ker je bila vložitev predloga za to povezana tudi s stroški. Marsikdaj pa predlog ni
bil vložen, ker lastniki nepremičnin niso bili

znani, saj zapuščinski postopki še niso bili zaključeni ali kaj podobnega.
Poslej bo sodišče po uradni dolžnosti začelo postopek takoj, ko bo od Geodetske uprave Republike Slovenije prejelo potrdilo, da je
določena zemljiška parcela vpisana v zemljiški kataster. Tako bodo podatki v zemljiški
knjigi v celoti usklajeni z dejanskimi oziroma
resničnimi stvarnopravnimi razmerji ter z
zemljiškim katastrom.
Urejenost nepremičninskih evidenc je
nujna za učinkovito delovanje državne na
številnih področjih, še zlasti na davčnem področju, pa tudi na področju socialne politike,
saj so številne pravice državljanov vezane na
njihov gmotni položaj oziroma na vrednost
njihovih nepremičnin.
T. K.
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Videnje ljudi in dogodkov

Slovenski upor in evropska odporniška gibanja

J

anuar je za slovenski upor med 2. svetovno vojno še posebej pomemben. V tem
mesecu leta 1942 se je začel v Dražgošah tridnevni boj Cankarjevega bataljona z
nemškimi policijskimi silami. Značilno za
to bitko je, da so Nemci pobili 41 domačinov. Druga pomembna bitka na Slovenskem
je bila januarja leta 1943, ko je okrog 2000
nemških vojakov v neenakem boju pobilo
vseh 69 borcev Pohorskega bataljona. S tema
in drugimi bitkami se je slovensko partizanstvo enakovredno vključilo v jugoslovanski
narodnoosvobodilni boj in v evropsko odporniško gibanje, v katerem je bilo v marsičem vodilno, zlasti še v oboroženem odporu.
Zgodovinarka dr. Vida Deželak Barič mi
je pred leti povedala, da so med drugo svetovno vojno v skoraj vseh državah Evrope
obstajala odporniška gibanja, ki so se na
različne načine bojevala proti okupatorju,
večina med njimi pa se je zavzemala tudi za
spremembo predvojnih političnih razmer.
Odporniško gibanje je potekalo v okupiranih državah, pa tudi v Nemčiji, Italiji in v
njunih zavezniških državah. Poleg Jugoslavije je bilo odporništvo najbolj razvito na
Poljskem. Oblike odpora so bile raznolike.
Poljaki so med vojno razvili celo ilegalni univerzitetni študij in znanstvene ustanove, razvejan pa je bil tudi ilegalni tisk. Poljska je doživela tudi dve varšavski vstaji. Prvo so vodili
Židje, drugo pa Domovinska armada. V tej
bitki je življenje izgubilo 200.000 vstajnikov.
V Franciji so prve vstajniške skupine nastale že leta 1940. Najmočneje so bile komunistične skupine. Poleg odpora v Franciji je
obstajalo še gibanje Svobodna Francija generala de Gaulla v Londonu. Po kapitulaciji
Italije je zlasti na severu pod pretežnim vod-

stvom komunistov v industrijskih središčih
odpor dobival zaostrene razsežnosti. Poleg
odpora, ki se je najbolj razširil v italijanskih
planinah, so po mestih potekale številne
stavke in akcije mestne gverile.
Na Češkem so različna gibanja ustanovila
Centralni komite notranjega odpora. Samo
med leti 1940–1942 je bilo v Britanijo poslanih 20.000 brzojavk. Komunisti so izvajali
ostrejše oblike odpora, predvsem sabotaže.
Do večjega odpora je na Češkem prišlo šele
maja 1945.
Konec leta 1943 so slovaški komunisti z
nekaterimi odporniškimi skupinami sklenili
t. i. Božični sporazum. Sovjeti so leta 1944 na
Slovaško poslali številne diverzantske skupine, ki so delovale v nemškem zaledju. Partizani so, kot meni Deželakova, v avgustu 1944
obvladovali precejšnje območje Slovaške.
Estonija, Latvija in Litva so leta 1940 z izsiljeno priključitvijo Sovjetski zvezi izubile
neodvisnost in so sprva pozdravile nemško
okupacijo. Ko pa jim nemški okupator ni
priznal avtonomije, se je pojavil protinemški
upor, ki se je omejil na politično propagando,
izdajanje tiska in neizpolnjevanje okupatorskih ukrepov.
V Albaniji se je v gorskih predelih po italijanskem napadu leta 1939 pojavila gverila.
Kasneje je odpor s konsolidacijo KP začel
dobivati osrejše oblike.
Zgodovinar dr. Dušan Biber je podpisanemu povedal, da so evropska osvobodilna
gibanja pomembno pripomogla k zavezniški
zmagi, ne samo z vojaškimi akcijami, temveč
tudi s sabotažami komunikacij in zbiranjem
pomembnih informacij.
Tone Štefanec
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K

aj nam je na trgu dela ter na področju
družinske in socialne politike prineslo
leto 2018?

Otroški dodatek za 300 tisoč otrok

V letošnjem letu so zaradi odprave varčevalnih ukrepov ponovno upravičeni do otroškega
dodatka tudi otroci iz družin, ki so razvrščene
v 7. in 8. dohodkovni razred, v katerih dohodek na družinskega člana ne presega 1020
evrov neto (če denimo starša z dvema otrokoma skupaj zaslužita neto med 2.637 in 3.379
evrov se uvrstita v 7. dohodkovni razred, če
skupaj zaslužita med 3.379 in 4.079 evrov, pa
se uvrstita v 8. dohodkovni razred). Do otroškega dodatka je tako letos upravičenih okoli
300 tisoč otrok oziroma 50 tisoč več kot lani.
Za otroške dodatke bo država namenila predvidoma 237 milijonov evrov.

Pomoč ob rojstvu otroka vsem staršem

Pomoč ob rojstvu otroka ponovno postaja
univerzalna pravica, zato so letos do nje upravičeni vsi starši, ne glede na svoj materialni
položaj oziroma na materialni položaj družine.

Več očetovskega dopusta

Očetje pa imajo letos na voljo več plačanih
dni očetovskega dopusta. Prvih 15 koledarskih
dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do
šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2018
ima oče pravico še do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega
dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Sklenitev zakonske zveze po novem

Ker so se z novim letom začele uporabljati
določbe novega Družinskega zakonika, je bodočim zakoncem letos na voljo več možnih
načinov sklenitve zakonske zveze. Zakonska
zveza se, glede na želje bodočih zakoncev, tako
lahko sklene pred matičarjem in načelnico ali
načelnikom upravne enote ali od njega pooblaščeno osebo; pred matičarjem in županjo
ali županom občine, na območju katere se zakonska zveza sklepa, ali samo pred matičarjem,
kar je novost. Novo je tudi, da lahko zakonca
skleneta zakonsko zvezo s pričami, lahko pa
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tudi brez prisotnosti prič. Zakonska zveza se
sklepa v uradnih prostorih (ki jih določi načelnik upravne enote v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo) in v uradnem času.
Lahko pa se sklene tudi zunaj uradnih prostorov in zunaj uradnega časa, med drugim tudi
na željo bodočih zakoncev, če sta pripravljena
poravnati s tem nastale dodatne stroške, ki so
določeni v enotnem znesku 170 evrov.

Socialni delavci bodo imeli več časa za
delo z ljudmi

V letošnjem letu bo stekla dolgo načrtovana
reorganizacija centrov za socialno delo. Zahvaljujoč temu naj bi imeli socialni delavci več
časa za delo z ljudmi, ki so pomoči potrebni,
manj časa pa naj bi jim vzela »papirologija«,
k čemur bodo prispevali tudi informativni izračuni.

Aktivna politika zaposlovanja

Država bo na področju aktivne politike
zaposlovanja posebno pozornost posvečala
zaposlovanju mladih, starejših in dolgotrajno
brezposelnih. Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo na voljo blizu preko 81 milijonov
evrov – dobrih 35 milijonov evrov iz državnega proračuna in preko 46 milijonov evrov pa
iz Evropskega socialnega sklada. Poleg programov iz lanskega leta, ki se nadaljujejo tudi v
letošnjem, načrtujejo dva nova javna razpisa:
za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018 in 2019 ter za
sofinanciranje zaposlitvenih projektov na lokalni oziroma regionalni ravni.

Spremembe zakona o urejanju trga dela

V drugi polovici januarja so se začele uporabljati določbe noveliranega zakona o urejanju
trga dela, ki bodo omogočile hitrejšo aktivacijo
brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo. Z novim letom pa se je začel uporabljati
zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki naj bi
bolj učinkovito ščitil pravice delavcev, ki jih slovenski delodajalci napotujejo na delo v tujino.

Dvakrat povišanje pokojnin

Upokojenci bodo letos dobili letni dodatek
v višini od 100 do 400 evrov, odvisno od višine pokojnine. Izplačali jim ga bodo skupaj z

redno pokojnino za mesec julij. Sicer pa naj bi
letos kar dvakrat uskladili pokojnine in druge
prejemke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poleg redne uskladitve pokojnin po
zakonu se bodo aprila pokojnine povečale za
1,1 odstotek.

Novi pogoji za upokojitev

Sicer pa se lahko letos moški starostno upokojijo, ko dopolnijo 65 let starosti in 15 let
zavarovalne dobe oziroma ko dopolnijo 60
let starosti ter 40 let pokojninske dobe brez

dokupa. Ženske se lahko starostno upokojijo,
ko dopolnijo 65 let in 15 let zavarovalne dobe
oziroma 64 let in 20 let pokojninske dobe oziroma 59 let in 8 mesecev ter 40 let pokojninske
dobe brez dokupa, saj za ženske za slednja dva
pogoja še velja prehodno obdobje. V letu 2018
se lahko predčasno upokojijo moški, ki bodo
dopolnili 60 let starosti in 40 let pokojninske
dobe in ženske, ki bodo dopolnile 59 let in 8
mesecev in hkrati 40 let pokojninske dobe.
T. K.

LO SMC Lenart

Spoštovane občanke in občani!
V Lokalnem odboru Stranke modernega centra Lenart vas ob začetku novega leta želimo pozdraviti z nekaj kratkimi vrsticami. Od svoje ustanovitve pred skoraj štirimi leti si
s svojimi članicami in člani v občinskem svetu in odborih občine, pa tudi v nadzornem
odboru prispevamo za dobrobit občine in njenih prebivalcev. Že skoraj celo leto deluje tudi
pisarna LO SMC Lenart, ki je bila odprta na dan za našo občino zelo konstruktivnega obiska
ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča v Lenartu, katerega rezultat so rezervirana
finančna sredstva v proračunu Republike Slovenije za lenarško severno obvoznico. Omenili bi še skupno investicijo občine Lenart in UE Lenart v dvigalo, s katerim je omogočeno
dostojno urejanje osebnih stvari prav vsem občankam in občanom tudi ob naši pomoči, saj
smo podajali pobude za dvigalo vse od leta 2015. Svoje delo bomo v tem duhu nadaljevali
tudi v prihodnje, vas pa prijazno vabimo, da nam vaša vprašanja, pobude in pohvale sporočite preko elektronske pošte na lenart@lo.strankasmc.si ali pa nas osebno obiščete v naši
pisarni na Trgu osvoboditve 3 v Lenartu (nad kavarno Askari), kjer vam v času uradnih ur
vsak tretji ponedeljek v mesecu od 14.30 do 16.30 prisluhne naša poslanka Vesna Vervega.
Lokalni odbor SMC Lenart

Poslanski kotiček

V zdravstvu moramo narediti red

Z

dravje je največja vrednota, je temelj
razvoja in blagostanja posameznika
in celotne družbe. Zato smo vsi zainteresirani za dobro zdravje, še posebej starejši, med katerimi je z daljšanjem življenjske
dobe vse več bolnih in pomoči potrebnih.
Zaradi tega je ena izmed mojih prioritet, kot
vašega predstavnika v DZ, vsem dostopno in
učinkovito zdravstveno varstvo.
Potrebna je celovita reforma zdravstvenega varstva, ki mora poseči na področje
osebne in družbene skrbi, odgovornosti za
zdravje, solidarnosti, zdravstvenega zavarovanja, organizacije ter izvajanja in financiranja zdravstvene dejavnosti.
Delo ministrice za zdravje v tem mandatu
je potekalo brez ustreznega dialoga z deležniki, še pogosteje pa z izključevanjem zainteresirane javnosti. Ukrepi ministrice gredo
v smer dezintegracije zdravstva, njeno delo
vodi v podaljševanje čakalnih dob in zmanjševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Čudi me in zgroženi smo, da ministrica ne
ukrepa ob vseh dokazih kriminalnih dejanj v
zvezi z nabavami materialov v javnem zdravstvu, da izvaja čisto politično kadrovanje
tudi največjih in najbolj zahtevnih ustanov
v Sloveniji. Izgube v javnih zdravstvenih
zavodih so se v mandatu ministrice Kolar
Celarčeve še dodatno povečale, ministrica
ni pripravila ustreznih ukrepov za izhod
slovenskega zdravstva iz krize, ni zagotovila
ustreznih sprememb v sistemu financiranja
in vzdržnosti javnega zdravstvenega sistema.
Pod vlado Mira Cerarja smo bili priče nekaj
»gasilskih« akcij, ki so lahko v luči evropske
zakonodaje sporne, zato si je v tem mandatu
pridelala tudi prijavo na Evropsko komisijo.
Ministrica se ob iztekanju mandata pohvali z dobrimi informacijskimi rešitvami v
zdravstvu. A projekt e-recept se ni pričel v
mandatu te ministrice, temveč že leta 2013.
Ustrezno pa deluje zato, ker so na pilotnem
projektu, ki je trajal celo leto, sodelovali
vsi deležniki. Na žalost pa to pa ne velja za e-zdravje oz. e-napotnice. Ta sistem je bil narejen rokohitrsko, ker je na vrata Ministrstva za
zdravje trkala Evropska komisija. Ker je ministrica potrebovala kritje zaradi evropskega
financiranja, je 30. 10. 2015 izdala pravilnik o
delovanju nujne medicinske pomoči (NMP).
Kdor se malo spozna na zdravstvo, vidi, da te
zadeve, ki so bile implementirane in investirane z evropskim denarjem, žal niso stekle,
ker na ministrstvu niso dosledno izvajali tega
projekta skozi več let in konkretno pri projektu e-napotnica niso pristopili k projektnemu
delu. Veliko težavo vidim predvsem na strani

izvajalcev zdravstvenih storitev, saj šifranti za
izdajo napotnic niso bili strokovno narejeni,
prav tako pa izvajalcem za ta projekt niso bila
namenjena nobena dodatna sredstva.
Še en projekt, ki se je začel pred mandatom
te ministrice, z izgradnjo urgentnih centrov.
Predsednica Odbora za zdravje v stranki SDS
Alenka Forte, dr. med., ocenjuje, da smo s tem
projektom dobili moderne, super opremljene
inštitucije, ki danes služijo več ali manj temu,
da zdravniki na enem mestu lažje obravnavajo paciente, a sistem, da bi urgentne centre
vodili specialisti urgentne medicine, očitno še
dolgo ne bo zaživel zaradi manka zdravnikov.
Periferija in urgentni centri so v sistemu organiziranja dela prepuščeni povsem sami sebi.
V stranki SDS ocenjujemo, da je nov sistem
samo podražil sistem nujne medicinske pomoči, saj ta deluje dualno - po zdravstvenih
domovih po občinah, kjer ni zraven bolnišnice, še vedno deluje in se financira NMP
v prejšnjem obsegu. Ob tem se nam poraja
tudi vprašanje o rezultatih dostopnih časov,
uspešnih reanimacij, višjega deleža preživetij
zaradi delovanja urgentnih centrov. Ne deluje
niti dispečerski center.
Problematičen je tudi sistem prvih posredovalcev, ki se naslanja predvsem na volonterje, in pokritost države z avtomatskimi defibrilatorji. Skrb za te je namreč ministrstvo
preprosto prevalilo na druge. Kdo bo odgovarjal, ko bo prvi posredovalec nudil prvo
pomoč z aparatom, ki več ne deluje, ker ni
bilo ustreznega nadzora in servisiranja. Ob
tem moram omeniti še najbolj pereče področje zadnjega časa - otroško srčno kirurgijo. Kje pa lahko tukaj govorimo o varni in
kakovostni oskrbi? Ministrica tudi ignorira
priporočila Evropske komisije, da se države
na evropski ravni za redke bolezni povezujejo preko referenčnih centov.
V stranki SDS ocenjujemo, da je krovni
problem te vlade in ministrice, da ne sodeluje s strokovno javnostjo, da se zapira v svoje
vrste in na tak način segmenta zdravstva ni
mogoče spreminjati. Zdravstvo je velik družbeni problem, je kompleksen sistem, ki ga
bomo lahko reformirali in nadgradili samo
s širokim sodelovanjem. Program stranke
SDS, ki ima naslov: »V zdravstvu bomo naredili red«, je izziv celotni politični srenji, da
pride s svojimi videnji, da se začnemo pogovarjati danes, ne pa v mesecu pred volitvami.
Skrb za zdravje je naša prva vrednota, poskrbimo, da bo to tudi ostala.
Pišete mi lahko na naslov:
franc.breznik@dz-rs.si
Vaš poslanec v DZ Franc Breznik
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Brezposelnost v osrednjih Slovenskih
goricah manjša kot v državi

O

b koncu leta 2017 je bilo v Sloveniji registriranih 85.060 brezposelnih oseb,
kar je za 14,6 odstotka oziroma 14.555
oseb manj kot konec leta 2016. Povprečno število brezposelnih oseb v letu 2017 pa je bilo za
14,1 odstotka manjše od povprečnega števila
brezposelnih v letu 2016.
Lani se je na zavodu za zaposlovanje na novo
prijavilo 82.379 brezposelnih oseb. Največ oseb
se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (45.889). Poleg tega se je na zavodu
prijavilo še 12.344 iskalcev prve zaposlitve ter
12.062 trajno presežnih delavcev in delavcev, ki
so delo izgubili zaradi stečaja podjetja.
Kot ugotavljajo kadrovske službe v podjetjih, na trgu dela delavcev z nekaterimi poklici
že primanjkuje.
Sicer pa je v osrednjih Slovenskih goricah
stopnja brezposelnosti krepko nižja kot na
Štajerskem, pa tudi precej nižja kot v Sloveniji.
To je zlasti posledica dejstva, da v času krize
ni šlo v stečaj nobeno večje podjetje v Lenartu. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila
tako oktobra lani v Sloveniji 8,8-odstotna, na
območju Upravne enote Lenart pa 6-odstotna.

V občini Benedikt je bila stopnja brezposelnosti 6,3-odstotna, v občini Cerkvenjak 5-odstotna, v občini Lenart 6,3-odstotna, v občini
Sveta Ana 6,9-odstotna, v občini Sveta Trojica
6,4-odstotna, v občini Sveti Jurij v Slovenskih
goricah pa 4,5-odstotna.
Medtem ko je bila stopnja brezposelnosti v
osrednjih Slovenskih goricah pod republiškim
povprečjem, je bila stopnja brezposelnosti v
sosednih občinah krepko nad povprečjem v
državi. Oktobra lani je bila stopnja brezposelnosti v občini Maribor 13,5-odstotna, v občini Gornja Radgona 12,2-odstotna, na Ptuju
9,3-odstotna, v občini Ormož 11,6-odstotna
in v občini Ljutomer 11,9-odstotna. Včasih se
je veliko delavcev iz osrednjih Slovenskih goric vozilo na delo v večja mesta, očitno pa se
bodo sedaj tudi delavci iz večjih mest morali
začeti voziti na delo v podjetja v Lenartu in
drugih krajih v Slovenskih goricah. Ne gre pa
zanemariti, da na nižjo stopnjo brezposelnosti
v osrednjih Slovenskih goricah vpliva tudi zaposlovanje naših delavcev v sosednji Avstriji.
T. K.

Z zakonom do evidentiranja dejanske rabe
zemljišč javne cestne infrastrukture

V

Sloveniji še vedno niso do konca urejene vse evidence o zemljiščih in drugih
nepremičninah ter njihovi dejanski
rabi, temveč še vedno obstaja razkorak med
podatki o nepremičninah v javnih evidencah
in dejanskem stanju v naravi oziroma na terenu. To je postalo jasno že ob pripravi prvega
množičnega vrednotenja nepremičnin pri nas.
Velik problem predstavljajo podatki o zemljiščih, ki pripadajo javni cestni in železniški infrastrukturi. Marsikdaj iz javnih evidenc
(zemljiška knjiga, zemljiški kataster, zbirni
kataster javne infrastrukture) sploh ni mogoče
ugotoviti, da zemljišče pripada javni cestni ali
javni železniški infrastrukturi. Povedano po
domače to pomeni, da za marsikatero zemljišče, po katerem se vije javna cesta ali železniška proga, zasebni lastniki še vedno plačujejo
davek na kmetijska zemljišča, kot da bi šlo za
travnik, njivo ali sadovnjak.
»Iz vpogleda v zemljiško knjigo, zemljiški
kataster ali register nepremičnin se danes tako
nikakor ne more ugotoviti, da gre za nepremičnino, ki pripada javni železniški ali cestni
infrastrtrukturi. Še več - v mnogih preimerih,
predvsem ko gre za občinsko javno cestno infrastrukturo, ni urejeno ali vpisano niti lastništvo občine na zemljiščih, ki pripadajo javni
cestni infrastrtrukturi, kot tudi ni vpisan status grajenega javnega dobra v zemljiški knjigi,« nam je zaupal strokovnjak s tega področja.
Vlada, ki namerava obdavčiti nepremičnine,
mora pred tem zagotoviti, da bodo javne evidence o nepremičninah usklajene z dejansko
rabo zemljišč ter da bodo v zemljiško knjigo
vpisani dejanski lastniki zemljišč. Zato je leta
2016 ministrstvu za infrastrukturo naložila, naj
zagotovi metodologijo evidentiranja dejanske
rabe javne cestne in železniške infrastrtrukture.
Na ministrstvu za infrastrtrukturo so pripravili predlog zakona o evidentiranju dejanske
rabe zemljišč javne železniške in javne cestne
infrastrukture, ki ga je že sprejela vlada. S tem
zakonom bodo uredili določanje in evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne in
železniške infrastrtrukture, način posredovanja
podatkov v zemljiški kataster, nemen uporabe
podatkov, pa tudi vartsvo pravic lastnikov zemljišč, ki pripadajo javni cestni in železniški infrastrtrukturi. Načeloma bi vsa takšna zemljišča
morala biti v lasti Republike Slovenije ali v lasti
posamezne občine. Vendar so še mogoči primeri, ko javna infrastruktura poteka po zemljišču,
ki je še vedno v zasebni lasti. Zaradi varstva pravic dobrovernih tretjih oseb zasebnega prava,
ki bi bili zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih
razmerij neutemeljeno obdavčeni, se zato dejanska raba infrastrukture evidentira tudi na teh
zemljiščih, saj so zemljišča tudi v resnici namenjena javni rabi. Prav je, da ima lastnik pravico
in možnost, da je v celoti obveščen o vsem, kar
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zadeva njegovo nepremičnino. Do sporov po
tem zakonu lahko pride v naslednjih primerih:
na zemljišču v zasebni lasti je nepravilno evidentirana dejanska raba javne železniške ali javne cestne infrastrukture in je zato treba stanje v
evidenci uskladiti z dejanskim stanjem v naravi;
ali na zemljišču dejansko poteka javna cestna
ali železniška infrastruktura, ki pa v evidenci ni
tako označena, tretja možnost pa je, da je objekt
napačno evidentiran v smislu obsega. V prvem
primeru bo lastnik zemljišča zahteval izbris
dejanske rabe javne cestne ali javne železniške
infrastrukture na zemljišču v njegovi lasti, v
drugem primeru pa bo nasprotno zahteval, da
se na zemljišču evidentira dejanska raba javne
prometne infrastrukture po tem zakonu.
V zakonu določen postopek je takšen: Lastnik zemljišča vloži pri pristojnem upravljavcu
evidence predlog za uskladitev dejanske rabe
javne železniške ali javne cestne infrastrukture na zemljišču v njegovi lasti z dejanskim
stanjem. Če gre za zemljišče v zvezi z občinsko
javno cestno infrastrukturo, se zahteva vloži
pri občinski upravi občine, v kateri zemljišče
leži. Upravljavec evidence na terenu ali kako
drugače ugotovi dejansko stanje in sam uskladi
podatek v evidenci. Ta del postopka ni upravni postopek, temveč gre za tehnični postopek
uskladitve evidentiranega stanja z dejanskim.
Upravljavec mora v 30 dneh po prejemu
zahteve lastnika zemljišča ugotoviti dejansko
stanje in temu prilagoditi stanje v evidenci. O
uskladitvi mora obvestiti vlagatelja (lastnika zemljišča). Če upravljavec v roku 30 dni ne uskladi stanja oziroma ne obvesti lastnika zemljišča
oziroma mu sporoči, da njegovi zahtevi ne bo
ugodil, lahko lastnik zemljišča sproži upravni
postopek pri Direkciji RS za infrastrukturo.
Direkcija je torej pristojna za upravni postopek v vseh primerih vloženih zahtev za pravno varstvo, tudi v zvezi z občinskimi javnimi
cestami. V tem primeru je direkcija tista, ki
izvede uskladitev na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje kot geodetsko storitev.
Stroški uskladitve, torej tudi stroški izdelave
elaborata, bremenijo pristojnega upravljavca
javne infrastrukture. V izreku odločbe mora
biti zato vsebovana tudi odločitev o stroških,
ta del pa se šteje za izvršilni naslov v skladu
z zakonom, ki ureja izvršbo. Zoper odločitev
Direkcije je dovoljena pritožba na Ministrstvo
za infrastrukturo, ki je v tem primeru drugostopenjski organ. Zoper odločitev ministra je
možen upravni spor pred upravnim sodiščem,
v skladu z zakonom o upravnem sporu.
Ob tem pa nekateri, zlasti v občinah, opozarjajo, da zakon žal ne rešuje problemov z odkupom zasebnih zemljišč, na katerih je javna
cestna infrastruktura, poleg tega pa občinam
ne zagotavlja sredstev za to.
T. K.

Zastopniki lokalnih interesov v DS RS
Volilni zbori za Državni svet so potekali v 22
volilnih enotah, v vsaki pa so izvolili po enega
svetnika. Na našem šišem območju so to: v 3.
volilni enoti (Maribor) Franc Kangler, v 4. volilni enoti (Slovenska Bistrica) Milan Ozimič,
v 5. volilni enoti (Celje) Marko Zidanšek, v
6. volilni enoti (Velenje) Bojan Kontič, 7. volilna enota (Ptuj) ima svetnika Rajka Fajta, 8.

volilna enota (Ljutomer) Branka Šumenjaka,
11. volilno enoto (Murska Sobota) bo zastopal Marjan Maučec, 19. volilno enoto (Slovenj
Gradec) Franc Golob, 20. volilno enoto (Krško) Srečko Ocvirk in 21. volilno enoto (Trbovlje) Matjaž Švagan.
STA, E. P.

Helikopterska nujna medicinska pomoč z
mariborskega letališča ostaja

I

zvajanje helikopterske nujne medicinske
pomoči z mariborskega letališča, ki se je
novembra lani pridružilo prej edini takšni
bazi na Brniku, se je izkazalo za upravičeno,
zato se je vlada odločila, da ostane pri tem tudi
po izteku poskusnega obdobja. Zaenkrat bo
notranje ministrstvo podaljšalo najem hangarja do konca leta 2018.
Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da
je bila vzpostavitev baze helikopterske nujne medicinske pomoči na Letališču Edvarda
Rusjana Maribor upravičena, saj prebivalcem
vzhodnega dela države omogoča enakovreden
dostop do helikopterske pomoči. Pred tem so
namreč helikopterji vzletali le z brniškega letališča, kar je bilo za učinkovito posredovanje na
vzhodu Slovenije predaleč.
Helikopterska nujna medicinska pomoč
Maribor je tako v prvem letu delovanja izvedla 171 intervencij. Skupno je bil helikopter

na mariborskem letališču aktiviran 231-krat,
vendar mu neugodne vremenske razmere niso
vedno omogočale izvedbe intervencije. Večino
bolnikov so prepeljali v Univerzitetni klinični
center Maribor, poleg posredovanja ob nesrečah pa so pomembno vlogo odigrali tudi pri
prevozih bolnikov med bolnišnicami.
Nosilec dejavnosti je Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, ki letno za to prejme
450.000 evrov. Plovila za helikoptersko nujno
medicinsko pomoč tako v Mariboru kot na
Brniku zagotavlja policija ali vojska. Vlada je
zato izvajanje helikopterske nujne medicinske
pomoči ta mesec opredelila kot državno aktivnost, s čimer se je lahko oprla na evropsko
zakonodajo, ki omogoča, da se helikopterska
nujna medicinska pomoč še naprej izvaja z državnimi zrakoplovi.
STA

Katarina Pungračič iz Zavrča 22. Vinska
kraljica Slovenije

V

petek, 12. januarja 2018, je minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Dejan Židan skupaj s predsednikom uprave Pomurskega sejma Janezom Erjavcem in pokrovitelji institucije Vinska kraljica Slovenije v hotelu Radin v Radencih kot 22.
Vinsko kraljico Slovenije za leto 2018 okronal
Katarino Pungračič iz Zavrča v Halozah. V letu
2018 bo slovenske vinorodne dežele ter slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno
dediščino predstavljala na številnih dogodkih
doma in v svetu. V novembru 2017 jo je izbrala
komisija, ki jo Pomurski sejem, nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, oblikuje s pomočjo
predstavnikov pokroviteljev in stroke.
Na slovesnosti je prisotne uvodoma poz-

dravil in nagovoril Janez Erjavec, predsednik
uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec institucije Vinska kraljica Slovenije. Slavnostni
govornik je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan. Z nagovorom se je od prestola poslovila Maja Žibert, 21.
Vinska kraljica Slovenije za leto 2017.
Katarina Pungračič je prišla na slovenski
vinski prestol iz družinske kmetije, na kateri
se ukvarjajo z vinogradništvom, vinarstvom in
turizmom, in je študentka študijskega programa Agrikultura in okolje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Opravila je tečaj za sommelierja ljubitelja, to znanje
pa bo, kot pravi, v prihodnosti še nadgradila.
Aktivno sodeluje v društvu vinogradnikov
in sadjarjev Haloze. Od malih nog
združuje delo v vinogradu in na
turistični kmetiji, na kateri domačim in tujim gostom predstavlja in
ponuja bogastvo slovenskih vin in
kulinarike.
Za glasbeni program je na veliki
harfi ter s petjem poskrbela že večkrat nagrajena mlada glasbenica
Astrid Ana Kljun. Prireditev je povezoval Stane Kocutar, ki je med drugim tudi mestni viničar Maribora in
skrbnik najstarejše trte na svetu.
Miran Mate, Pomurski sejem
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Benedikt

Sprejeli so lokalni program kulture
od 2018 do 2021

V

občini Benedikt bodo v letih od 2018
do 2021 vsako leto iz občinskega
proračuna za kulturo in njen razvoj
namenili po 40.500 evrov oziroma skupaj v
štiriletnem obdobju 162 tisoč evrov. Največ
sredstev bodo namenili za delovanje Knjižnice
Lenart (28.500 evrov letno), za dejavnost Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti (1.000 evrov letno), za ljubiteljsko
kulturo oziroma programe na področju kulture (4.000 evrov letno za javne razpise) in za
druge programe in projekte v kulturi (7.000
evrov letno). To piše v Letnem programu kulture občine Benedikt za obdobje 2018–2021,
ki ga je na decembrski seji sprejel občinski svet
občine Benedikt.
Po besedah župana Milana Gumzarja letni
program kulture, ki so ga pripravili v občinski
upravi (na njem je največ delala Darja Zemljina), izhaja iz obstoječega stanja kulture v občini Benedikt in prinaša vizijo na tem področju.
»Program opredeljuje področja kulture, kjer se
zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, spodbuja, sofinancira oziroma subvencionira posamezne kulturne dejavnosti in načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo,«
poudarja Gumzar. Po njegovih besedah gre za
ambiciozen, vendar uresničljiv program. Za
njegovo uresničitev bo potrebna velika angažiranost posameznikov, društev, zavodov in
vseh drugih nosilcev kulture, zlasti pri pridobivanju različnih virov financiranja, ki bodo
pomembno dopolnilo proračunskim. Prav
tako bo po Gumzarjevih besedah potrebno
stalno in skrbno sledenje evropskim in drugim razpisom, kar bo morala biti skrb vseh, ki
skrbijo za kulturno podobo lokalne skupnosti.
Iz programa kulture je razvidno, da je kulturna dejavnost v občini Benedikt zelo bogata in raznolika. Na področju institucionalne
kulture delujejo v občini Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti – Območna izpostava
Lenart, Knjižnica Lenart in Pokrajinski muzej
Maribor.

Dom kulture Benedikt, foto: E. P.

V občini Benedikt je izjemno bogata ljubiteljska kulturna dejavnost, ki občanom omogoča druženje in kakovostno preživljanje prostega časa, hkrati pa vzgaja in izobražuje. Danes
na območju občine aktivno delujejo Kulturno
društvo Benedikt (ima tri sekcije: ročnodelski
krožek Plamenke, pevce ljudskih pesmi Žitni
klas in likovno sekcijo), Kulturno etnografsko
društvo Vrelec Benedikt, Kulturno-glasbeno
društvo Benedictus, Glasbeno-turistično društvo »Klapovüh«, Glasbeno umetniško društvo Musica Levares Muzikoterapija (v okviru
društva delujejo Mešani pevski zbor Muzika
Benedikt, instrumentalna skupina, skupina
ljudskih pevcev, skupina Mini musica in kitarska skupina), samozaposlena v kulturi Majda
Fras Leva in Twirling, mažoretni in plesni klub
Benedikt. Na območju Slovenskih goric deluje
tudi Zveza kulturnih društev Slovenskih goric.
Delovanje omenjenih društev bogati občane
s svojo glasbeno, plesno, likovno in dramsko
ustvarjalnostjo.
Zelo zanimiva je tudi SWOT analiza, ki so
jo izdelali za potrebe letnega programa kulture. Pokazala je, da so prednosti na področju
kulture v Benediktu bogata tradicija kultur-
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nega dogajanja, uveljavljene kulturne skupine,
bogata kulturna infrastruktura in dobra publika iz lokalnega okolja. Med slabosti pa sodi
nezadostna izkoriščenost dvorane in drugih
prostorov za kulturo, pomanjkanje povezovanja in sodelovanja in skupnih projektov ter
nezainteresiranost gospodarstva za vlaganja v
kulturo. Poglavitne priložnosti benediške kulture pa so v možnostih za razvoj atraktivnih
kulturnih programov in projektov, v zagonu
kulturnega turizma, v razvoju alternativne
kulture za otroke in mladino, v povezovanju
z vrtcem in šolo, v mreženju med kulturo, turizmom, dediščino, naravnimi vrednotami in
podjetništvom ter v povezovanju ljubiteljske
kulture v občini.
V lokalnem programu kulture je opredeljen
javni interes za kulturo pri zagotavljanju kulturnih dobrin kot javnih dobrin za vse občane ter pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju
javne kulturne infrastrukture. V preteklih letih
je javni interes na področju ljubiteljske kulture
težil zlasti k porastu števila kulturnih programov in projektov ter prireditev. V naslednjih
štirih letih pa bo občina v javnem interesu
težila zlasti k postopnem dvigu kakovosti
kulture. Občina bo sofinancirala samo tiste
prireditve in projekte društev ter posameznih
ustvarjalcev, ki bodo dosegli ustrezno kakovostno raven. Sicer pa ostaja razvojni cilj in naloga občine ustvarjati pogoje za nemoteno in
uspešno delovanje ljubiteljske kulture.
Posebno pozornost bodo v občini Benedikt
posvetili varovanju kulturne dediščine, saj ima
občina na tem področju več pristojnosti. Odloča o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena, izdaja dokumente in odločbe v zvezi z
razglasitvijo kulturne in naravne dediščine ter
zagotavlja sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge
kulturne dediščine.
Tako kot doslej bo občina Benedikt aktivna tudi na področju založniške dejavnosti. V
preteklosti je izdala knjigo Stopinje življenja
– zbornik občine Benedikt, skupaj z drugimi
občinami v osrednjih
Slovenskih goricah pa
izdaja tudi osrednji časnik v Slovenskih goricah Ovtarjeve novice z
namenom obveščanja
občank in občanov. Z
založniškimi projekti
občina skrbi tudi za lastno promocijo, saj je v
minulih letih izdala in
založila petnajst brošur
oziroma zloženk.
Sicer pa občina Benedikt vsem, ki delujejo na področju kulture,
zagotavlja različne oblike pomoči: možnost
predstavitve na občinski spletni strani, zagotavljanje prostorov in opreme v Domu kulture
Benedikt, zagotavljanje finančnih sredstev in
druge oblike pomoči.
Na področju investicij v kulturo so si v občini Benedikt zadali nalogo, da bodo ohranjali
in modernizirali dosedanje prostore in opremo za kulturno dejavnost, da bodo zagotavljali nove prostore in opremo, da bodo skrbeli za
ohranitev kulturnih spomenikov v občin in da
bodo krepili podlago za vzpostavitev kulturnega turizma v občini.
V občini Benedikt načrtujejo tudi vzpostavitev Zavoda za turizem in kulturo. Z njegovo
pomočjo bi lažje skrbeli za izkoriščanje naravnih danosti ter etnoloških in kulturnih posebnosti območja. Hkrati pa bi lažje spodbujali
tudi razvoj turizma na območju občine.
Vsekakor gre pri lokalnem programu kulture za dragocen dokument, ki predstavlja vizijo
razvoja kraja in občine ne samo na področju
kulture temveč tudi kulturnega turizma, ki postaja v sodobnem svetu čedalje bolj pomembna gospodarska panoga.
T. K.

70 let Rdečega križa pri Benediktu
V petek, 19. 1. 2018, je Občinska organizacija RK Benedikt praznovala 70. obletnico
uradnega obstoja in delovanja. V ta namen so organizirali slovesno proslavo, ki sta se je
udeležila predsednik RS Borut Pahor in predsednik RKS dr. Dušan Keber. Na proslavi
so predstavili tudi zbornik z naslovom: »Iz življenja Občinske organizacije Rdečega križa Benedikt«, v katerem je na dobrih 120 straneh zajeto delo in aktivnosti organizacije v
vseh teh letih. Proslavo je obogatil bogat kulturni program, na katerem so nastopili domači
glasbeniki, mažoretke in glasbeni gost Marjan Zgonc.
Ker so bile v času proslave Ovtarjeve novice že v tisku, bomo o proslavi in 70-letnem delovanju RK pri Benediktu poročali v prihodnji številki.
Uredništvo

Občina Cerkvenjak

480 tisoč evrov za investicije

V

občini Cerkvenjak bo letošnje leto
podobno kot lansko ponovno investicijsko naravnano. Občinski svetniki so v občinskem proračunu za leto 2018 za
investicije namenili okoli 480 tisoč evrov, ki
jih bodo porabili v glavnem za modernizacijo
občinskih cest in javnih poti ter obnovo vodovodnega omrežja.
Po besedah župana Marjana Žmavca bo občina Cerkvenjak letos asfaltirala makadamski
odsek ceste Žižek Stanetinci–klanec–Benko
Andrenci. Ta odsek je dolg dobrih 500 metrov,
njegova izgradnja pa bo stala okoli 45 tisoč
evrov.

Občina Cerkvenjak, ki je lani poskrbela za
modernizacijo 420 metrov ceste Brengova–
Vanetina, bo letos rekonstruirala še 600 metrov te ceste. Lani je za to namenila okoli 40 tisoč evrov, letos pa jih bo še okoli 60 tisoč. Prav
tako bo občina letos asfaltirala parkirišče pri
pokopališču, kar bo stalo okoli 40 tisoč evrov.
Za vzdrževanje občinskih cest bo občina
letos namenila okoli sto tisoč evrov. Ob prometno izpostavljenih križiščih, kjer ni možnosti za priključitev na javno razsvetljavo, pa bo
namestila od 4 do 5 solarnih svetilk, ki bodo
povečale varnost v prometu v nočnem času.
Ker za modernizacijo občinskih cest in javnih poti v evropski finančni perspektivi 20142020 ni več na voljo evropskih sredstev, bo
morala občina sredstva za te namene v celoti
zagotoviti sama iz svojega proračuna,
Občina Cerkvenjak je lani izvedla tudi prvo
fazo rekonstrukcije vodovoda v Peščenem
vrhu. V njenem okviru je na novo položila sto
metrov primarnega vodovoda, za kar je šlo
iz občinskega proračuna okoli 20 tisoč evrov.
Letos bo občina v Peščenem vrhu prenovila še
800 metrov primarnega vodovoda, za kar bo
namenila iz proračuna okoli 92.000 evrov. Ob
rekonstrukciji vodovoda bodo zgradili tudi

hišne priključke do zunanjih jaškov. Po odloku nosi občina stroške izgradnje vodovoda do
vhodnega jaška, strošek izgradnje vodovodne
napeljave po svoji parceli in objektu pa nosi
vsak odjemalec vode sam.
Del investicijskih sredstev bo občina Cerkvenjak letos namenila tudi za potrebe prostovoljnega gasilskega društva, za vzdrževanje
šolskega poslopja, za dokumentacijo za energetsko sanacijo šole in za še nekatere manjše
investicije.
V občini Cerkvenjak načrtujejo tudi investicije v odprto širokopasovno omrežje, ki
bo omogočilo dostop do interneta tudi gospodinjstvom na tako
imenovanih belih lisah.
Dala je izdelati načrt
izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja v
občini Cerkvenjak podjetju Eurocon, d. o. o., iz
Ljubljane. Pri izgradnji
odprtega širokopasovnega omrežja si bodo
pomagali s spodbudami Evropskega sklada
za regionalni razvoj in
države, zlasti preko projekta »RuNe« in projekta »GOŠO«.
Priprava investicij,
zlasti njihovo umeščanje v prostor, terja od občin veliko usklajevanj
s posameznimi lastniki zemljišč, sosedi, različnimi institucijami, podjetji, izvajalci in drugimi, ki imajo določene upravičene interese v
prostoru, kjer poteka investicija.
Kot pravi cerkvenjaški župan Marjan
Žmavc, je občina Cerkvenjak doslej pri izvajanju investicij v glavnem naletela na razumevanje ljudi. Tu in tam pa po njegovih besedah
kdo misli, da lahko občina dela, kar hoče, kar
tako po domače. Seveda občina ne more nič
narediti po domače, saj tudi zanjo veljajo vsi
zakoni in predpisi enako kot za fizične osebe.
Tudi pri sprejemanju občinskih odlokov
mora, kot poudarja Žmavc, občina upoštevati
zakone in predpise ter državno regulativo. Občina ni vsemogočna, kot nekateri zmotno mislijo. Javnih zadev ne more reševati po »zdravi
pameti«, temveč po zakonih in predpisih, ki
jih je včasih težko razumeti.
Sicer pa bodo letos v občini Cerkvenjak
praznovali 20-letnico ustanovitve samostojne
občine. Kot pravi župan Žmavc, je čas pokazal, da je bila odločitev za samostojno občino
pravilna in koristna. Zato bodo okrogel jubilej
občine tudi primerno obeležili.
T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne
uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 40,
društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov
z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka
izide v petek, 23. februarja 2018.
Uredništvo
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Občina Lenart

Nadzidava vmesnega trakta Zdravstvenega
doma Lenart

V

prejšnji številki smo poročali, da je
Občinski svet Občine Lenart na seji
30. 11. 2017 sprejel odločitev o nadzidavi vmesnega trakta Zdravstvenega doma
Lenart. Projekt je uvrščen v načrt razvojnih
programov Občine Lenart za leto 2018, ki je
izvedbo investicije prijavila na Javni razpis s
področja zdravstva: »Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov ter njihovo izvajanje
v primarnem zdravstvenem varstvu v lokalni
skupnosti«. Če bo prijava na javni razpis Ministrstva za zdravje uspešna, se bo gradnja pričela v letošnjem letu.
Projekt nadzidave Zdravstvenega doma Lenart obsega nadzidavo nad vmesnim traktom
med obema daljšima krakoma. Glede na obstoječe potrebe bodo novi prostori v nadzidavi
zagotovili ustrezne delovne pogoje za delovanje pediatrične ambulante in nadgradnjo preventivnih pregledov za otroke in mladostnike.
V novih prostorih je predvideno izvajanje tako
dodatne preventive in obravnave za ogrožene

otroke in mladostnike kot tudi vključevanje,
sodelovanje in povezovanje obstoječih in novih preventivnih obravnav ciljnih skupin.
V nadzidanem traktu so predvideni prostori, ki zaokrožujejo dejavnosti Zdravstvenega
doma Lenart na preventiven in kurativnem
področju. Načrtovana nadzidava obsega 267
m2 neto.
Nadzidava ZD Lenart bo obsegala naslednje prostore: sprejem, ordinacijo, prevezovalnico, prostor za izolacijo, čakalnico, ločeno
za preventivo in kurativo, referenčno ambulanto, tri preventivne kabinete, čakalnico, sanitarije in čajno kuhinjo.
Načrtovana investicija bo zagotovila pogoje
za vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Lenart, kar
bo prispevalo k boljšemu doseganju ciljev preventivnih programov in k zmanjševanju neenakosti v zdravju prebivalcev.
D. O.

Etnotour Maistrove in Katrčine igre za otroke
DETOX

V

ponedeljek, 18. decembra 2017, dopoldne so v okviru projekta DETOX v kulturnem domu v Voličini potekale »Maistrove in Katrčine igre«, ki so bile namenjene

V občinski
stavbi zgrajeno
dvigalo

otrokom. Stare šaljive igre iz časov, ko je bila
završka Katrca otrok, nasmejijo in zabavajo tudi
današnje otroke. Ljudske šaljive igre kot del preteklosti za otroke sedanjosti. Otroci so doživeli
preteklost na zabaven
način in pri tem uživali.
Dogodek se izvaja
v okviru projekta DETOX, ki je podprt s
strani Evropske unije
in sofinanciran s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Programa sodelovanja
Interreg V-A SlovenijaHrvaška 2014-2020.
D. O.

Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku v Lenartu
Proslava ob slovenskem kulturnem
prazniku bo v sredo, 7. februarja,
ob 19. uri v Domu kulture Lenart.
Na prireditvi bodo nastopili: vokalna
skupina Amista, vokalna skupina Sonus, Neža in Robert Ožinger, učenci
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart, Folklorna skupina OŠ Lenart, učenci OŠ
Voličina, Aleksandra Papež.

Vabilo na pustovanje v Lenartu 2018
Letos pripravljamo v Lenartu že 27.
pustovanje, ki bo v soboto, 10. februarja 2018. Vabimo skupine, posameznike, otroke in odrasle, da se pridružijo povorki.
Maškare se zberejo ob 10.30 uri
nasproti blokov na Jurovski cesti. Pustna povorka bo krenila ob 11. uri po
Jurovski c., po Ilaunigovi ulici, mimo
Centra za socialno delo, po Maistrovi,
mimo avtobusne postaje, po Gubčevi,
nadaljevala pot po Goriškovi ul. mimo doma upokojencev in se bo zaključila na parkirišču
pri Vrtcu Lenart, kjer bo zabava. Ulice bodo v času povorke zaprte za promet.

Najizvirnejše maškare bodo nagrajene!

Veseli bomo vseh skupin in posameznikov, zato pričakujemo udeležbo in prijavo do
ponedeljka, 5. 2. 2018, na Občino Lenart, po e-pošti na naslov darja.ornik@lenart.si ali
na tel. št. 729 13 21.
Naj bo pustovanje čim bolj norčavo, zato vabimo maškare, da se v čim večjem številu
udeležijo pustne povorke. Pustovanje v Lenartu je postalo tradicionalno, želimo ga ohraniti in obogatiti z novimi, izvirnimi maškarami, zato vas prijazno vabimo k sodelovanju.

Božično-novoletne prireditve v Lenartu
obarvale december

M

nožica
obiskovalcev se
je od starega
leta poslovila na Trgu
osvoboditve v Lenartu.
S silvestrovanjem so se
zaključile božično-novoletne prireditve, privabile
so mnogo obiskovalcev,
ki so se družili v prazničnem vzdušju. V najdaljši
noči so za pravi žur na
trgu poskrbeli Klapovühi.
Mnogi dogodki v veselem decembru so vabili
na prosto, v center Lenarta. Občina Lenart je
ponovno organizirala božično-novoletne prireditve z naslovom Prižgimo
lučke. Mladi in starejši
so prisluhnili glasbi za
vse okuse, pevski zbori,
pop in rock skupine, ljudski pevci, otroci, skupine
narodno zabavne glasbe … Otroški program

V
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Foto: Darja Ornik

FotoTone
so obogatile lutkovne
in gledališke predstave,
Božiček …. Obiskovalci so uživali, za prijetno
vzdušje so poskrbeli tudi
ponudniki na božičnem
sejmu, zlasti vinogradniki, ki so s kozarčkom kuhanega vina ogreli dušo.
Naj 2018 obarvajo pozitivne zgodbe!
D. O.

lenarški občinski stavbi je
zgrajeno dvigalo, tako da
je dostop do vseh storitev
Občine Lenart in Upravne enote
Lenart omogočen tudi gibalno
oviranim osebam.
www.lenart.si

Milan Brunčič je obiskal župana.

Foto: Miran Stergulec

FotoTone
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Zimska pravljica Glasbene šole Lenart

V

začetku prazničnega časa, 7. decembra
2017, so učenci in učitelji Konservatorija za glasbo in balet Maribor - Podružnične šole Lenart v lenarškem Domu kulture
obiskovalcem pričarali
pravo Zimsko pravljico. Že sprejem gostov v
mehki svetlobi svečk je
ponovno obetal poseben večer. Na odru so
se tekom koncerta predstavili učenci z vsemi
inštrumenti, ki jih v tej
glasbeni šoli poučujejo,
seveda pa niso manjkale niti učenke baleta.

Odlične nastope učenk in učencev so domiselno prepletli s prebrano Praznično pravljico
avtorice Marje Cerkovnik, ki je s svojim lepim

sporočilom o lepšanju prazničnih dni
osamljenim in žalostnim poskrbela,
da je obiskovalce koncert obogatil
tudi na ta način. Glasbena šola Lenart
je s tem koncertom zopet dokazala, da
deluje na zelo visokem nivoju, in poslušalcem z Zimsko pravljico podarila
lepo darilo pred božično-novoletnimi
prazniki.
D. O., foto Miran Stergulec

Praznovanje božiča v znamenju glasbe

L

etos je praznovanje božičnih praznikov
za Kulturno društvo Mol potekalo v znamenju glasbe. Božični koncert v lenarški
športni dvorani je izpolnil in celo presegel
naša pričakovanja. Organizacija takšnega dogodka sicer ni lahka naloga, zato smo še toliko
bolj zadovoljni, da se je vse izteklo po naših pa
tudi vaših pričakovanjih. Na koncertu je orkester pod taktirko dirigenta Srečka Kovačiča
odigral pester repertoar, v katerem se je našlo
nekaj za vsak okus. Napolnjena lenarška športna dvorana je za nas dokaz, da se je ves trud
več kot izplačal.
Tako smo res prav ponosni na vse člane
našega orkestra, ki so zaslužili še dodaten
aplavz za njihovo izredno nesebičnost in pridno obiskovanje vaj ter aktivno sodelovanje

pri ustvarjanju koncerta. Skupaj smo tako že
mesece vadili in se aktivno pripravljali za ta
Božični koncert. Med tem časom ni zmanjkalo
veselih dogodkov in pripetljajev kot tudi včasih takšnih manj veselih. Ampak vedno nas je
družila želja po glasbenem ustvarjanju in sodelovanju za našimi notnimi pulti in inštrumenti
- kot glasbeniki, ter seveda tudi druženje pred
njimi – kot prijatelji. Tako moramo posebej
omeniti tudi našega dirigenta Srečka Kovačiča,
ki je z nami že dve leti in med tem časom uspešno vodi orkester. Kot nekdanji prvi klarinetist
Mariborske opere in profesionalni glasbenik že
vse življenje, mu ne manjka izkušenj in znanja,
kako pripraviti množico nekaj deset ljudi, da
zaigra vsak takt točno tako, kot se mora slišati.
In verjemite, podvig ni niti malo lahek! A našemu Srečku to neverjetno dobro uspeva. Kljub
strogosti in disciplini, ki seveda mora biti na
vsaki vaji, sam izžareva izredno človeško noto,
prijaznost, šaljivost in zagnanost brez dna, ki jo
zna tudi zasejati med nami, glasbeniki, kot tudi
poslušalci. Tako smo ga v tem obdobju, odkar
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je z nami, že dokaj dobro spoznali, se nanj privadili in ga seveda vzljubili. Sam ni postal samo
odličen dirigent Slovenskogoriškega pihalnega
orkestra, pač pa tudi naš res dober prijatelj.
V znamenju glasbe, ljubezni in prijateljstva
pa je bil tudi naš letošnji, zdaj že tradicionalni Božični koncert. V tem hitrem tempu življenja, stresnih služb in vedno manj časa za
naše bližnje je ta decembrski praznični čas res
dobrodošel. Prav okoli božiča in novega leta
se tako vsi malo ustavimo, si vzamemo nekaj
časa zase, družino in naše bližnje. Ravno za
takšno praznično vzdušje smo za naš Božični
koncert pripravili pester repertoar, ki je zadovoljil prav vsak glasbeni okus obiskovalcev.
Poslušalci so uživali v filmskih klasikah holivudskih filmov, slovenskih, avstrijskih in čeških koračnicah, od
klasične glasbe pa vse
do priredb sodobnih
ustvarjalcev popularne glasbe, kot sta
Magnifico ali Adele.
Manjkale niso niti
naše lenarške mažoretke, kot gost na Božičnem koncertu pa
je z nami nastopala
moška vokalna skupina Il Divji. Fantje
so s svojimi nežnimi
glasovi ob romantičnih melodijah zvabili
drhtenje iz ženskih
src in bučen aplavz po divjih in energičnih
južnejših ritmih. Skupaj s publiko so zapeli
znane melodije tega prazničnega časa: Sveta
noč ter Silvesterski poljub, brez katerih seveda ne bi šlo. Kot zaključek pa smo vam člani
orkestra še pričarali kanček Dunaja in koncert
zaključili s Straussovimi melodijami Na lepi
modri Donavi in koračnice Radetzky. Čudovit in uspešen božični koncert pa seveda ne bi
uspel brez naših prijateljev in podpornikov, ki
nam tako finančno kot tudi drugače pomagajo
pri izpeljavi nastopov, projektov in delovanju
orkestra. Med njimi moram izpostavit našega
Branka Novaka, Jureta Recka in Igorja Alatiča,
ki so poskrbeli za tehnično izvedbo koncerta.
Občinam in donatorjem se zahvaljujemo za
vso finančno podporo ter seveda vam, vsem
poslušalcem, ki ste si vzeli malo časa zase in
se ob tradicionalnem Božičnem koncertu Slovenskogoriškega pihalnega orkestra prepustili
čudovitim melodijam prazničnega časa.
Blaž Puž, KD MOL

Občina Sveta Ana

17. seja občinskega sveta Občine Sveta Ana

O

bčinski svetniki in svetnice so se 20.
decembra 2017 sestali na 17. redni
seji. Prisotni so bili seznanjeni s postopkom podelitve koncesije za ravnanje z
odpadki. Na seji je bil obravnavan Tehnični
pravilnik o ravnanju s komunalni odpadki v
Občini Sveta Ana in Elaborat o oblikovanju
cen izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalni odpadki ter Program
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Sveta Ana. Predstavniki družb
Saubermacher, d. o. o., in Cerop Puconci d. o.
o., katerih skupna ponudba je edina izpolnjevala pogoje, določene z razpisno dokumentacijo, so na sami seji dodatno obrazložili predloženo gradivo.
Prijavitelja (Saubermacher, d. o. o., in Cerop, d. o. o.) sta ponudila enako ceno storitve, kot so jo plačevali končni uporabniki in
ponudila naslednje dodatne storitve in sicer:
prevzem steklene embalaže pri gospodinjstvih
(ukinitev ekoloških otokov), prevzem gradbenih odpadkov na zbirnem centru in ostalega.
Svetniki so predlagano gradivo sprejeli z osmimi glasovi za in enim proti.
V nadaljevanju seje je bila sprejeta sprememba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za
novorojence v Občini Sveta Ana. Sprememba
se nanaša samo na rok izplačila denarne pomoči. Sprejet je bil sklep o stanovanjski najemnini. Gre za najemnino, ki se bo plačevala
za občinska stanovanja, ki so v lasti občine in
niso oziroma ne bodo zasedena z neprofitnimi
najemniki. Občina je v letu 2017 pridobila tri

nova stanovanja v večstanovanjskem objektu
na naslovu Krivi Vrh 4a, Sveta Ana, ki jih bo
občina oddala na podlagi javnega razpisa za
oddajo tržnih stanovanj v najem. S sprejetim
sklepom se tržna najemnina za tržna stanovanja izračuna kot neprofitna najemnina, povečana za 10 %.
Sprejet je bil sklep o določitvi cen programov vrtca v občini Sveta Ana. Od 1. 1. 2018
znaša polna cena za dnevni program za prvo
starostno obdobje 373,99 €, za drugo starostno
obdobje 288,13 € in za kombinirani oddelek
332,44 €. V sprejetem sklepu je predvidena
tudi možnost staršev za uveljavitev rezervacije
- odsotnost v času šolskih počitnic med 1. 7 in
31. 8. v tekočem letu. Odsotnost velja samo za
starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Sveta Ana in so vpisani v vrtec
Sveta Ana. Sklep predvideva tudi odsotnost
otroka zaradi nepretrgane daljše bolezenske
odsotnosti otroka, kjer lahko starš na osnovi
ustreznih zdravniških potrdil s soglasjem lokalne skupnosti uveljavlja znižanje za 50 %
njim določenega plačila brez stroškov živil.
Tudi to določilo velja za starše s stalnim prebivališče v občini Sveta Ana. Vrtec lahko staršu
zaračuna tudi zamudno uro v višini 9,60 € za
vsako začetno uro zamude, če po otroka ne
pride ob zaključku obratovalnega časa vrtca.
Seja je bila kot običajno zaključena z pobudami in vprašanji svetnikov. Naslednja seja
občinskega sveta bo predvidoma v mesecu
februarju.
Občina uprava

Občina Sveta Ana

Oddaja tržnih stanovanj v najem z
možnostjo odkupa
Občina Sveta Ana je lastnica treh stanovanj v 4. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu
Krivi Vrh 4 a, 2233 Sv. Ana in sicer:
-- stanovanje št. 9
skupna površina 81,80 m2: hodnik v izmeri 8,7 m2, kopalnica v izmeri 6,0 m2, soba v
izmeri 10,0 m2, soba v izmeri 12,6 m2, soba v izmeri 27,70 m2, odprt balkon v izmeri 5,1
m2, odprt balkon 7,9 m2, klet - shramba v izmeri 3,80 m2.
-- stanovanje št. 10
skupna površina 52,00m2: hodnik v izmeri 6,10 m2, kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v
izmeri 11,20 m2, soba v izmeri 17,20 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet - shramba
v izmeri 3,70 m2.
-- stanovanje št. 11
skupna površina: 52,00 m2: hodnik v izmeri 6,10 m2, kopalnica v izmeri 4,50 m2, soba v
izmeri 11,20 m2, soba v izmeri 17,10 m2, odprt balkon v izmeri 9,30 m2, klet - shramba
v izmeri 3,80 m2.
Vsakemu stanovanju pripadata še dva pokrita zunanja parkirna prostora. Za stanovanja
bo občina v Uradnem listu RS in na oglasnih deskah ter na svoji spletni strani objavila
javno zbiranje ponudb za oddajo zgoraj navedenih stanovanj.
Stanovanje se bodo oddala v najem za določen čas treh (3) let, po preteku najmanj dveh
let najema bo možno stanovanja odkupiti. Že vplačana varščina in najemnina se bosta
všteli v kupnino.
Vse dodatne informacije lahko dobite na Občini Sveta Ana v času uradnih ure oz. na
tel. št. 02 729 58 80.
Občinska uprava

Novoletni sprejem pri anovskem županu

Ž

upan občine Sveta Ana Silvo Slaček je v
drugi polovici decembra že tradicionalno povabil na novoletno druženje občinske svetnike in svetnice, člane nadzornega
odbora in komisij občine, predstavnike društev in organizacij, javnih zavodov, gospodarskih družb z območja
občine in tistih, s katerimi je občina v letu 2017
poslovno sodelovala,
ter vse, ki so tako ali
drugače pripomogli k
delovanju lokalne skupnosti in izpolnjevanju
njenih nalog.
V uradnem delu je
župan pozdravil prisotne, izpostavil večje
investicije in prioritetne

naloge ter se zahvalil za dobro sodelovanje.
Poseben pozdrav je bil namenjen prisotnemu
zdravniku Ivanu Mitroviću, dr. med., in njegovi medicinski sestri Metki Damiš. Kot enega
večjih uspehov v občini vsekakor štejemo to,
da smo uspeli podeliti koncesijo za opravljanje
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zdravstvene dejavnosti splošne medicine v obsegu 0,5 programa. Kot je bilo že večkrat povedano, smo postopek podelitve koncesije izvedli
skupaj s sosednjo občino Benedikt, kjer zdravnik Ivan Mitrović prav tako opravlja zdravstveno dejavnost v obsegu 0,5 programa.

Z obdaritvijo prisotnih s priložnostnimi
darili lokalnih ponudnikov in s pogostitvijo,
ki so jo kot vedno pripravile kmečke žene in
dekleta, se je večer nadaljeval s prijetnim druženjem.
Občinska uprava

Sprejem novorojencev pri županu Sv. Ane
Silvu Slačku

V

prostorih Občine Sveta Ana je bil 20.
decembra 2017 sprejem novorojencev
pri županu Silvu Slačku. Vabljeni so
bili novorojenčki, ki imajo stalno prebivališče
v Občini Sveta Ana in ki so se rodili v drugi
polovici leta 2017. V tem času se je v Občini

Sveta Ana rodilo 8 otrok, od tega 3 fantki in
5 deklic: Maša Kaučič, Max Rojs, Sara Župec,
Anej Murg, Tara Cegnar, Tinej Peklar Golob,
Ana Kovač in Ajda Rožman.
Starše z dojenčki je nagovoril župan Silvo
Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel čestitko ter jim podaril
simbolično darilo. Vsak
novorojenec prejme s
strani občine enkratno
denarno pomoč v vrednosti 150 EUR.
uraKončanemu
dnemu delu sta sledila manjša pogostitev
in druženje v prijetni
družbi novorojenčkov.
Čestitamo vsem mamicam in očkom ter
seveda novim občanom
Občine Sveta Ana!
AR

Vrtec Sveta Ana je obiskal občino

O

troci v spremstvu vzgojitelja
in pomočnice
vzgojitelja iz vrtca Sv.
Ana so obiskali občinsko upravo Občine
Sveta Ana. Izročili so
praznično voščilo z lepimi željami, ki so ga
sami izdelali. Da so dan
naredili še lepši, so tudi
zapeli zimsko pesem.
www.sv-ana.si
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ra občanov,« so zapisali v občinski statut. Pri
določilih v zvezi z zbori občanov so v občini
Sveta Trojica upoštevali tudi lastne izkušnje, ki
so jih pridobili v zadnjih letih pri sklicevanju
zborov občanov.
V statutu občine Sveta Trojica so novelirali
tudi določila, ki govorijo o občinskih javnih
službah. »Občina zagotavlja opravljanje javnih
služb, ki jih v skladu z zakonom lahko sama
določi, in javnih služb, za katere je določeno z
zakonom, da jih zagotavlja občina.« Opravljanje javnih služb občina zagotavlja neposredno
v okviru občinske uprave, z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij, z dajanjem koncesij in z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. Njihovo izvajanje
pa občina uredi z odlokom v skladu z zakonom.
T. K., foto: E. P.

V

Dopolnili so statut občine

O

zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru. »Odločitve, predlogi, pobude, stališča in mnenja, ki so sprejeta na zboru
občanov, so posvetovalne naprave. Odločitev,
ki je sprejeta na zboru občanov, mora obravnavati in se do nje opredeliti občinski svet, če
je bilo tako zahtevano v predlogu za sklic zbo-

Sprejem župana za
zaslužne za razvoj
trojiške občine

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

bčinski svetniki v občini Sveta Trojica
so sprejeli sklep o spremembah in dopolnitvah statuta občine, s čimer so ga
uskladili s spremembami in dopolnitvami zakona o lokalni samoupravi. Ta zakon je državni
zbor noveliral že pred časom s sprejemom zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ.
Pred časom je služba za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo pregledala
usklajenost statuta občine Sveta Trojica z ustavo in zakoni ter opozorila na določene neusklajenosti. Občinski svet je pri noveliranju statuta
občine upošteval tudi ugotovitve tega nadzora.
Dopolnjevanje statuta občine ni mačji kašelj, saj terja veliko strokovnega dela. Kot pravi
župan občine Sveta Trojica Darko Fras, spremembe in dopolnitve občinskega statuta občanom ne bodo prinesle neke posebne dodane
vrednosti, je pa prav, da je statut občine usklajen z zakonodajo, ki se pri nas, žal, zelo pogosto spreminja. Spremembe statuta ne bodo
imele posledic za občinski proračun.
Statut občine so dopolnili z določilom, da se
pokrajine ustanovijo z zakonom, s katerim se
določi njihovo območje, sedež in ime. Zakon
sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev. V postopku za
sprejem zakona mora biti zagotovljeno sodelovanje občin. Določila, da se občine prostovoljno vključujejo v širše lokalne samoupravne skupnosti, v statutu ni več.
Prav tako so v statut vnesli določilo, da lahko

član občinskega sveta odstopi, mu preneha
mandat z dnem, ko je poslal pisno odstopno
izjavo županu, županu pa, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Statut po novem občini omogoča tudi, da ima
svoje občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči
in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in ožje
dele občine. Občina lahko skupaj s še
eno ali več občinami ustanovi skupni
organ občinskega
pravobranilstva.
V statut občine
Sveta Trojica so
zapisali tudi, da
lahko občinski svet
na predlog župana
odloči, da občina
za skupno opravljanje nalog občinske
uprave z drugo
občino ali drugimi občinami ustanovi organ skupne občinske
uprave. Organizacija in delo skupne občinske
uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinske
sveti občin.
Statut so dopolnili tudi z določilom, da
mora župan sklicati zbor občanov, če je tako
predpisano z zakonom ali statutom občine ali
če tako zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini ali njenem posameznem delu.
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino,
za posamezno naselje ali zaselek. Sicer pa zbor
občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni
podžupan. Župan pa lahko zboru občanov
predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj
zbor vodi. Zbor občanov veljavno sprejema
svoje odločitve, če na njem sodeluje najmanj
deset odstotkov volivcev z območja občine, za
katero je zbor sklican. Odločitev je sprejeta, če

občina opravlja posamezne naloge iz državne
pristojnosti, če tako določa zakon in če država
za opravljanje nalog iz državne pristojnosti zagotovi potrebna sredstva. Črtali pa so določilo,
da daje občinski svet soglasje k prenosu nalog
iz države na občino, saj prenos nalog iz državne pristojnosti na občino ni v pristojnosti odločanja občinskega sveta, ampak je v pristojnosti države. Povedano po domače: občina mora
izvajati naloge iz državne pristojnosti, če jih država prenese nanjo in za to zagotovi finančna
sredstva, če je občini to prav ali ne.
Dopolnili so tudi tisti del statuta občine, ki
govori o tem, da je delo organov občine javno.
To so konkretizirali z besedilom: »Javnost dela
občinskih organov občine se praviloma zagotavlja z obveščanjem javnosti o njihovem delu, z
objavljanjem informacij javnega značaja, določenih z zakonom, na spletni strani občine ter
v Katalogu informacij javnega značaja, z zagotavljanjem sodelovanja občanov pri pripravi
splošnih aktov občine, z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z objavljanjem sklicev sej
občinskega sveta in gradiv za točke dnevnega
reda sej, z omogočanjem navzočnosti občanov
in predstavnikov sredstev javnega obveščanja
na sejah občinskih organov. Podrobneje določa
način zagotavljanja javnosti dela posameznega
občinskega organa njegov poslovnik.«
Doslej statut občine ni urejal odstopa člana
občinskega sveta. Sedaj pa so vanj zapisali, da
odstop člana občinskega sveta ureja zakon. Če

petek, 22. decembra, je trojiški župan
Darko Fras povabil na prednovoletni
sprejem v znamenito samostansko
klet, kjer je bila odprta tudi razstava jaslic,
vse tiste, ki so v občinskih organih, organizacijah in društvih, v političnih, posvetnih in
cerkvenih krogih zaslužni za vse, kar so v obči-

Župan Darko Fras je ocenil leto in nove možnosti.

Vokalna skupina Vox Angelica

ni dosegli v zadnjem letu
in v zadnjem obdobju.
K vzdušju v prekrasnem
okolju je ob dobrotah
domačih gospodinj in
domačih vinogradnikov
prispeval odličen kulturni
program v izvedbi Anite
Kralj Pavkovič, vokalne
skupine Vox Angelica, Stele Tavželj in Leje Leutgeb.
Župan Fras je v nagovoru
v kontekstu pomembnih
mednarodnih dogodkov
orisal pomembne dosežke
za občino v minevajočem
letu, stvarno orisal razmere in se z optimizmom zazrl v prihajajoče mesece.
Sprejem se je, kot veleva
tradicija, končal s pesmijo
ob sproščenem druženju.
E. P.

Po uradnem delu se je razvilo sproščeno srečanje.
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Dela v Gočovi počasi, a zanesljivo napredujejo

I

zgradnja pločnikov
in avtobusnih postajališč ter rekonstrukcija ceste R 1-229
v naselju Gočova poteka
nekoliko bolj počasi, a
zanesljivo in kvalitetno.
Poleg vremena, ki je zaenkrat bilo sicer dokaj
naklonjeno delom, delo
v Gočovi najbolj otežujejo izredno močne podtalne vode in številni izviri, ki polnijo obcestne
jarke in vodotoke. Delo
je možno le pod pogojem, da se voda prečrpava in začasno preusmerja. Pridni delavci
obeh izvajalcev, podjetja
Pomgrad in Komunale
Slovenske gorice, so si
s podaljšanimi prazniki
lahko le malo oddahnili od težkega dela, zdaj
pa bodo morali zopet
pošteno pljuniti v roke,
da bodo dokončali dela
do konca aprila, kot je
predvideno.
Jože Žel

Sprejet pravilnik o ravnanju s
komunalnimi odpadki

Občinski svetniki so na omenjeni 22. redni
seji sprejeli Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in potrdili Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je namreč
tako kot preostale občine UE Lenart v lanskem letu razpisala koncesijo za opravljanje
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali direktorji občinskih uprav občin, je v postopku
konkurenčnega dialoga predlagala, da se sprejeme ponudba in podeli koncesija podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o., ki je v ponudbi

L

listja, namesto da bi združili koristno s prijetnim in se z nekaj dela tudi malo razgibali.
Jože Žel

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Sprejet jurovski občinski proračun za 2018
(LC 203 102) Sv. Ana–Ledinek–Dražen Vrh
in ureditev ceste (JP 703 407) Zg. Partinje–
Najdenik. Za ureditev osnovne komunalne
a zadnji seji občinskega sveta Občine
infrastrukture (rekonstrukcije in vzdrževanje
Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2017, ki
cest, sanacije plazov, košnja trave, javna razje potekala v četrtek, 21. 12. 2017, so
svetljava, vodovod in oskrba s pitno vodo) je
svetniki in svetnice sprejeli predlagani Odlok
namenjenih kar 675.000 €.
o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Potrjen proračun za 2018 zajema tudi izza leto 2018. Med večjimi investicijami v navedbo projekta z naslovom »Medgeneracijski
slednjem letu bodo investicije v cestno incenter Telovadnica na prostem,« katerega je
frastrukturo, in sicer ureditev ceste na Vardi
občina že prijavila na javni razpis LAS Ov(LC 203 131), preplastitev ceste LC 203 121
tar Slovenskih goric. Omenjen projekt je bil
– Malna–Plodršnica, ter rekonstrukcija ceste
na LAS Ovtar že potrjen in posredovan na
Agencijo za kmetijske trge.
Celoten projekt, ki poleg
ureditve telovadnice na
prostem predvideva tudi
ureditev parkirnega prostora ter pločnika in razširitev
ceste pri športnem parku,
znaša 90.000 €. Od tega bo
sofinancerski delež s strani Agencije za kmetijske
40.000 €.
Občinski svetniki so s
proračunom potrdili tudi
projekt »Oživitev trškega
jedra«, za katerega je namenjenih 60.000 €. Po besedah
Jurovski svetniki na 22. redni seji sprejeli proračun za leto 2018
župana Petra Škrleca želijo

Investicijsko in razvojno naravnan
proračun

N
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nastopilo skupaj s podjetjem CEROP, d. o. o.

Cena odvoza komunalnih odpadkov
ostaja še naprej enaka, novost:
gospodinjstva bodo prejela zabojnike
za steklo

Kar je za gospodinjstva najpomembneje, je
to, da cena odvoza in ravnanja s komunalnimi odpadki ostaja še naprej enaka kot doslej.
Novost, ki se bo pričela uvajati sredi leta, je
ukinitev ekoloških otokov, ki so sedaj namenjeni odlaganju stekla. Gospodinjstva pa bodo
na domove prejela zabojnike za zbiranje odpadnega stekla.

Potrjena letna programa športa in
kulture

Na zadnji občinski seji v letu 2017 sta bila
potrjena tudi spremenjena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in
projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in
Pravilnik o podeljevanju finančnih nagrad
dijakom in študentom. Potrjena sta bila tudi
letni program športa in letni program kulture
za letošnjo leto. Na podlagi omenjenih programov bo Občina Sv. Jurij v Slov. gor. izvedla javna razpisa za sofinanciranje športnih in
kulturnih dejavnosti.
Dejan Kramberger

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Pridni krajani v Zg. Senarski
etošnja zima še nikakor noče priti in pobeliti poljan, da bi si lahko narava spočila in nabrala moči za prihodnjo pomlad.
Tudi ljudje, predvsem kmečki na podeželju, so
se ob pravih zimah, poleg sicer vsakodnevnih
opravil v hlevu, lahko nekoliko spočili. Mile
zime pa povzročajo, da narava in ljudje ne počivajo. Tako je bilo decembra in v začetku letošnjega januarja opaziti kar nekaj pridnih krajanov na območju Zg. Senarske, ki so opravljali
številna dela v gozdu in tudi razna vzdrževalna
dela ob občinskih cestah, h katerim sodi tudi
obrezovanje vej. Na sliki je Franc Švarc, ki se je
tega lotil kar z ročno žago »fičefal« in lojtro, misleč, da narava morda vseeno počiva oz. spi in je
ne bi prebudil z kakšno motorno žago. Drugače
pa velja zahvala njemu in še kar nekaj predvsem
starejšim občanom na območju, ki še velikokrat samoiniciativno naredijo številna manjša
vzdrževalna in javno koristna dela, kot je bila to
navada nekoč. Danes rajši zavrtimo telefon in
tožimo, če se je na pokrovu jaška nabralo nekaj

z njim osrednji trg v Jurovskem Dolu obogatiti z novimi dogodki oz. prireditvami. S tem
želijo povečati prepoznavnost občine in hkrati
omogočiti lokalnim ponudnikom hrane, pijače in domačih izdelkov, da se predstavijo tako
občanom kot potencialnim obiskovalcem, katere želijo pritegniti v jurovsko občino.

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 25. 1. 2018 objavila
Javni razpis za sofinanciranje programov športa
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018.
Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu
2018. Zagotovljena višina proračunskih sredstev: 10.000,00 EUR.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje ponedeljka, 26. 2. 2018.
…
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 22. 1. 2018 objavila
Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je
v višini 8.100,00 EUR.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do četrtka, 1. 3. 2018.
…
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 19. 1. 2018 objavila
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah.
Predmet razpisa je sofinanciranje delovanja društev in sofinanciranje programov, projektov
ter drugih aktivnosti društev oz. drugih upravičencev na področju turizma v Občini Sv. Jurij v
Slov. goricah v letu 2018. Zagotovljena višina proračunskih sredstev je v višini 3.000,00 EUR.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 23. 2. 2018.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij
v Slov. goricah v času uradnih ur.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

Župan Škrlec sprejel dijake in študente

K

ot je bilo v navadi že pretekla, je tudi
konec koledarskega leta 2017 v Občini
Sv. Jurij v Slovenskih goricah minil v
znamenju županovega sprejema uspešnih dijakov in študentov. Jurovski župan Peter Škrlec je dijake in študente, ki so izkazali posebne
uspehe na svojih področjih, sprejel v četrtek,
28. 12. 2017. Tokratnega županovega sprejema so se udeležile študentke Helena Reisman,
Larisa Fras in Helena Zemljič ter dijakinji Rebeka Šnofl in Živa Waldhütter. Sicer pa so bili
med letošnjimi prejemniki finančnih nagrad
še Sebastijan Valentan, Vesna Zemljič in Gregor Verbošt.
Helena Reisman iz Zgornjega Gasteraja je
magistrirala na Filozofski fakulteti Univerze
v Mariboru po študijskem programu druge
stopnje slovenski jezik in književnost in s tem
prejela strokovni naziv magistrica profesorica
slovenskega jezika in književnosti. V vseh letih

študija je dosegala povprečno oceno 9,00.
Med tokratnimi prejemnicami nagrad je
bila tudi Helena Zemljič iz Jurovskega Dola,
ki se je udeležila finala na državnem tekmovanju Festival mlade literature Urška 2017
in finala Pesniškega turnirja 2017 ter izdala
pesniško zbirko v okviru projekta Kontejner.
Helenin strokovni članek Metafora – slika v
interakciji je bil izdan v Zborniku študentov
oddelka za filozofijo.
Županovega sprejema sta se udeležili tudi
Larisa Fras in Rebeka Šnofl iz Sr. Gasteraja,
obe članici ženske ekipe KMN Slovenske gorice, s katero sta v minuli sezoni osvojili naslov
državnih prvakinj v futsalu.
Dijakinja Živa Waldhütter iz Srednjega Gasteraja je izdelala zanimivo raziskovalno nalogo
v programu Mladi za napredek Maribora 2017.
Živina seminarska naloga z naslovom Politična dejavnost in umor Ivana Krambergerja je v
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AKTUALNO IZ OBČIN
tesni povezavi tudi z Jurovskim Dolom.
Med prejemniki nagrad in priznanj za leto
2017 je tudi Sebastijan Valentan iz Jurovskega Dola, ki je z magistrsko nalogo zaključil Fakulteto za kanonsko pravo na Papeški univerzi
Santa Croce v Rimu oz. končal t. i. licentiat.
Prav tako iz Jurovskega Dola prihaja Vesna

Zemljič, ki je preteklo šolsko leto zaključila
II. gimnazijo kot zlata maturantka. Prav tako
pa je skupaj s pevskim zborom II. gimnazije
Maribor zasedla 1. mesto v kategoriji folk in
1. mesto v kategoriji mešanih pevskih zborov

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.

Novo!

DOGODKI IN DOGAJANJA
Mixea youth cahair na Mednarodnem zborističnem tekmovanju v Firencah.
Z uspešnimi športnimi dosežki iz preteklega
leta pa se lahko ponovno pohvali Gregor Verbošt iz Žitenc. Med največja uspeha preteklega leta sodita 1. mesto v teku na 1500 metrov
na mednarodnem mitingu v atletiki v Novem
mestu ter 3. mesto, prav
tako v teku na 1500 metrov na državnem prvenstvu Slovenije.
Zbrane nagrajenke je
nagovoril župan Peter
Škrlec, ki je poudaril
pomembnost izobraževanja in različnega
udejstvovanja mladih
na raznih področjih. S
svojimi uspehi in dosežki, ki jih dosegajo,
pa mladi jurovski nagrajenci pripomorejo k
večji prepoznavnosti in
ugledu Jurovske občine.
Peter Škrlec je prejemnikom nagrad, čestital ob njihovih uspehih
in jim želel veliko uspehov tudi v prihodnje in
jim izročil še simbolično darilo.
Dejan Kramberger

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

Hitro in preprosto plačilo računov za opravljene
storitve Telekoma Slovenije lahko od sedaj opravite
tudi pri nas in to brez provizije!

OVTARJEVE NOVICE

Prednovoletne aktivnosti ZB Lenart

Č

etrtega decembra so
se zbrali v velikem
številu člani in učenci dveh osnovnih šol pri
spomeniku Eli Kristl-Tanji
v Voličini, na kraju, kjer je
padla med NOB kot aktivistka OF.
Učenci OŠ Voličina so
pod vodstvom ravnatelja
Toneta Goznika pripravili
kulturni program, komemoraciji pa so prisostvovali
tudi učenci OŠ iz Korene, ki
sta jih spremljala ravnatelj Zbrani pri spomeniku Eli Kristl - Tanji v Voličini
Darko Rebernik in učitelj
V imenu Občine Lenart je zbrane nagovoril
zgodovine Dejan Kramberger. Da je bila povesvetnik iz Voličine Srečko Malek.
zava med Koreno in Voličino že zgodovinsko
Po končani slovesnosti so se vsi zbrali v
dejstvo, kaže tudi sedanje sodelovanje; o liku
Tanje kot ženske aktivistke in o sami točki pri
Voličini na prednovoletnem srečanju, kjer so
Domanjkovi kovačiji je v povezovalnih besespregovorili tudi o programu za leto 2018.
dah spregovorila Marija Šauperl.
Alojz Bezjak

Pohod v počastitev dr. Jožeta Pučnika

V

soboto, 9. 12. 2017,
ob 10. uri so se v
Parku dr. Jožeta
Pučnika zbrali člani SDS
(Slovenska
demokratska
stranka) in VSO (Združenje za vrednote slovenske
osamosvojitve). S častnim
pohodom, ki sta ga organizirala VSO in gospod Peter
Kramberger, so obeležili
spomin na velikega Slovenca – dr. Jožeta Pučnika.
Letos od njegovega rojstva
mineva že 85 let. S svojo
vizionarsko naravnanostjo
in človeško veličino je utrl
pot rojstvu slovenske države. Njegov domovinski
duh in prizadevnost sta se
s častnim pohodom, ki je
zajemal pot od Parka dr.
Jožeta Pučnika, natančneje
od njegovega spomenika,
do Maistrovega stolpa na
Zavrhu, ponovno obudila
in umestila. V prijetnem in
spoštljivem vzdušju so se
v procesu pohoda rojevale vsebine in idejni koraki
v smislu podkrepitve že v
preteklosti nastalih usmeritev slovenske demokracije,
ki danes vodi v svobodno in
odprto družbo oz. v razvoj
nove politične kulture. Prav v znak spoštovanja in hvaležnosti za Pučnikovo delo in prispevek pri uveljavljanju demokracije in slovenske
države je poslanec, gospod Franc Breznik,
prisotne s prijetno energijo nagovoril. Ob spomeniku dr. Jožeta Pučnika je z miselnim sprehodom v preteklost obudil pomen dr. Jožeta
Pučnika za slovenski narod. Nato je prisotne
pot vodila na Zavrh, kjer jim je gospod Stanko
Kranvogel predstavil spominsko sobo še enega
veljaka, domoljuba, in sicer Rudolfa Maistra –

generala, borca za severno mejo in slovenskega pesnika. Tako so združili vsebine vrednot
za osamosvojitev Slovenije in počastili udejstvovanje in delovanje dveh pomembnih mož
za napredek naše države. Oba sta s svojimi
plemenitimi dejanji prispevala k usodi našega
naroda. Pohod se je v hvaležnem in častnem
vzdušju končal s prijetnim druženjem članov
SDS in VSO. V prihodnje bo pohodu najverjetneje pripisana tradicionalna nota.
Nadja Ferk Rodeš

Vabilo Planinskega društva Lenart
Januar se že počasi zaključuje in nas opominja, da bi lahko v tem letu naredili nekaj dobrega
in koristnega za svoje zdravje. Pri PD Lenart smo
pripravili plan pohodov čez vse leto, zato vas prijazno vabimo k včlanitvi v društvo. Vse informacije si lahko ogledate na spletni strani društva
http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart, iz fotografij preverite, kako smo se imeli na pohodih
v preteklem letu, lahko pa se osebno oglasite v
pisarni društva vsak četrtek med 18. in 19. uro,
Trg osvoboditve 6, Lenart.
Vse člane društva vabimo na zbor članov, ki
bo v petek, 23. 2. 2018, ob 18. uri v prostorih
Gasilskega društva Lenart.
Alenka Špes, podpredsednica društva
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Prednovoletno srečanje kmečkih žena

V

torek, 12. decembra 2017, je v Voličini,
v restavraciji Kmetič, potekalo tradicionalno prednovoletno srečanje kmečkih žena iz občin Lenart, Sv. Ana, Sv. Trojica,
Benedikt in Sv. Jurij v Slov. g. Srečanja se udeležujejo kmečke žene in dekleta, ki se združujejo in delujejo v društvih. Prireditev smo
organizirali Kmetijska svetovalna služba Lenart pri KGZ Ptuj v povezavi z društvi kmeč-

Udeleženke prireditve

kih žena. Srečanje se je pričelo že dopoldan z
uradnim delom, najprej so nastopali otroci iz
OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola, ki so s
svojim nastopom razveselili vse prisotne. Sledil je nagovor župana Občine Sv. Trojica Darka Frasa, ki je pozdravil udeleženke v imenu
vseh prisotnih županov, Silva Slačka, župana
občine Sv. Ana, in Milana Gumzarja, župana
občine Benedikt. Sledil je pozdrav vodje Enote
za kmetijsko svetovanje Lenart Francija Ornika, ki je
bil tokrat tudi v vlogi predstavnika Občine Lenart. V
okviru prireditve je bilo izvedeno predavanje priznane
zeliščarke Vesne Forštnarič
o pomenu zelišč in pripravkov. Pred zaključkom prireditve so sledile zahvale.
Za dobro voljo je v popoldanskih urah poskrbel tudi
muzikant. Prireditev je v zadovoljstvo organizatorjev in
udeleženk lepo uspela.
Cvetka Bogdan

10. prireditev Pozdrav sosedu

P

ozdrav sosedu, razvedrilna prireditev s
številnimi glasbenimi gosti in presenečenji v organizaciji Turističnega društva
Sv. Trojica v Slov. gor., je potekala v športni
dvorani Osnovne šole Sv. Trojica v petek, 29.
decembra 2017, zvečer. Združevala je zabavni
del ter kviz s tekmovalci posameznih naselij.
Pred pričetkom je bila dvorana osvetljena v
modri barvi. Po predvajanju uvodne projekcije
se je sprožila dimna pirotehnika in na oder sta
prišla napovedovalca, že dobro znana Rosana
Fišer in David Klobasa. Za tokratno jubilejno
10. prireditev Pozdrav sosedu se je organizator posebej odločil za prilagoditev programa v
smislu praznovanja in družabnih iger.
Po avdio-videu posnetku »Zmagovalci« so
svoja mesta zasedli: Irena Heric (2008), Branko Gungl (2009), Anita Robič (2010), Milica
Škof (2011), Eva Horvat (2012), Branko Družovec (2013), Milan Anžel (2014), Matej Ploj
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(2015) in Branko Novak (2016). Letnica ob
imenu pomeni leto pridobitve naziva Naj sosed. Zmagovalci z vseh dosedanjih prireditev
so se v treh skupinah pomerili v treh družabnih igrah s tematskim pomenom (v hitrosti,
spretnosti, iznajdljivosti) in znanju.
Prva igra je bila sestavljanje zvonikov cerkve Sv. Trojice (s tremi zvoniki) z oseškim
kamnom (peščenec). Deli so bili iz stiropora. Igro je pripravil, oblikoval in vodil Matej
Emeršič. Druga igra se je imenovala Krpanove
kobilice prenašajo sol in je plod zamisli Darje
Šuta, ki je tudi avtorica in idejni vodja celotne
prireditve. Igra ima zasnovo v prireditvah Najmočnejši Slovenec, ki jih je domače turistično
društvo organiziralo v minulih letih. Pri izvedbi igre sta sodelovala še Simona Erman in Ivan
Štebih. V tretji igri so se tekmovalci pomerili
v izdelovanju brezovih metel, kar je bilo delo
bošnarja v zimskem času. S tem so hoteli nadaljevati z likom »bošnarja«, ki je nekoč opravljal
svojo vlogo na Trojiški
gmajni. Igro je predlagal
Jože Ploj, dolgoletni igralec
te vloge bošnarja in predlagatelj tega ponazarjanja v Sv.
Trojici. Pri igri je sodeloval
tudi Viktor Emeršič. Po tekmovanju v znanju je nastala
zmagovalna trojka.
Širše smo preko avdiovideo projekcije spoznali
Branka Novaka, ki je lansko
leto iz te prireditve odkorakal z nazivom Naj sosed.
Izpeljal je presenečenje, ko
je napovedal Alfija Nipiča,
kar je sprožilo val navdušenja in močan aplavz ob
nastopu gosta. Zapel je Silvestrski poljub in Tam, kjer
se Pohorje vidi. Letos Alfi
praznuje 50 let glasbenega
nastopanja in Trojičani smo
še posebej ponosni, da je
prišel med nas.
Kot glasbeni gosti so nastopili: Domen Kumer, Šolski ansambel pod vodstvom ravnatelja Darka
Škergeta, Slovenjegoriški muzikanti – mlada
skupina, vokalna skupina Vox Angelica pod
vodstvom Anite Kralj Pavkovič, otroški cerkveni zborček, Anita Kralj, pevski zbor KUD
Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka in s solistom Jožetom Golobom.
V filmčku so se dobri sovaščanki Faniki
Družovec zahvalili in izkazali spoštovanje
hvaležni sovaščani Sp. in Zg. Verjan. Zadeli so v polno. Na osnovi izžrebane številke je
obiskovalka dobila brezovo metlo. Glavna nagrada v obliki bona je bila izročena Osnovni
šoli, prevzel jo je ravnatelj Darko Škerget, ki je
obljubil, da bodo sredstva ustrezno porablje-

na. Domačija Srečka
in Pavle Divjak iz Zg.
Senarske je za zmagovalno ekipo prispevala
80-kilogramsko srečo
na štirih tacah.
Župan Občine Sv.
Trojica Darko Fras in
predsednik Turističnega društva (organizator) Marjan Klobasa sta
precej široko prikazala
dejavnosti Turističnega
društva Sv. Trojica v
Slov. gor., ki je lansko
leto obeležilo 50 let obstoja. Podprla sta prireditev in ji zaželela vnaprej dobre čase.
Prireditev Pozdrav sosedu je prvič v celoti
snemala regionalna televizija BK. Sama prireditev je dosegla visok kakovostni nivo, za
kar gre še posebna zahvala obema napovedovalcema, ki prireditev tudi v celoti oblikujeta.

Druženje je bilo v samostanski kleti z jubilejno
torto za 50 let Turističnega društva Sv. Trojica
v Slov. gor.
Res je, zagotovili so nam večer, poln presenečenj, veselje, zabave in tudi novega znanja.
Po tem koprnimo tudi v bodoče!
Slavko Štefanec, foto: Jože Leutgeb

15 let Društva vinogradnikov Sveta Trojica

V

soboto, 16. decembra 2017, so trojiški vinogradniki v polni dvorani kulturnega doma obeležili 15. obletnico
svojega delovanja. Prireditve so se udeležili
številni gostje. Med njimi naj omenimo župana Občine Sveta Trojica
Darka Frasa, nekdanjo
vinsko kraljico Društva
vinogradnikov Cerkvenjak Martino Breznik,
predsednika Društva
VTC 13 Simona Toplaka, kraljico kraljic
Slovenskih goric iz
Juršincev gospo Marto
Toplak, številne vinske viteze Slovenskega
omizja in Ivana Janeza Prejemniki priznanj
Pučka, vinskega viteza
Evropskega reda. Prireditve se je udeležilo več predstavnikov domačih društev in predsedniki sosednjih društev
vinogradnikov.
Nekaj iz zgodovine društva. Leta 2002 so
se vinogradniki na območju Upravne enote
Lenart dogovorili, da bodo v vseh takratnih
krajevnih skupnostih ustanovili lastna društva
vinogradnikov. Pobudnik za ustanovitev Društva vinogradnikov Sveta Trojica in prvi predsednik je bil Franc Rajter, ki je sklical ustanovni zbor 12. decembra 2002. Strokovno pomoč
pri ustanoviti je nudila Cvetka Bunderla iz
lenarške enote Kmetijsko gozdarskega zavoda
Ptuj. Na ustanovnem občnem zboru so izvolili
7-članski upravni odbor. V upravni odbor so
ob predsedniku Francu Rajterju bili izvoljeni
podpredsednik Jože Lorenčič, tajnik Amadeus
Rajter, blagajnik Janez Cmour. Člani upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča so bili: Henrik Fekonja, Srečko Vogrin,
Franc Golob in Jože Žel. Franc Rajter je društvo vodil do svoje smrti leta 2007, nato je do
rednega občnega zbora do marca 2008 opravljal funkcijo predsednika Milan Šalamun. Na
občnem zboru marca 2008 pa je predsedniško
funkcijo prevzel Peter Leopold, ki društvo zelo
uspešno vodi še danes.
Predsednik društva Peter Leopold je v svojem nagovoru nanizal mejnike razvoja društva,
izpostavil najpomembnejše uspehe in predstavil področja, kjer so člani društva najbolj aktivni in prepoznavni. Dejal je še: »Danes lahko
mirno rečemo, da je prav Društvo vinogradnikov Sveta Trojica eden pomembnih nosilcev
turizma, ki se dejavno vključuje v prireditve v
občini ter povezuje s sorodnimi društvi v občini in izven nje. V petnajstih letih smo dosegli
pomembne rezultate. Pridelujemo vino Trojičan, najvišje ocenjena sortna vina razglasimo
za protokolarna vina občine, član trojiških
vinogradnikov Marjan Klobasa prideluje penini Martin in Martino. S pomočjo društva je
družina Veingerl odprla vinotoč Pri Betki in
Izletniško kmetijo Feliks v centru Svete Trojice.
Mnogo trojiških vinogradnikov je opravilo tečaj za polnitev vin in s tem pridobilo ustrezno
znanje za kletarjenje. In še bi lahko naštevali.

V mesecu novembru je naš član društva vinogradnikov Marjan Klobasa postal vinski vitez
Slovenskega omizja.« Po nagovoru predsedni-

ka društva so si obiskovalci prireditve ogledali
video s prikazom dejavnosti društva in doseženih uspehov v preteklih petnajstih letih.
Predsednik je še dejal, da gre zahvala, da so
lahko dosegli takšne uspehe, ustanovnim članom društva vključno z njihovimi družinskimi člani. Zahvalil se je občini Sveta trojica in
županu Darku Frasu za moralno in finančno
pomoč. Brez strokovne pomoči KGZMB in
Ptuj teh uspehov ne bi dosegli, zato se jim zahvaljuje za nudeno strokovno pomoč, zahvala
gre Cvetki Bunderla za pomoč, hvala tudi patru Bernardu, medijem in ne nazadnje vsem
članom društva. Zahvalil se je tudi ženi Katici
in družinskim članom za pomoč in številne
nasvete pri realizaciji nalog predsednika.
Kot je ob okroglih obletnicah običaj, so
ustanovnim članom podelili spominske plakete. Prejeli so jih: Franc Rajter – posmrtno,
Cvetka Bunderla, Janez Cmour, Franc Golob,
Henrik Fekonja, Jože Žel, Franc Rojko in Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Podelili so tudi listino o zgodovini cepiča potomke
najstarejše trojiške - Ildenfonzove trte, ki sta jo
prejela mestni viničar najstarejše trte z Lenta
Stane Kocutar in župan Občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah Darko Fras.
Za dosežene uspehe društva in vodenje društva se je predsedniku Petru Leopoldu osebno zahvalil župan Darko Fras ter si zaželel še
naprej takšno sodelovanje. Dejal je, da si ne
more zamisliti prireditev občine brez sodelovanja Društva vinogradnikov, saj so v dosedanjih prireditvah pokazali odlične sposobnosti.
Peter Leopold ima sposobnost združiti ljudi
v akcijah, kar zagotavlja takšne uspehe. V zahvalo je društvu izročil darilo. Tudi posamezniki so se zahvaljevali za dobro sodelovanje
in izročali priložnostna darila. Prireditev je
povezovala Darinka Čobec. V kulturnem programu so sodelovali: Duo Jože Golob in Janez
Perko, mlada pevka Stela Tavželj, ansambel
Trojiški muzikantje in folklorna skupina Kulturnega društva Trojica pod vodstvom Janje
Požegar. Končani proslavi je sledilo druženje v
prostorih Izletniške kmetije Veingerl.
Ludvik Kramberger
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Največja in najuspešnejša razstava jaslic
v Sveti Trojici

Z

a nami je 7. razstava jaslic v Sveti Trojici, ki je bila doslej gotovo najuspešnejša v vseh vidikih doslej. Na njej
je namreč sodelovalo skoraj 100 umetnikov
posameznikov iz domala vseh kotičkov Slovenije, ki so z zares izvirnimi in kvalitetnimi
jaslicami poskrbeli za kvalitetni in kvantitativni dvig razstave. K tolikšni udeležbi je
pripomoglo tudi Društvo ljubiteljev jaslic
Slovenije, ki je v okviru Trojiške razstave
pripravilo Vseslovensko
razstavo. Seveda pa ne gre
prezreti jaslic, ki jih vsako
leto pripravijo domača naselja in društva iz Občine
Sv. Trojica. Prav te jaslice
skupaj z zunanjimi, ki so
bile tudi letos obnovljene,
predstavljajo posebnost
trojiške razstave. Še posebej je pohvalno, da naselja
izdelajo iz leta v leto kvalitetnejše in zanimivejše
jaslice, v katere vtkejo posebnosti njihovih vasi.

Naselje Zg. Senarska pa je letos izdelalo
ne samo jaslice, ampak pripravilo slikovito
celotno Božično zgodbo, ki prikazujejo vse
pomembnejše dogodke do Jezusovega rojstva. Tudi letos sta sodelovala šola in Vrtec
Sv. Trojica, ki sta razstavljala v drugi etaži
kleti, po kateri so obiskovalci morali po stopnicah, ki so pod mentorstvom Metke Beber
bile še posebej lepo okrašene in so pričarale
pravo zimsko idilo, ki smo jo v naravi čez
praznike tako pogrešali. Turistično društvo
Sveta Trojica pa je letos ime naše razstave z
jaslicami poneslo kar v dva krajih in sicer v
nakupovalno središče Europark Maribor in

v Občino Vojnik, s katero še posebej dobro
sodelujemo. Nadvse slovesno je bilo ob odprtju razstave, ki sta jo z nagovorom pospremila župan Občine Sv. Trojica Darko Fras in
predsednik društva ljubiteljev jaslic Slovenije Leopold Grčar, blagoslovil pa jo je p. Bernard Goličnik. Odprtje razstave je potekalo
ob božičnih melodijah Vokalnega kvarteta
Frankolovo, Bineta in Nives Ploj, otroškega
pevskega zborčka pod vodstvom Anite Kralj

Pavkovič, ki je še posebej
očarala obiskovalce.
Največje zadovoljstvo in
uspeh razstave pa se kaže
v obisku, ki je bil letos gotovo rekorden, saj je naša
razstava v času praznikov privabila res številne
obiskovalce, vse več jih je
tudi iz oddaljenih krajev.
K temu so zaslužna predvsem naselja in društva, ki
so v času praznikov dežurala v samostanski kleti in
kot vedno obiskovalcem ponudila kakšen topel napitek, manjkalo pa ni tudi raznih prazničnih dobrot. Zato se Občina Sveta Trojica
kot nosilni organizator razstave zahvaljuje
vsem razstavljavcem in drugim, ki kakorkoli
pomagajo pri razstavi, z željo, da se bo sodelovanje še krepilo iz leta v leto. Predvsem pa
gre posebna zahvala vsem tistim ljudem iz
domačih naselij in društev, ki lep čas praznikov preživijo v samostanski kleti kot gostitelji in poskrbijo, da ljudje iz prelepe Sv. Trojice
odhajajo zadovoljni, veseli in z dobrimi vtisi.
Jože Žel, foto: Ludvik Kramberger

Pokalno meddruštveno tekmovanje v streljanju z zračno puško je prvič in zelo uspešno
izvedlo DU Sveta Trojica.
Novost v tem letu sta meddruštvena turnirja
v kegljanju s kroglo na vrvici pri DU Voličina
in DU Sveta Ana.
V ŠRC Polena je DU Lenart s finančno pomočjo Občine Lenart uspelo za upokojence in
druge zgraditi pomembni športni objekt – dve
igrišči za kegljanje s kroglo na vrvici.
V oktobru je zveza z DU Sveta Trojica pripravila srečanje vseh članic in članov UO, NO,
poverjenikov in vodij sekcij vseh društev v
ZDU Slov. goric. Srečanje so s svojo prisotnostjo in nagovorom počastili predsednik ZDU
Slov. goric Stanko Kranvogel, vabljeni predsednik ZDUS-a Janez Sušnik, podpredsednica Vera Pečnik iz Ljubljane ter župan Občine
Sveta Trojica Darko Fras.

Mesec november beleži pomembno srečanje vseh tekmovalcev v streljanju, ki so v letu
2017 sodelovali na meddruštvenih »LIGA« in
pokalnih tekmovanjih. Tradicionalno vsako
tako srečanje spremlja podelitev pokalov in
pohval. To leto sta to nalogo opravila predsednik ZDU Slov. goric Stanko Kranvogel in
predsednica komisije za strelstvo Milena Štu-

Prvo skupno silvestrovanje upokojencev in
diabetikov Lenarta

D

ne 20. 12. 2017 sta društvi upokojencev in diabetikov prvič organizirali
skupno silvestrovanje v prostorih Restavracije Kmetič v Voličini. Vzrok skupnega
silvestrovanja je bil, da Društvo diabetikov
Lenart še ni organiziralo silvestrovanja in je to

Prve jaslice v vasi Zg. Senarska

V

adventnem času decembra 2017 je
družina Srečka in Pavlice Divjak v naselju Zgornja Senarska postavila prvič
kar velike jaslice.
Jaslice v naselju Zgornja Senarska so dopolnile razstavo jaslic v samostanski kleti, saj se
skozi naselje sprehaja mnogo pohodnikov, ki
so si z veseljem ogledali prečudovite jaslice v
vasi in se ob njih tudi fotografirali.

Nova pridobitev v adventnem času je doživetje brez primere. Postavitev jaslic oživi svetopisemski prizor na poseben način. Ozadje
jaslic je osvetljeno, prav tako hlevček in drevo,
ki stoji ob jaslicah. Postavitev jaslic je trajala
kar cel teden, saj je bilo uporabljenih mnogo
naravnih materialov. Prekrasno kuliso pa poudarja in ji daje poseben čar sveta družina,
pastir in živali. Dne 29. 12. 2017 je jaslice blagoslovil pater Damjan
iz cerkve Svete Trojice.
Na Silvestrski večer
je ob jaslicah potekalo
druženje vaščanov in
okoličanov, ki je bilo izredno dobro obiskano.
Prizadevali si bomo,
da bo srečanje postalo
tradicionalno z udeležbo krajanov širšega
območja.
Peter Leopold

Jesen v ZDU Slov. goric in skok v 2018

Z

adnji meseci v letu 2017 so obdobje,
ko se narava v svoji barviti podobi pripravlja na prihajajočo zimo. Je čas pobiranja pridelkov in plodov v upanju, da je
bil poplačan celoletni trud, ki smo ga vložili.
V mesecih izteka leta in pred vstopom v leto
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2018 smo v ZDU Slovenskih goric in društvih
upokojencev beležili niz dogodkov, ki jih je
vredno omeniti.
DU Lenart in DU Voličina sta v septembru
organizirali rekreativno meddruštveno kolesarjenje.

klek. Najvišji pokal moških ekip je prejelo DU
Benedikt, srednjega DU Voličina in manjšega
DU Sveta Trojica, ostale ekipe so prejele zahvale za sodelovanje. Najvišji pokal ženskih
ekip so prejele DU Sveta Ana, srednjega DU
Voličina in manjšega DU Lenart. Ostale ekipe
so tudi prejele zahvalo za sodelovanje. Za posebne in večletne zasluge v strelstvu so prejeli
pisno priznanje ZDU Slov. goric Ivan Leš ter
Ivanka in Jože Vreča. Slednjima so njuni sočlani v sekciji namenili simbolično darilo.
Po programu zveze je pet društev, ki sodelujejo v »Liga« ŠAH tekmovanju v novembru
začelo I. del tekmovanja in ga v decembru zaključilo. Drugi del tekmovanja se začne februarja 2018.
Društvo upokojencev Cerkvenjak je v začetku decembra organiziralo meddruštveno
pokalno tekmovanje v kartanju-šnops posamezno. Zmagal je domačin Jože Žel, II. mesto je
dosegel Stanislav Franc iz
DU Benedikt in III. mesto
Alojz Karlo iz DU Lenart.
Božično-novoletni koncert je 15. decembra tradicionalno in uspešno organiziralo DU Benedikt.
Upravni odbor ZDU
Slovenskih goric je 12.
12. 2017 na svoji redni in
zadnji seji analiziral opravljeno delo v letu 2017
in postavil smernice ter
temelje delovanja v letu
2018.
Društvo upokojencev
Sveta Trojica je tudi to leto sodelovalo pri
postavitvi in razstavi božičnih jaslic v protokolarni kleti samostana pri Sveti Trojici.
Za upokojence naše zveze so 30. 12. 2017 še
posebej pripravili ogled razstave s kulturnim
programom.
Stanko Cartl, foto: Ivan Breznik

prvič, drugič pa je veliko diabetikov tudi članov Društva upokojencev Lenart.
Novoletne zabave se je udeležilo okoli 90
članov obeh društev, ker društvi vodita zakonca Ingrid in Franc Belšak, sta s skupnimi
močmi in pomočjo nekaterih članov društva
izpeljali uspešno zabavo.
Ob dobri hrani, ki nam jo
je pripravila Alenka Breznik, pijači in odlični glasbi Bojana Satlerja smo tudi
zaplesali. V večernih urah
pa ob penini nazdravili
novemu letu 2018 z željo,
da tudi v tem letu organiziramo in se poveselimo na
skupnem silvestrovanju.
Predsednik DU Lenart
in Predsednica DD Lenart
Franc in Ingrid Belšak

Sv. Trojica: Božiček obdaroval otroke

V

športni dvorani v Sv. Trojici v Slovenskih goricah je v torek, 19. decembra
2017, potekala prireditev, na kateri je
Božiček obdaril otroke. Prireditev, ki jo vsako
leto pripravlja Občina Sv. Trojica v Slovenskih
goricah, se je začela s nastopom pevke sedmošolke Stele Tavželj iz Svete Trojice. Sledila je
predstava igrice z naslovom Praznična lučka,
s katero se je predstavilo Ekološko kulturno
društvo Za boljši svet. Z lepo otroško igrico so
izvajalke razveseljevale otroke, ki so nestrpno
pričakovali prihod Božička.
Otroke in njihove starše ter druge, ki so pripeljali otroke na obdaritev, je pozdravil župan
Darko Fras.
Na prizorišče je prišel, tokrat brez sank, saj
ni bilo snega, Božiček, ki je najprej pozdravil
otroke ter jih vprašal, če ga poznajo. Seveda so
otroci odgovorili, da ga poznajo. Božiček jim je
ob pomoči Barbare Cvetko in Maje Lončarič
izročal darila, ki so jih otroške rokice z veseljem

sprejele. Otroci so v dar prejeli govorečo igračko ovčko. Obdarjeni pa so bili otroci s stalnim
prebivališčem v občini Sv. Trojica v Slovenskih
goricah, rojeni v obdobju od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2016. Darila je prejelo okoli 120 otrok. Med
obdarovanimi otroki so bili tudi taki, katerih
sredstva za nakup darila so prispevali starši.
www.sv-trojica.si
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Blagoslov konj ob cerkvi Sv. Treh Kraljev

M

ogočno podružnično romarsko cerkev Sv. Treh kraljev pri Benediktu
so na Štefanovo, 26. decembra 2017,
obkrožili konji, ki so jih lastniki pripeljali k
blagoslovu konj. Pred blagoslovom je bila v
»slovenjegoriški katedrali«, tako je dejal žu-

Konje je blagoslovil župnik Marjan Rola.

ZNANJE ZA RAZVOJ

DOGODKI IN DOGAJANJA

pnik, darovana sv. maša, ki jo je daroval župnik
v Benediktu Marjan Rola. Maša je bila dobro
obiskana, saj so jo obiskali verniki iz župnij
Benedikt in Negova, ki ju vodi župnik Marjan
Rola. Blagoslova, ki je potekal na zelenici, ki
obkroža cerkev, je bilo deležno 28 konj in njihovih lastnikov. Kakor je tod
običaj, je vsakemu konju župnik ponudil kos blagoslovljenega kruha. Društvo ljubiteljev konj Benedikt, ki ga
vodi Simona Kaučič, je vsem
udeležencem blagoslova ponudilo topel čaj in kuhano
vino. Blagoslova konj so se
udeležili gojitelji konj iz Benedikta, Sv. Trojice, Sv. Ane,
Zg. in Sp. Ščavnice, Zavrha,
Lenarta in še od kot. Ta dogodek je obenem vsakoletno
srečanje ljubiteljev konj tega
dela Slovenskih goric.
Ludvik Kramberger

Aktivno v novo leto s ŠKSG

V

mesecu decembru smo v gostišču
Kmetič v Voličini izvedli 15. redni
občni zbor. Po opravljenih volitvah
upravni odbor kluba sestavljajo naslednji
člani: predsednik Klemen Leopold, Amadeja
Kokol, Jani Bračič, Jure Rajh in Iris Ambrož,
ki nas bo kot svetnica zastopala na sejah Sveta
ŠOLS in Zveze ŠKIS. Dijaško sekcijo bodo sestavljale Sanja Rajter, Nika Vreča in nova članica Sara Korošec. Od funkcije blagajničarke in
študentskih let se je poslovila Anja Majcenič.
Zahvaljujemo se ji za ves njen trud in upamo,
da se bo še naprej udeleževala naših dogodkov.

Žegnanje vode pri Sv. Treh Kraljih

N

a praznik Sv.
Treh Kraljev, 6.
januarja 2018,
je bila v romarski podružnični cerkvi Sv.
Treh Kraljev, ki sodi v
župnijo Sv. Benedikt v
Benediktu, darovana
pozna žegnajska maša,
ki se je je se je udeležilo veliko domačinov in
romarjev. Mašo je ob
somaševanju domačega
župnika Marjana Role
in dr. Antona Ožingera daroval upokojeni
mariborski nadškof in
metropolit dr. Franc
Kramberger. Mašno slavje je s petjem ob spremljanju na orgle obogatil pevski zbor iz župnije Sv. Benedikt. Med daritvijo maše je nadškof
blagoslovil vodo, ki jo vsako leto v cerkev iz 36
m globokega Žižkovega studenca pri Sv. Treh
Kraljih postavijo člani Glasbenega društva
Klapovüh. Po maši blagoslovljeno vodo točijo
v lične stekleničke, katere verniki odnašajo na
svoje domove, kjer z njo pokropijo svoj dom,
posest in živino. Stekleničke so opremljene z

Verjamemo, da se dobro vrača z dobrim,
zato smo novo leto pričeli dobrodelno. 7. januarja smo se v Benediktu udeležili dobrodelnega koncerta za Mitjo Šošteriča, ki je leta 2016
doživel hudo prometno nesrečo, ki mu je za
vselej spremenila življenje. V sklopu Pütafesta
2017 smo mu predali 500 €, kar je del zaslužka
od prodanih kart.
V januarju so pred študenti dolge neprespa-

OŠ Benedikt: Kaj boš delal, ko boš velik?

N
nalepko, na kateri je vsako leto drugi ljudski
rek o Sv. Treh Kraljih. Tokrat je glasil: »Na
Tri kralje mnogo snega, poleti mnogo sena«.
Kot je povedal glavni organizator delitve blagoslovljene vode Ivan Merčnik, denar, zbran
s prostovoljnimi prispevki, porabijo za kritje
stroškov steklenic in nalepk ter za cerkvene
potrebe.
Ludvik Kramberger

Pletenje krdebačev pri Želovih na Vanetini

N

a Želovem vikendu na Vanetini se je večer
pred tepežnico zbralo
okrog 25 družinskih
prijateljev, sosedov in
sorodnikov iz trojiških in cerkvenjaških
koncev, tudi iz Lenarta
in Maribora, na zanimivem druženju, ki je
imelo namen ob sproščenem druženju obuditi spomin na običaj,
ki počasi izginja, tepežnico, in hkrati ohraniti eno od rokodelskih
spretnosti, pletenje krdebačev in tudi
drugih koristnih izdelkov iz vrbovih
šib (pintovca). Gospodar Branko je
pripravil vse potrebno, vsi pa so se z
velikim veseljem in vnemo lotili dela.
Brat Jože je spletel košaro, drugi pa
so pod vodstvom tistih, ki so pletenja
bili že vešči, spletli kar nekaj krdebačev. Veselje ob ličnem izdelku izpod
moških in ženskih rok je bilo veliko,
ob manj uspelih pa ni bilo razočaranja. Gospodinja Olga je poskrbela za
obilno večerjo in vrsto drugih dobrot,
gospodar pa ni varčeval ne z ostro kapljico ne z vinom.
E. P.
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ne noči in sedenje za knjigami, saj se bliža naporno izpitno obdobje. Vemo, da se je potrebno vmes tudi sprostiti, zato smo za naše člane
pripravili različne zabavne dogodke. Tako se v
soboto, 27. 1., odpravljamo na enodnevni smučarski izlet v avstrijski Obertauern. Pridružite
se nam na dolgih belih strminah in pozabite
na skrbi zaradi vožnje, parkiranja avtomobila
in čakanja v vrsti za nakup smučarske vozovnice - za vse to bomo namreč poskrbeli mi. 3.
februarja se bo v Bowling centru Lenart odvijal
bowling. Za člane bo dogodek kot vselej brezplačen, bivši člani pa bodo plačali le izposojo
čevljev. V drugi polovici meseca
februarja bomo organizirali ogled
filma Petdeset odtenkov svobode,
s katerim bo trilogija dobila svoj
epilog. Za točen datum spremljajte našo FB stran. Prvi vikend v
marcu se spet obeta tradicionalno
tridnevno smučanje. Letos se selimo na novo lokacijo in sicer na
Vogel, ki spada med eno najlepših
visokogorskih smučišč v Sloveniji.
Bivali bomo v Hostlu pod Voglom,
cene pa bodo prilagojene študentskemu žepu. Prijavite se pravočasno, število mest je omejeno.
Vsem našim članom ponujamo
veliko popustov in ugodnosti, ki jih lahko najdete na naši Facebook strani (Študentski klub
Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni
strani: www.sksg.org. Obiščite nas v času uradnih ur v sredo med 17. in 20. in soboto med
10. in 13. v Centru Slovenskih goric na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu.
Jani Bračič

a poti odraščanja in spreminjanja ravni izobraževanja se mladostnik na pomembni življenjski prelomnici vpraša,
kaj pa bi rad v življenju počel, kateri poklic je
primeren zanj, ali se bo znal pravilno odločiti.
Seveda med mladostniki obstajajo izjeme, ki v
bistvu že prav iz otroških let vedo, kaj bi želeli
delati, kje čutijo, da bodo uspešni in bodo lahko unovčili svoj talent ter nadarjenost.
Da pa se lahko primerno poklicno odločijo,
morajo izhajati iz lastnih interesov, kaj jih zanima, kakšne imajo sposobnosti, učne navade
in osebnostne lastnosti.
Pri poklicni izbiri je predvsem zelo pomembno dejstvo, pravi ameriški psiholog
Holland, da se poklic, za katerega se odločimo, sklada z našo osebnostjo. Le takšni ljudje
so kasneje uspešni, motivirani in zadovoljni v
svojem poklicu.

Poklicno odločanje ni proces, ki traja eno
leto pred vpisom v srednjo šolo, ampak se začne že veliko prej, že v predšolskem obdobju, ko
otroci opazujejo velikanskega viličarja, ki pelje
kontejner do tovornjaka; ko poslušajo medicinsko sestro, ki jim govori o cepljenju; ko
vidijo starše, ki se pripravljajo na službo in jim
pripovedujejo o svojem delu in svoji poklicni poti … Skozi ves proces osnovnošolskega
šolanja je pomembno in primerno, da osnovnošolci prevzamejo odgovornost za svoje odločitve in aktivno sodelujejo pri spoznavanju
srednješolskih programov, nudenju možnosti
izobraževanja, zakaj je potrebno vseživljenjsko
izobraževanje in učenje.
Naloga osnovne šole pri izbiri nadaljnje izobraževalne poti je spodbuditi učenca pri izra-

žanju poklicnih želja.
Prav tako se je v zadnjih letih izkazala kot
zelo uspešna oblika dela organizacija naravoslovnega dne, kjer si učenci ogledajo predstavitve poklicev, spoznajo poklice v praksi,
spoznajo profesorje srednjih šol in jim dijaki
predstavijo, kako poteka šolanje na srednjih
šolah.
Tako smo v OŠ Benedikt v četrtek, 21. 12.
2017, izvedli naravoslovni dan. Osrednja tema
dneva je bila To bo moj poklic. Učenci šestega, sedmega, osmega in devetega razreda so
se seznanili s programi, ki jih izvajajo srednje
šole in so prisostvovali na različnih delavnicah. Ogledali so si predstavitve posameznih
poklicev. Na naši šoli smo gostili profesorje
in dijake iz 18 srednjih šol iz Maribora, Ptuja,
Ruš in Rogaške Slatine.
Vsekakor takšna oblika učenja in spoznavanja novega prinaša
otrokom pomoč, da
lažje prevzamejo odgovornost za poklicno
odločitev.
Tudi starši naj bi
končno odločitev prepustili otroku in ga ne
usmerjali v poklic, ki
izvira iz družinske tradicije ali prepričanja, da
je to poklic prihodnosti,
dobro plačan, če mladostniku ni do njega.
Vloga starša je predvsem v tem, da nudi
otroku podporo, ga posluša, izraža mnenja ter
aktivno sodeluje pri mladostnikovem odločanju. Prav tako tudi učitelji in šolski svetovalni
delavci v osnovni šoli.
Skratka, še vedno je in zmeraj bo na posamezniku, da mora sam na koncu sprejeti odločitev
in ne odgovornosti prevaliti na starša ali druge.
V zadnjem desetletju se je čas opravljanja
določenega poklica do upokojitve bistveno
spremenil, le malo ljudi v vsej svoji karieri
opravlja poklic le na enem delovnem mestu.
Zato je potrebno pridobiti si čim več različnega znanja in izkušenj in se zavedati, da se
učenje ne zaključi po koncu šolanja, ampak se
nadaljuje.
Maja Mencigar, prof. pedagogike,
šolska svetovalna služba OŠ Benedikt,
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ZNANJE ZA RAZVOJ

Razvojna agencija Slovenske gorice

ZA OHRANJANJE SPOMINA

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

Dr. Marjan Toš

Koncesijska pogodba Saubermacherja
in Ceropa s šestimi občinami
Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o.,
največje zasebno podjetje, ki se v Sloveniji
ukvarja z zbiranjem in obdelavo odpadkov,
je skupaj z Javnim podjetjem Center za ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o. (Cerop),
podpisala 15-letno koncesijsko pogodbo
za ravnanje z odpadki s šestimi občinami
Upravne enote Lenart ter tako okrepila
dosedanje uspešno poslovanje za življenja
vredno okolje.
Občina Lenart, Občina Benedikt, Občina
Cerkvenjak, Občina Sveta Ana, Občina Sveta
Trojica in Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah so 16. 1. 2018 v Lenartu sklenile 15-letno sodelovanje za dobrobit okolja, občank
in občanov. S podpisom nove koncesijske
pogodbe so se pogodbene partnerice zavezale k nadaljevanju dolgoletne tradicije zbiranja, obdelave in odvoza odpadkov v skladu z
okoljskimi predpisi.

njevanja komunalnih odpadkov na območju
navedenih občin UE Lenart. Po izvedem
postopku javnega razpisa sta bila za izvajanje
navedenih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja za novo 15-letno obdobje izbrana koncesionarja Saubermacher
Slovenija, d. o. o., in Javno podjetje Center za
ravnanje z odpadki Puconci, d. o. o. (Cerop).
Na ta način se na navedenem območju še
naprej nadaljuje uspešna tradicija ravnanja z
odpadki. 28 let kasneje je ob podpisu novih
pogodb direktor družbe Saubermacher Slovenija, gospod Rudolf Horvat, dejal:
»Podpisujemo vnovič 15-letno koncesijsko pogodbo na območju UE Lenart, na kar
smo zelo ponosni. In to iz več razlogov. Nadaljujemo temelje in cilje, ki smo si jih postavili že davnega leta 1990, ter krepimo vezi, ki
bodo občankam in občanom vseh pripadajočih občin omogočale še naprej transparen-

Saubermacher Slovenija – pionirji v
zbiranju odpadkov

tno, urejeno in kakovostno izvedbo ustreznega ločevanja in odvoza odpadkov. Naj
bo dan, ko podpisujemo za nas pomemben
dokument, popotnica nadaljnjim potem, ki
jih bomo prehodili skupaj. Današnji podpis
pogodbe pa le formalnost, ki nas bo vodila
skupnim uspehom naproti. Hvala, ker skupaj
z nami postavljate temelje in standarde na
področju ustreznega ločevanja odpadkov.«

Dobrih 28 let je minilo, odkar se je v medijih pojavil pomenljiv naslov »Saubermacher v plenicah«, na katerega so v podjetju
Saubermacher zelo ponosni, saj predstavlja
pričetek uspešne poslovne zgodbe v delu SV
Slovenije. Leta 1990 se je v prostorih lenarške
občinske skupščine podpisala prva pogodba
za zbiranje in odstranjevanje odpadkov v
družbi gospoda Antona Letnika, gospoda
Hansa Rotha, lastnika matičnega podjetja
v Avstriji, ter takratne predsednice lenarške
občinske skupščine, gospe Vide Šavli. S tem
je bilo zapečateno rojstvo takrat prve tovrstne družbe v Sloveniji oziroma takrat še v
Jugoslaviji.
Občina Lenart, Občina Benedikt, Občina
Cerkvenjak, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica in Občina Sveti Jurij v Slovenskih
goricah so aprila 2016 objavile javni razpis
po postopku konkurenčnega dialoga za podelitev koncesije za opravljanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja
določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
in odlaganja ostankov predelave ali odstra-
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Za življenje vredno okolje

Podpisani v pogodbi, g. Rudolf Horvat, g.
Thomas Reischl ter g. Franc Cipot, direktor
podjetja Cerop, so tako z župani Občine Lenart, Občine Benedikt, Občine Cerkvenjak,
Občine Sveta Ana, Občine Sveta Trojica in
Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah zraven pogodbe sklenili še zavezo, ki temelji na
skupnih ciljih pri ohranjanju okolja in nadaljnjega razvoja.

6. del

Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,
Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,
lenarški župan in društveni delavec
(ob 60-letnici smrti)

Izobraževalni center v januarju
Učenje odraslih se nadaljuje tudi v tem letu. Trenutno nas obiskuje 109 udeležencev, ki
so vključeni v učenje tujega jezika (nemščine in angleščine), ročnih del ter računalniškega
izobraževanja. Izobraževanja potekajo od ponedeljka do petka. Tuji jeziki so v zaključevanju, intenzivno pa bomo nadaljevali z računalniškim izobraževanjem. Posebno pozornost
bomo namenili študijskemu
krožku »Za vsako bolezen rožca
raste«, kjer bomo delavnice izvajali na terenu v bližnji okolici ter
ob zaključku pripravili že tradicionalni Bazar semen in sadik.
Če si želite pridobiti dodatne
informacije, se oglasite na Izobraževalnem centru, Nikova 9,
Lenart ali pa nas pokličete na tel.
št. 02 720 78 88.
Izobraževalni center,
Alenka Špes
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III. Izgnanstvo, bolezen, razočaranje in smrt
15. aprila v trgu »nastalo vsakdanje življenje,
Po aprilskem napadu sil osi na Kraljevino
a čutilo se je, da se bo vse prilagodilo noveJugoslavijo leta 1941 je moral dr. Gorišek z
mu sistemu in se bo vzpostavil prejšnji red«.
družino bežati iz Lenarta v Bosno. Že pred
Kateri, ni navedel. Že 3. maja 1941 so bili vsi
aprilskim napadom je v Banja Luki kupil hišo
napisi v Lenartu samo nemški. Na hiši Glavne
na eni od najpomembnejših mestnih ulic.
hranilnice je še sameval napis: »Dr. Milan GoHišo je kupil za 130.000,00 takratnih jugoslovanskih dinarjev. Kot je sam pojasnil, je to
rišek, odvetnik«. Ilaunig je v dnevnik zapisal,
storil zaradi bližajoče se vojne nevarnosti, saj
da je ostal le napis, on sam in vsi njegovi pa
je bil pri Nemcih zelo osovražen slovenski poso pobegnili. »Prej vsemogočni diktator se je
litik. Gorišek je pred begom v Bosno opozoril
umaknil – ni znal voditi take politike, da bi
na posledice nacistične okupacije nekaj najožpostal pri vseh spoštovan. Mogoče njegova
jih sokolskih sodelavcev. Ti so pred Nemci, ki
krivda ni takšna, da bi spadala pod kazenski
so 7. aprila 1941 vdrli v lenarški sokolski dom
pregon, a sila, že dalj časa zadržana, je sedaj
in ga spremenili v bivališče za vojake, 6. aprila
izbruhnila v domačinih samih, obstanka sedaj
zavili v papir in blago sokolski prapor z drov tem kraju ni več ne zanj, ne za njegove privržence. Velja pač: Danes zgoraj, jutri spodaj«43.
gom in ga zakopali v kleti zgradbe na Ptujski
Na račun narodnostne omahljivosti in značaja
cesti, ki je bila v lasti Goriškovih40. Pri odkopu
maja 1945 so ugotovili, da je vlaga prapor uniOžbolta Ilauniga se je pogosto šalil lenarški
čila. Uspelo jim je rešiti tudi nekaj slovenskih
frizer Milivoj (Milko) Šurbek. Skupaj s prijatelji jo je večkrat zagodel sodniku, ki je bil do
knjig iz Sokolske knjižnice, večino inventarja
v sokolskem domu pa so uničili in pokradli
konca preračunljiv človek in so mu bili osebni
interesi važnejši od skupnih, širših.
nemški vojaki (zbirka znamk s sokolskim motivom, pokali, sokolska garderoba, blazine in
Dr. Milan Gorišek je umrl leta 1957 in je
telovadna orodja)41. V Banja Luki je dr. Goripokopan na pokopališču v Rušah. Njegovo
ška zadela kap in je bil
premoženje pri Lenartu
do konca življenja odje bilo večinoma nacionalizirano. Na podlagi
visen od pomoči druodločbe Ministrstva za
gih. Pobeg in izgon v
kmetijstvo in gozdarBosno so mu mnogi lestvo LRS št. 4571/3 z
narški nasprotniki celo
dne 11. 1. 1947 so bile
privoščili, med njimi še
posebej nekdanji sodni
po zakonu o razlastitvi
starešina in njegov večposestev, ki jih obdeluni politični nasprotnik
jejo koloni in viničarji,
dr. Ožbolt Ilaunig, ki je
odvzete Mariji Gorišek
o tem obširno pisal tudi
(Goriškovi soprogi, roj.
v svoji avtobiografiji
Robič) in prenesene v
Moje življenje. V nobesplošno ljudsko prenem zapisu ni obsojal
moženje nepremičnine
nemške okupacije in
v Drvanji (2 stavbišči,
tudi do pojava partistavbišče s hišo, travzanov ni imel najbolj
nik, 6 njiv, 3 pašniki,
dobrega mnenja. Prav
gozd, 2 travnika, satako iz njegovih zapidovnjak in vinograd).
sov ni mogoče razbrati
Omenjena odločba je
sočutja do Lenartčabila v zemljiški knjigi
nov, ki so bili aretirani Album dr. Milana Goriška
vpisana kot podlaga za
in nato med prvimi
odvzem navedenih nepremičnin in bila delno
slovenskimi izgnanci
spremenjena z odločbo Državnega sekretaposlani v Bosno, na Hrvaško ali v Srbijo. Bil je
riata za gospodarstvo LRS št. I72-446/1-54
celo zelo kritičen na rovaš večnega političnega nasprotnika, dr. Milana Goriška in njegoB/M z dne 12. 7. 1954, vendar le v delu, kjer
vih sodelavcev. »Slišal sem govoriti, da so dr.
se odreja odvzem posestva v k.o. Drvanja. Na
Goriška internirali in odvedli na Dunaj (to ni
podlagi odločbe Okrajnega ljudskega odbora
bilo res, saj je dr. Gorišek z družino zbežal v
Maribor-Okolica št. II 211/A-54 Gr/Ro z dne
Bosno in vojno preživel v okolici Banja Luke,
2. 8. 1954 so bile po zakonu o agrarni reformi
kjer ga je prizadela kap, od katere si vse do
in kolonizaciji dr. Milanu in Mariji Gorišek
smrti leta 1957 ni več opomogel). Odpeljal se
odvzete in prenesene v zemljiški sklad agrarne reforme nepremičnine v Lenartu ( 6 njiv, 9
je v nedeljo, 6. aprila 1941, s svojo soprogo iz
travnikov, 4 vrtovi, 3 stavbišča, hiša, dvorišče,
Lenarta. Ker je moral avto pustiti v Močni, je
sadovnjak in močvirje), v Gasteraju ( 3 travnišel peš v Slovensko Bistrico. Dr. Weixl (tesni
ki in 3 gozdne parcele) in v Zgornjih Žerjavcih
Goriškov sodelavec, sokolski tovariš in prijatelj ) se je tudi odpeljal od Sv. Trojice in od(gozd). Na podlagi odločbe Okrajnega ljudskega odbora Maribor št. 04/32-LE- 24/49-60
šel v Litijo. Tako so zapustili ti voditelji svoje
z dne 17. 5. 1960 sta bila po temeljnem zakonu
pristaše, ogorčenje med ljudmi je splošno, pa
tudi upravičeno, ker storili so marsikaj, kar je
o izkoriščanju kmetijskega zemljišča odvzeta
zagrenilo mnogim življenje. Iz lastnega vem
Mariji Gorišek v Lenartu 2 travnika.
to povedati in sem to tudi popisal v dogodkih
Zaključek prihodnjič!
mojega življenja«42. Po njegovih zapisih je že
V njej je bil po vojni vrtec in še dalj časa dislocirana enota Glasbene šole Maribor
Ivan Banič, O Sokolu v Lenartu, tipkopis, Lenart 1988. Gradivo je avtor podaril Zmagu Kokolu, ki mi
ga je hvaležno odstopil in ga hranim v mojem osebnem arhivu. Avtor je ob koncu zapisa zabeležil, da
je po ustanovitvi odbora OF pri Lenartu 6. oktobra 1943 večina zavednih Slovencev sprejela program
OF in podpirala narodnoosvobodilno gibanje. Rokopis je nastal ob 80-letnici Sokolskega društva Lenart, avtor pa je pri pisanju uporabil Spomenico Sokola z leta 1938 in pričevanja Davorina Poliča,
Mirka Brumna in Franca Rogla.
42
Dr. Ožbolt Ilaunig, Moje življenje, avtobiografija, XIII., rokopis, Pokrajinski arhiv Maribor.
43
Ibid. In Moje življenje, avtobiografija XII., rokopis, Pokrajinski arhiv Maribor. Dr. Ilaunig je bil politično omahljiv človek in nikoli blizu liberalnim nazorom dr. Goriška in njegovega slovensko narodnozavednega kroga. Na predvojnih županskih volitvah leta 1936 je zato odločno podprl Goriškovega
protikandidata dr. Marjana Stupico iz JRZ. Že leta 1927 je Ilaunig na volitvah kandidate SLS označil
za »pristne Slovence« in njim »veljajo moje simpatije«. Ilaunigu je bila SLS vedno blizu, zlasti zaradi
nekaterih konservativnih stališč, ki jih je tudi sam zagovarjal. Stranka SLS je na teh volitvah zmagala v
vseh krajevnih območjih, najbolj prepričljivo pa v Cerkvenjaku, pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah, pri
Sv. Benediktu in pri Sv. Ani.
40
41
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ZANIMIVO / AKTUALNO

Trojiški gasilci ponosni na dediščino

P

rostovoljno gasilsko društvo Sv. Trojica v
Slovenskih goricah je eno od najstarejših
v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo davnega 1875. leta. V 143 letih njihovega obstoja in
delovanja so se na področju gasilstva, pa tudi
na splošno, zgodile mnoge spremembe, ki si
jih je danes težko predstavljati, za mlade pa
so skoraj neverjetne. Zato je še kako dobro,
da obstaja nekaj gasilskih muzejev, kjer je še
mogoče videti, kakšni so bili začetki gasilstva
in kakšen razvoj ter napredek je bil narejen od
takrat do danes.
Imamo še tudi nekaj gasilskih domov, v katerih se prepletata sedanjost in preteklost. Eden
takšnih je gotovo gasilski dom trojiških gasilcev. Kljub dvema svetovnima vojnama je gasil-

cem in gasilkam iz Sv. Trojice, nekdanjega Gradišča, uspelo ohraniti precej gasilskega orodja,
pripomočkov, fotografij, priznanj in še česa. Še
posebej ponosni so na ohranjen prvi društve-

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za februar 2018
Sreda
21. 2.
OO RK Cerkvenjak UKC/OŠ 7.30-12.00

VAB I LO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v februarju.
Večer hospica z naslovom

7 univerzalnih zakonov življenja - zakon privlačnosti,
bo v torek, 6. februarja 2018, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,
Partizanska c. 12/II.
Ljudje smo kreatorji svojega življenja. Na nas vplivajo številne energije. Dobro je vedeti,
da pritegnemo vse, kar mislimo in na kaj se osredotočimo. Zavedati se moramo, da smo
sposobni narediti spremembe pri sebi. Želimo si predvsem, da se dobro počutimo.
Naša gostja bo upokojena otroška zdravnica Lidija Žiger.
Prijazno vabljeni!

Po lepoto v Benedikt

M

orda vas je začudil nenavaden naslov, a če
vam zaupam eno izmed anekdot o slatinskem vrelcu lepote v tem kraju, mi boste
še kako verjeli.
Če je kakšna dama želela biti v
preteklosti lepa, je prišla k vrelcem, popila zdravilne vode in
si želela lepote. Uresničena želja
ali ne, dandanes je v Benediktu
drugače.
V leto 1992 segajo prvi začetki
mlade podjetnice Marije Budja,
ki je svoje frizersko znanje nabirala pri mojstrici Milenki Ivnik v
Lenartu in nato v Radencih pri
Fridi Karba.
Odločila se je za svojo pot in najprej odprla
salon v Ženjaku na svojem domu, ki sta si ga
z možem Milanom postavila tik ob Marijini
domačiji Vrablovih.
S svojim delom je pritegnila pozornost v
družini tako svoje birmanke Simone Mlasko
kot svojih hčerk Barbare in Tjaše.
Izpod spretnih prstov nastajajo prelepe
pričeske za sleherno starostno obdobje, tako
otrok, žensk ali moških.
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centru Benedikta cveti v vsej svoji rdeči barvi
in privablja stranke.
Lepotni salon so poimenovali Budjevi lokal in ga ob frizerski dejavnosti še dopolnili s
ponudbo kozmetičnih storitev pod vodstvom

Marijine hčerke Barbare Lasbaher.
Ob 10. obletnici salona v centru Benedikta
želimo dekletom še veliko elana, volje in ne
nazadnje lovljenja novih znanj.
Saša Lovrenčič

99 let Marije Raner

O
ni prapor, gasilski voz,
ki ga je vlekla vprežna
živina, na odlikovanje
kralja stare Jugoslavije
iz leta 1937 in na odlikovanje Josipa Broza Tita
z redom dela z zlatim
vencem ob 100-letnici obstoja in delovanja
društva leta 1975.
Zanimiva je tudi skupinska fotografija članov ob društveni 50-letnici, na kateri so sami
»brkači«, kar pomeni,
da so bili tiste čase brki
očitno v modi.
Franc Bratkovič

Območni odbor Maribor
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bčanka Občine Sveta Ana gospa Marija Raner je v nedeljo, 17. decembra
2017, dopolnila 99 let. Marija se je rodila v Zg. Ščavnici in je bila ena izmed štirih
otrok Repoluskove družine. Na domačiji je
pridno delala ter si ustvarila družino. Z možem sta se jima rodila dva sinova, prav tako pa
sta s srcem skrbela za nečaka Jožeta, ki je gospe Mariji še danes zelo hvaležen in jo redno
ter z veseljem obiskuje. Zelo prijetna in skromna gospa večkrat omeni, da ima tri sinove.
Pot življenja jo je popeljala v tujino, kjer je
služboval njen mož, kajti
poučeval je sadjarstvo in
čebelarstvo na priznani
kmetijski šoli v Nemčiji.
Po več kot štirih desetletjih bivanja v Nemčiji se
je Marija vrnila nazaj v
Zg. Ščavnico. A v tujini sta
ostala sinova z družinama,
prav tako tudi vsi štirje
vnuki in pravnukinja.
Kljub takšni častitljivi
starosti gospa Marija izgleda več kot odlično. Do
nedavnega je živela na domačiji v Zg. Ščavnici in s
pomočjo nečaka Ignaca in

njegove družine skrbela zase, obdelovala vrt in
bila zelo aktivna, to je menda recept, da ostaneš tako vitalen. Da pa je življenje enostavnejše, Marija biva od letošnjega poletja v Domu
sv. Lenarta.
Ob njenem prazniku jo je je z obiskom zelo
razveselil župan Občine Sveta Ana Silvo Slaček, ki že vrsto let obiskuje starejše občane, ki
so dočakali takšna lepa leta. Ob izročitvi simboličnega darila ji je zaželel še obilo zdravih in
srečnih let.
AR

Najstarejša občanka Občine Lenart je
praznovala 97. rojstni dan

V

nedeljo, 17. 12.
2017, je praznovala 97. rojstni dan
Štefanija Krajnc iz Zavrha. Ob njenem prazniku
jo je obiskal tudi župan
Občine Lenart mag. Janez
Kramberger in ji čestital
ter zaželel zdravja.
Gospe Štefaniji je življenje namenilo številne talente. V mladosti je
bila amaterska igralka na
domačih odrih, domačini
se je spomnijo po odlično odigranih vlogah v
številnih komedijah. Mnogo let je prepevala v
cerkvenem pevskem zboru. Zapisovala je stare
ljudske pesmi in je prava zakladnica znanja o
zgodovini domačih krajev, starih šegah in običajih.
V preteklosti, ko pomoč zdravnika še ni bila
tako samoumevna kot danes, je doma imela

domačo lekarno in mnogim nudila prvo pomoč ter oskrbo pri raznih poškodbah.
Gospe Štefki sta optimizem in dobra volja
življenjsko vodilo.
Želimo ji obilo sreče in prijetnih trenutkov
v krogu družine.
D. O.

90 let Antona Zelenka iz Žitenc

Ž
Z modo in trendi stopajo v korak iz leta v
leto. Svoje storitve so želele približati samemu
centru Benedikta, ki se je v zadnjih 20 letih
razcvetel, tako s številom prebivalcev kot tudi
s ponudbo v kraju.
Marija Budja kot nosilka frizerske dejavnosti ponosno pove, da z dobrim delom in
ustvarjenim zaupanjem svojih strank lahko z
veseljem delaš in ustvarjaš. S pomočjo moža
Milana sta zgradila nov poslovni prostor, ki v

upan Občine Sv.
Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlc je svoje obiske pri občanih, ki
so v letu 2017 praznovali okrogli in častitljivi
90. jubilej svojega rojstva, sklenil v sredo, 27.
12. 2017, ko je na domu
obiskal Antona Zelenka
iz Žitenc. Anton se je
rodil v Vukovju, ljubezen pa ga je pripeljala v
Žitence, kjer si je skupaj
z ženo Marijo ustvaril
dom in družino. V zakonu sta se jima rodili
dve hčeri, danes pa Antona še posebej razveseljujejo obiski in srečanja s svojimi petimi
vnuki. Kljub obilici dela na kmetiji, ki sta si jo
ustvarila z ženo, sta našla čas tudi za rejence, ki
sta jih vzela v svoj dom. Ob častitljivi 90. oble-

tnici ga je obiskal župan Peter Škrlec in mu ob
tej priložnosti izročil simbolično darilo ter zaželel še veliko zdravja in lepih ter zadovoljnih
trenutkov še naprej.
Dejan Kramberger
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Obisk najstarejših občanov Občine Benedikt

V

kar 9 otrok. Šolo je obiskovala v Negovi. Takrat
so jih učitelji tepli. Za malico niso dobili niti
kruha niti vode. Ob šolanju je morala služiti,
pasla je krave. Oče ji je umrl, ko je bila stara 9
let, tako da so otroci živeli samo z mamo. Ko
se je začela vojna, je bila gospa Marija skupaj s
tremi Slovenkami izgnana v taborišče, čeprav
še takrat ni bila niti polnoletna. Tam je veliko pretrpela. Kar solze so ji napolnile oči, ko
se je spominjala tam preživetih trenutkov. Iz
dneva v dan jo je bilo strah za svoje življenje.
Najbolj ji je ostalo v spominu, kako je morala
polniti granate. Po končani vojni je lahko odšla domov, in sicer del poti z vlakom, veliko pa
je prehodila. Povedala je, da je ves čas živela v
skromnosti, in da je veliko delala. Rodila je 2
otroka, sina in hčer ter ima 2 vnuka.
Kasneje smo se ustavili pri gospe Viktoriji
Lorbek (90 let). Tudi ona nam je zaupala kar
nekaj prigod iz njenega življenja. Ima 5 hčera,
1 sina in kar 6 vnukov. Tudi gospa Viktorija
je bila med vojno izgnana iz svojega rojstnega kraja. Z družino so jih z vlakom odpeljali v
taborišče. Pri 16 letih je morala iti na prisilno
delo. Bilo je zelo hudo in dobili so zelo malo
hrane. Ko so prišli domov, so očeta ustrelili.
Pripovedovala nam je tudi o tem, kako je deGenovefa Roškar in Ana Vogrin
lala kot sobarica v Punatu. Večinoma je opravljala priložnostna dela. Zelo rada je potovala.
V četrtek, 14. 12. 2017, smo se najprej odpeBila je na dopustu v Egiptu, kamor se je peljala
ljali v Ihovo h gospe Genovefi Roškar, ki ima
z letalom, ki je njeno najljubše prevozno sredstvo. Ker že zelo slabo vidi, težko bere, zato po92 let in že od malega živi na domačiji. Povesluša novice po radiu ali televiziji. Ob koncu je
dala je, da je rada hodila v šolo in da ima tri
dejala, da se ni nikoli ničesar bala in da se je
pravnukinje.
Nato smo se odpravili do gospe Ane Vogrin
vedno poskusila s strahom soočiti. Zelo rada
(92 let), ki nam je zaupala, da je bilo v njeni
pomaga ljudem, kar se kaže tudi v tem, da je v
družini 9 otrok. Najbolj nam je ostalo v spomiBenediktu znana kot prva krvodajalka.
nu to, da se je v svoji mladosti rada ukvarjala
Odpeljali smo se še v Trotkovo, kjer živi gos kuhanjem ter peko raznega peciva. Kuhala
spa Štefanija Vrbnjak (92 let), ki nam je zaupala, da ji je življenje polepšal en otrok. Sedaj
je za velika slavja (tudi za 200 ljudi). Pri tem
ima 2 vnuka ter eno pravnukinjo. V osnovni
je potrebovala svoje lonce ter je morala imeti
šoli je bila pridna. Povedala je, da so tepli samo
svoj jedilni servis in pribor. Povedala je še, da
tiste, ki niso bili pridni. V vojnem času jih je
jim v tistih časih v šoli ni bilo lahko.
bilo strah in so se skrivali. Zmeraj so imeli pripravljeno prtljago, če bi morali iti v taborišče.
Na srečo ni bila izpostavljena večjim nevarnostim. Vendar pa je občutila posledico vojne,
predvsem v pomanjkanju hrane. Po vojni je
opravljala delo na kmetiji.
Ob koncu dneva nas je pot peljala do gospe
Vere Štrukelj, ki je stara 90 let. Živela je v Rušah, sedaj pa že 21 let živi v Trotkovi. Ko je bila
majhna, ni bila lačna. V času vojne ji ni bilo
hudo, saj je njena mama pravočasno poskrbela za večje zaloge hrane, tako da niso stradali.
Marija Kolarič in Marija Ketiš
V svoji mladosti je gospa zelo veliko potovala. Še raje pa je hodila
po visokih gorah. Pri
svojih 65 letih je bila na
Triglavu. Zaposlila se je
na zadrugi v Slovenskih
Konjicah. Svojega moža
je spoznala prav v tem
kraju. Povedala je, da sta
imela lep zakon. Ko ji je
mož umrl, je rada s svojo hčerko potovala po
Evropi. Njeno življenje
Z leve: Marija Nedog, Viktorija Lorbek, Štefanija Vrbnjak
je popestril en otrok in
kasneje še en vnuk. Ker
gospa še dobro vidi, bere časopis brez očal.
Za tem smo obiskali gospo Marijo Kolarič
Vsak dan rada pogleda novice po televiziji. V
(91 let), ki nas je spomnila na to, kako so si
Rušah je bila prva, ki je imela izpit za motor.
kratili čas v zimskem času, ko okrog hiše niso
mogli delati. Predli so lan in si sami izdelali
milo za pranje perila. Več so se družili in ob
delu prepevali. V šolo je morala hoditi peš.
Niso poznali zvezkov ter svinčnikov. Pisali so
na tablice s kamenčki ali pa kredo. Zelo rada
bere časopis.
Nazadnje smo prišli h gospe Mariji Ketiš
(90 let), ki nas je pričakala z velikim nasmehom. Gospa je zelo vitalna. Pred nami se je
sklonila z rokami do tal in jih nato dvignila
nad glavo. Še zmeraj veliko dela na njivi. Uporablja stacionarni telefon in ima tako dober
vid, da bere časopis kar brez očal. Pokazala
nam je tudi svoje albume in ob slikah obujala
spomine.
Čez en teden, 21. 12. 2017, smo se najprej
zapeljali do doma starejših občanov v Lenartu.
Obiskali smo gospo Marijo Nedog (90 let), ki
nam je zaupala kar nekaj zanimivih zgodb iz
njenega življenja. Našega obiska je bila zelo veVera Štrukelj s predstavniki RK in OŠ Benedikt,
sela. Povedala nam je, da je bilo v njeni družini
ki so obisakli najstarejše občanke
okviru interesne dejavnosti Prostovoljstvo smo skupaj z učiteljico Valerijo Miklič in s predsednikom OO RK
Benedikt, mag. Milanom Repičem, obiskali
starejše občane naše občine, in sicer tiste, ki so
stari 90 let in več. V tem letu je to kar 9 občank,
zato smo obiske razdelili na dva dni. Obiskati
nismo mogli le gospe Rozalije Lutar, roj. leta
1922, ki je bila za nekaj časa pri nečakinji.
Devetošolci Klemen Geratič, Neli Potočnik,
Lana Rajter, Lara Štrekelj in Barbara Tretnjak
smo zanje pripravili tudi vprašanja o njihovem
življenju ter tako izvedeli marsikaj novega in
zanimivega. Prav tako smo jih razveselili z
manjšimi pozornostmi, za katere sta poskrbela OO RK Benedikt ter šola z izdelki učencev.
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Povedala je še, da je v življenju zelo pomembno, da smo drug do drugega spoštljivi, strpni
in da se imamo med seboj radi.
Ob koncu smo jim voščili lepe božične praznike, jim zaželeli polno zdravja in vse dobro

v novem letu ter za spomin naredili nekaj fotografij.
Lana Rajter, Lara Štrekelj in Barbara Tretnjak, učenke OŠ Benedikt, foto: Igor Barton

Zlatoporočenca Maurič iz Benedikta

P

oleg božično-novoletnih praznovanj so
pri Mauričevih v Benediktu tik pred iztekom leta 2017 imeli še posebno slavje.
Erika in Jože Maurič, ki ju poznajo praktično
vsi Benedičani in tudi mnogi drugi, sta obhajala pol stoletja zakona. Njuna ljubezen iz
osnovnošolskih klopi očitno traja večno. Zlato
poroko sta Mauričeva obeležila brez velikega
pompa, bolj z večjim družinskim kosilom, v
Gostilni pri Antonu v Jamni v Svetem Juriju
ob Ščavnici.
Jože se je rodil 13. 2. 1948 očetu Jožetu Mauriču, kovaču v Benediktu, in materi Mariji,
gospodinji. Osnovno šolo obiskoval v Benediktu, nato nadaljeval na Srednji elektro šoli v
Mariboru, ki pa je ni dokončal. Odraščal je še
s tremi mlajšimi sestrami. Erika Maurič, roj.
Lakner, se je rodila 18. 5. 1949 materi Antoniji
in neznanemu očetu, ki ga ni nikoli spoznala.
Odraščala je z materjo, očimom, dvema polsestrama in polbratom. Očim jo je posvojil in
tako je prevzela njegov priimek.
Osnovno šolo je dokončala v Benediktu, nadaljevanje izobraževanja pa ji ni bilo omogočeno kljub
njeni veliki želji. Spoznala sta se
v šoli in tako je osnovnošolska
ljubezen prerasla v resno zvezo.
Poročila sta se rosno mlada 23.
decembra 1967 (Jože še ni imel 20,
Erika pa manj kot 19 let). Obred
je bil skromen s samo civilno poroko. Nekaj dni po poroki je moral Jože že na služenje vojaškega
roka v Zagreb, kjer je bil voznik,
februarja 1968 pa se jima je že rodila prva hči. V zakonu so se jima
rodile tri hčere: Jožica, Zdenka in Jelka ter na
koncu še sin Dušan. Imata sedem vnukov in že
enega pravnuka. Žal sta sina veliko prehitro za
vedno izgubila pred sedmimi leti. Skupen dom
sta si ustvarila na Erikini domačiji, na današnji
Slatinski cesti v Benediktu. Kupila sta manjšo
viničarijo, ki je bila takrat v lasti Agrokombinata Lenart. Staro cimpračo sta nadomestila z
novo enostanovanjsko hišo. Trenutno živita s
snaho in tremi vnuki.
Jože je svojo prvo zaposlitev našel v Šped-

transu Maribor, kjer pa ni bil dolgo. Od tu je
šel v Mariborsko livarno, kjer je do upokojitve
delal kot brusilec. Erika se je redno zaposlila
šele po rojstvu četrtega otroka. Vrtec Benedikt
in kasneje OŠ Benedikt sta bila njena delodajalca. Delala je kot zelo cenjena kuharica, priljubljena med sodelavci in še posebej otroki
šole. Ljubezen do kuhanja ohranja še danes
v pokoju, saj ji nikoli ni težko pripraviti skupnega kosila za otroke in vnuke. Jože je že kot
mladostnik pričel z delom v domačem gasilskem društvu. Svoj čut pomagati sočloveku,
domačinu ali sosedu v nesreči, ga je omrežil
tako, da je ostal zvest gasilskim vrstam vse do
danes. Na začetku kot operativec, vrsto let pa
je predsednik PGD Benedikt. V gasilske vrste, in s tem pomagati drugim, mu je uspelo
vpeljati domala vse družinske člane (vsi, ki so
trenutno pri hiši, so člani PGD Benedikt, kjer
je pomembno vlogo imel tudi pokojni sin Dušan, op. p.). Nekaj mandatov je tudi občinski

svetnik Občine Benedikt.
Zlatoporočenca Maurič sta zelo vesela, da se
otroci radi vračajo domov, še posebej ob nedeljah, kadar se običajno zberejo vsi, ter ob odlični
mamini oz. babičini kulinariki veselo kramljajo,
se veselijo drobnih stvari, kot pravijo. Še posebej
je veselo ob raznih praznovanjih. Tudi med krajani sta Erika in Jože zelo priljubljena in cenjena. Na njunem domu se rad ustavi vsak, čeprav
le za kratek čas...
O. B.

Zlatoporočno slavje Marije in Franca Rola
iz Zgornjih Žerjavcev

V

soboto, 30. decembra 2017, sta v krogu domačih in prijateljev praznovala
50 let zakonskega življenja Marija in
Franc Rola iz Zgornjih Žerjavcev. Svojo »večno« zaobljubo sta opravila v cerkvi sv. Lenarta v Lenartu, kjer je civilni del obreda opravil
župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger,
cerkvenega ob zahvalni maši pa častni naddekan Martin Bezgovšek in župnik Damjan Mlinarič iz župnije Sv. Lovrenc na Pohorju.
Franc Rola se je rodil 3. 7. 1939 na Zg. Ročici 3, na Sv. Ani, mami Mariji in očetu Matiji.
V družini se je rodilo pet otrok. Osnovno šolo
je obiskoval na Sv.Ani. Kot vsi takratni mladi fantje je tudi on moral na služenje vojaške
obveznosti. Po vrnitvi domov se je zaposlil v
podjetju Konstruktor v Mariboru, kjer je delal
vse do upokojitve.
Marija Rola, rojena Rumpler, se je rodila 9. 1. 1941 v
Zg. Žerjavcih 27 v Lenartu
mami Ani in očetu Antonu. V
družini so se rodili trije otroci. Osnovno šolo je obiskovala v Lenartu.
Zlatoporočenca sta se spoznala v domačem kraju, kjer
sta se tudi zaljubila in se 30.
12. 1967 tudi poročila. Po
poroki sta si začela ustvarjati
skupen dom na ženini domačiji v Zg. Žerjavcih.

Po dveh letih skupnega zakona se jima je
rodil prvi sin Sandi. V njuno skrb in ljubeče
varstvo jima je bila zaupana tudi nečakinja
Renata, ki jima je kot hčerka. Leta so tekla in
družina se je povečala še za enega člana, leta
1974 se je rodil sin Peter. Žena Marija je ostala
doma na posestvu, skrbela za otroke, dom in
delo na kmetiji. Skrbela je tudi za svoje starše.
Sin Sandi se je poročil in si ustvaril svojo družino in dom v Sp. Žerjavcih, sin Peter pa si je
svojo družino in dom ustvaril na domačiji v
Zg. Žerjavcih. Njuno življenje dodatno lepšajo
še vnuk Tadej in štiri vnukinje, Tjaša, Larisa,
Lucija in mala Ana, ki skrbijo, da babici in
dedku nikoli ni dolgčas.
T. R., Foto Tone
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Marija Šenekar (1936-2017)
Bila je sobota, 16. december 2017, nekoliko turoben dan. Vendar se je na novem jurovskem pokopališču zbrala velika množica ljudi, od blizu in daleč, da se še zadnjič poklonijo
oz. poslovijo od Marije Šenekar iz Srednjega
Gasteraja 14.
Ko je v četrtek, 14. 12., zvečer zazvonil zvon
v zvoniku cerkve sv. Jurija, se mi je zazdelo,
da je umrl nekdo, čigar smrt nas bo še posebej pretresla. In res se je slutnja potrdila. Kajti
nekaj dni pred tem mi je Marija Šenekar ali
Mičika, kot smo ji domačini bili vajeni reči,
potožila, da z njenim zdravjem in srcem ni
vse v redu. Namreč na zadnjem zdravniškem
pregledu so kardiologi rekli, da je operacija na
tem delu neizbežna, vendar pa ničesar ne garantirajo, odločiti se mora sama. In odločila se
je ter dejala: »Pri mojih letih ne bom tvegala
ničesar, vdala sem se moji življenjski usodi, kar
bo, pa bo – v Božjem imenu. In res je že omenjeni četrtek, 14. 12. 2017, za vedno zatisnila
svoje trudne oči na ležišču v domači kuhinji.
Marija se je rodila 28. marca 1936 v ugledni
kmečki družini Šnajder na Sp. Velki, očetu
Francu in mami Frančiški. V njenem prvem
letu življenja so prišli v Zg. Gasteraj, tam se je
rodil še brat Ivan (Anzek), ki je kasneje ostal
na domačiji Šnajderjevih.
Marija je odraščala v burnih časih, šolo je
obiskovala v času 2. svetovne vojne; nič novega ni bilo iz tega, malo v nemškem in malo v
slovenskem jeziku. O poklicnem usposabljanju ni bilu sledu, kakor se je pač nekdo znašel
sam. Toda nadarjenost je bila Mariji položena
v zibelko, vsled česar je kot mlado dekle znala
poprijeti za vsako kmečko delo in opravilo.
Leta 1559 se je Marija poročila na manjšo
kmetijo Šenekarjevih v Srednji Gasteraj, nedaleč od svojega doma. Tudi na tem novem
domu je kmetija klicala po pridnih in marljivih rokah in z možem Danielom sta pričela
vneto uresničevati zastavljene cilje. Leta 1961
se jima je rodil sin Jože, naslednik, a kmalu

zatem, 1964, hči
Danica. Hišo je
napolnilo otroško veselje in s
tem še večja volja
in zagnanost do
dela za lepšo prihodnost družine.
Marijina življenjska knjiga ima bogato
vsebino, imela je namreč neomajno voljo po
izobraževanju, še posebej na področju lažjega in bolj uspešnega kmetovanja. V letu 1970
je med drugim uspešno opravila vse možne
izpite: za traktor, avto in moped. Toda nikoli
se ni s tem hvalila, le dejala je, da je to vse v
današnjem času nuja, če želiš slediti hitremu
tempu življenja.
V Šenekarjevi kuhinji je vedno dišalo po
domačem kruhu, zaseki, čebuli in česnu, na
oknih lepo vzdrževane kmečke hiše pa so bujno cvetele visoke pelargonije, tik ob hiši pa se
je ponašal lepo in vzorno urejen vrt. Marija ali
Mičika pa je poleg naštetih opravil našla čas
za aktivno sodelovanje tudi v raznih društvih
v kraju: Društvu kmečkih gospodinj Sv. Jurij,
Krajevni organizaciji Rdečega križa, Župnijski
Karitas Sv. Jurij, KD Ivan Cankar Jurovski Dol
in Turističnem društvu Dediščina Jurovski
Dol. V tem društvu je bila Marija nepogrešljiva, saj je bila vrsto let med prvimi, ko je bilo
potrebno mlajšim generacijam prikazati, kako
je nekoč potekala žetev, mlačev, spravilo sena
in ostalih poljščin. Skratka, ni bilo tovrstne
prireditve, da Marije ni bilo zraven.
Iz te Marijine življenjske knjige bi še lahko
našteval. Njeno vsestransko udejstvovanje pa
je bilo za dobrobit človekove družbe nasploh.
Spomin na njeno poslanstvo pa ostaja v naših
srcih.
Rudi Tetičkovič

Prof. dr. Mirko Toš

Dogodek – vrhunec leta – pika na 55 let KL
Predstavitev knjige Zorana Štenbauerja Katka in
polžka kot zaključek prazničnega leta v Knjižnici
Lenart

1962–2017

V četrtek, 21. 12. 2017, ob 18. uri je v nabiti
podelili zahvale in skromno pozornost.
večnamenski dvorani Knjižnice Lenart poteStopamo naprej v Cankarjevo leto in vabimo k sodelovanju: dobrodošle vse ideje in vsekala predstavitev slikanice Zorana Štenbauerja
bine na to temo.
Katka in polžka. Čudovita otroška zgodbica s
krasnimi ilustracijami Mojce Sekulič Fo, ki je
Marija Šauperl
izšla pri Založbi Pivec.
Ob avtorju in ilustratorki pa predstavnikih založbe smo v obliki razstave prikazali, kako so nastale čudovite
ilustracije, obogatili s kulturnim programom citrarke Janje Brlec ter naše
pravljičarke Aleksandre Papež, ki je
pravljico povedala prisotnim, vse skupaj pa je uglajeno povezovala Darinka
Čobec.
S predstavitvijo otroške slikanice
domačega avtorja, s krasnim sporočilom v predprazničnem času, smo zaključili praznično leto, okrogli jubilej
55 let obstoja Knjižnice Lenart in se
zahvalili s tem dogodkom vsem dobrim ljudem, ki nas podpirate ter nam Ilustratorka Mojca Fo je risala Katko in polžka na lesene
tako ali drugače stojite ob strani. Do- plošče, naredila jih je žive v tem širnem svetu, polnem
presenečenj in krutega.
natorjem, ki so se odzvali vabilu, smo

Knjižnica spleta vezi med ljudmi
To ni fraza in niso samo posamezniki, ki
začutijo pripadnost in mesto za srečevanja,
pogovore, zaupanje svojih težav, mesto, kjer
lahko končajo tudi njihove stvaritve, četudi
to niso literarne. Takšna je tudi Marija – Meri
Koper iz Lovrenca na Pohorju. Dolga leta se
je s svojimi pisanji (pesmi in zgodbe) oglašala,
ker je slišala po našem radiu, da imamo srečanje literarnih talentov, in je poslala svoje stvari,
osebno namreč ni mogla priti.
Pred dnevi nas je presenetila z obširno pošiljko svojega najnovejšega konjička in prija-

znega pisma. Odločili smo se, da uredimo razstavo njenih pobarvank in lepih misli ter vse
skupaj objavimo v Ovtarjevih novicah, saj gre
za gospo, ki šteje okroglih 95. Na dolga vitalna
leta!
Marija Šauperl

(3. 10. 1931–16. 1. 2018)
Umrl je znameniti slovenskogoriški rojak
prof. dr. Mirko Toš, zdravnik, univerzitetni
profesor in raziskovalec, rojen v Drbetincih v
občini Sv. Andraž, v mladosti in v ustvarjalnih
letih tesno povezan tudi s slovenskogoriškim
okoljem.
Po gimnaziji na Ptuju je šolanje nadaljeval
na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani,
kjer je leta 1957 diplomiral. Istega leta je emigriral na Dansko. Po specializaciji je opravljal
delo pomočnika šefa otorinolaringološkega
oddelka v Kopenhagnu, leta 1980 pa je bil
imenovan za vodjo otorinolaringološkega oddelka te bolnišnice. Primarij Toš se je ves čas
posvečal tudi raziskovalnemu delu. V letih
1975–2001 je predaval na Univerzi v Kopenhagnu, sprva kot izredni, od leta 1980 pa kot
redni profesor. V letih 2002–2006 je bil kot
redni profesor vodja katedre za otorinolaringologijo na MF Univerze v Mariboru.
Objavil je več kot 600 znanstveno-raziskovalnih člankov v mednarodnih revijah s
področja otorinolaringologije in kot avtor ali
soavtor spisal 10 knjig o otologiji, otokirurgiji,

otonevrokirurgiji
in rinologiji. Bil
je sourednik ali
član uredniških
odborov več revij.
Močno povezan z rojaki na
tujem je bil med
ustanovnimi člani in v vodstvu Slovenskega
kluba Karel Destovnik – Kajuh na Danskem.
Za svoje zasluge na področju zdravstva je
bil večkrat nagrajen, med drugim s Kleinovo
nagrado (1982) in z viteškim križem danske
kraljice Margrethe II. (1993). Imenovan je
bil za častnega člana več otorinolaringoloških
društev evropskih držav. V Sloveniji je bil leta
2001 imenovan za častnega doktorja Univerze v Mariboru, leta 2002 za častnega občana
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, leta
2013 pa za častnega člana Kulturno umetniškega društva Vitomarci. Od njega se bodo
poslovili v Kopenhagnu v soboto, 27. januarja.
Uredništvo

Z VAMI
IN ZA VAS

OI JSKD Lenart
Ljudske pesmi na Sveti Ani
Območna izpostava JSKD Lenart v sodelovanju s Kulturnim društvom Sveta Ana in občino
Sveta Ana vabi na Območno srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž
Ljudske pesmi, ki bo v petek, 26. januarja 2018, ob 18. uri v kulturnem domu na Sveti Ani.
Nastopilo bo 8 skupin, program bo povezoval Jože Križan, udeležence in obiskovalce pa bodo
nagovorili župan Sv. Ane Silvo Slaček, vodja JSKD OI Lenart Breda Slavinec in predsednica
KD Sv. Ana Suzana Rejak Breznik. Srečanje bo strokovno spremljal Klemen Bojanovič.

Opravičilo OI JSKD Lenart

Opravičujem se pevkam ljudskih pesmi KED Vrelec Benedikt, ker je v objavi v decembrskih Ovtarjevih novicah pomotoma izpadlo njihovo ime med nastopajočimi na prireditvi Ta
veseli dan kulture na Sveti Ani.
Pomotoma je izpadlo tudi ime Iva Lorenčič Lorena, ki je bil izbran za sodelovanje na regijski likovni razstav Velika črta v Kidričevem poleg Slavka Toplaka in Danijela Vrečiča.
Breda Slavinec, OI JSKD Lenart
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V Selcah na Zmenku

KNjigolAndiJa
Še vedno smo sredi zime (po koledarsko), a
snega ni in ni tudi zime, kot je bila včasih. V
prejšnji številki Ovtarjevih novic smo vas malo
provocirali s snegom v višinah. Na Stolu je bila
posneta fotografija takratne odprave na zimski
pohod na Stol. Oglasila se je Jožica Giber (Lorbek):
»Pozdravljena, ga. Marija!
Sem Jožica Giber (Lorbek) in sem se prepoznala na zimski fotografiji, objavljeni v
decembrskih Ovtarjevih
novicah. Ta fotografija
šteje kar nekaj let nad
30. To je bil spominski
zimski pohod na Stol, ki
se je odvijal vsako leto
sredi februarja. Ker pa
je bila zahtevnost zaradi
snega prevelika in dostopnost do vrha Stola
skoraj nemogoča, saj
smo nekajkrat prišli le
do Valvasorjevega doma
- približno do pol poti,
se je ta spominski pohod
na Stol prestavil v mesec maj.
Lep pozdrav, Jožica Giber«
Tako je, Jožica je ena od lenarških planincev
(prva desno spodaj). Bilo bi nesramno, če se
tudi sama kot avtorica članka ne bi javno prepoznala: tudi sama sem na fotografiji ob Brunu
Ajlecu (druga z leve zgoraj), na fotografiji so
še Lenka Meke, Slavko Gabrovec, Bojan Ajlec,
Čuček … sonce nas je opeklo in okoli poldneva
se nam je debela snežna odeja vdirala (tistim
težjim, lažji – Slavko Gabrovec – pa so kar dr-

veli po površini proti vrhu); ja, bilo je pet mrtvih in prav ta, sicer lepi pohod, je bil zaradi
nesreč povod za spremembo datuma pohoda.
Zime še vedno ni konec. V Knjižnici Lenart
hranimo kar nekaj zimskih posnetkov Mirka
Brumna; med drugimi tudi središča naših sedanjih novih občin. V vseh so se medtem podobe centrov zelo spremenile, zgradili so nove
šole in druge objekte, nekatere so podrli in po-

doba kraja je popolnoma drugačna.
Na naši pa je še sneg in idilična gaz proti cerkvici. Kateri? V katerem kraju? Kaj se je spremenilo: česa več ni, kaj se je zgradilo? Od kod
je fotografirano? Prepoznajte svoj kraj, svoje
investicije, svoje hiše, svoje stare poti, ki jih ni
več ...
Pišite, kličite: marija.sauperl@lenart.sik.si
051 338 144
Marija Šauperl

Tone Štefanec v Literarnem nokturnu
Radia Slovenija
Literarni opus slovenskogoriškega novinarja, kulturnega delavca in pisatelja Toneta
Štefaneca je tik ob rojstnem dnevu (rojen je
15. 1. 1935) doživel eno novih priznanj. Na I.
programu Radia Slovenija so v torek, 16. 1.,
ob 23.05 v oddaji Literarni nokturno objavili
odlomek iz knjige Zlatar Jožko in njegove ženske: zgodba o hrepenenju in uspehih. V njem
je Tone Štefanec opisal grbastega in bistrega
fanta z imenom Jožko ter njegovo osnovnošolsko in družinsko okolje. Urednik je izbral
odlomek iz knjige z iskrivim opisom začetkov
spoznavanja različnosti spolov in čustvenih
zapletov ob njem.

V desetminutni oddaji Radio Slovenija
predvaja poezijo in prozo različnih avtorjev
in avtoric. Skupni imenovalec Literarnih nokturnov je njihova različnost, saj njihov razpon
sega od klasikov do sodobnih ustvarjalcev.
Tokratno oddajo so v Uredništvu za kulturo
pripravili urednik Urban Tarman, režiser Alen
Jelen, glasbena opremljevalka Darja Hlavka
Godina in tonski mojster Nejc Zupančič. Z izrednim občutkom je odlomek prebral igralec
Branko Jordan. Z izvrstnim podajanjem se je
Štefanečevo besedilo zasluženo prikazalo še v
novih razsežnostih.
E. P.

Likovna šola Galerije Krajnc obiskala
razstavo v avli Antona Fašinga na Sveti Ani
Učenci likovne šole pri Galeriji Krajnc in v
okviru Likovnega društva Lajči Pandur spet
redno deluje vsako soboto od 10. do 12. ure.
V soboto, 23. 12. 2017, so si skupaj s starši
in mentorji ogledali Geršakovo likovno razstavo na Sveti Ani. Njihov letni program namreč

vključuje tudi oglede razstav, da tako spoznajo
tudi druga likovna pota. Geršakovo slikarstvo
jim je zelo blizu. Težišče njegovega slikarstva je
predvsem v slikarskem obvladovanju primerjav realizma in v njegovem slikarstvu najdemo
milino porcelanasto, lazurno naslikanih krajin
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ter impresionistično razkrojenih izsekov tako
krajine kot figure.
Na ogledu razstave je bilo 18 učencev s starši. Vodstvo po razstavi je opravil Konrad. Likovna šola že 25 let vključuje predvsem učence
iz OŠ Voličina, Lenart, Jurovski Dol in Sveta
Ana, sodeluje pa tudi z vrtci
(Selce, Voličina, Lenart).
Po ogledu razstave smo se
poveselili ob dobrotah, ki so
jih spekle mame, in se jim tudi
iskreno zahvaljujemo za to.
Tako smo uspešno zaključili koledarski del leta likovne šole in bomo nadaljevali v
mesecu marcu 2018.
Na razstavi v avli Antona
Fašinga na Sveti Ani nas je
sprejel tudi župan Občine
Sveta Ana Silvo Slaček, prisrčno nagovoril mlade likovnike in tudi pogostil. S tem je
izrazil podporo tej dejavnosti,
mladim pa dodal veliko elana za ustvarjalno delo. Tudi njemu se zahvaljujemo kakor tudi staršem za prevoz. Skupaj
peljemo tudi v Slovenskih goricah pomembno
kulturno delovanje naprej. Brez sodelovanja in
dobre volje tudi ta program ne bi bil izvedljiv.
Konrad Krajnc

»Nocoj plesna je noč in vsak
zmenek se slavi, to je tisto, kar
polepša nam poti!«
Tako je 25. 11. 2017 zvenelo
v Domu kulture Selce, ko smo
se člani čisto sveže Mladinske
dramske skupine KTD Selce
premierno predstavili z glasbeno komedijo Zmenek (Karin
Petko po istoimenski komediji
Vinka Möderndorferja). V nabito polni dvorani je vladalo
pričakovanje, ki pa ga je kmalu
nadomestil smeh, povezan z
bučnim aplavzom. A ne le to,
čudovito domače občinstvo
nam je na koncu privoščilo celo stoječe ovacije, in ko k temu dodamo še komentarje, kot so:
»Ne morem verjeti!«, in »Tako sem ponosen,
da ste naši!« je večer popoln – tako za občinstvo, ki je več kot očitno uživalo, kot tudi za
igralce in ekipo, ki smo za svoje delo dobili največjo možno nagrado: navdušenje v dvorani.
Vse skupaj pa je bilo še toliko bolj posebno in
čarobno, saj igralci takšnega odziva ob svojem
prvencu resnično nismo pričakovali in smo
bili ob vsem skupaj presrečni – navdušenje pa
se je tako iz dvorane preselilo še na oder. Hvala,

draga publika!
V upanju na še več nasmejanih obrazov pa
napovedujemo že ponovitev naše predstave,
ki bo 27. 1. 2017 ob 19. uri, ponovno v Selcah.
Tisti, ki takrat ne utegnete, pa boste morda lahko prišli na Zmenek v Voličino, 17. 2. 2018,
ob 19. uri, ali v Lenart, 25. 2. 2018, ob 19. uri.
Skratka, lepo vabljeni, da se nam pridružite na
Zmenku!
Mladinska dramska skupina KTD Selce,
foto: Venčeslav Zrim

Čas okrog božiča - Selce
»So poti, ki vodijo v nove
kraje, so poti, na katerih se
marsikaj doživi, so poti, ki
vodijo v nova spoznanja, in
so poti, ki vodijo v srca ljudi.«
Ja, s takšnim vabilom so
člani pevske sekcije KTD
Selce vabili ljudi na prireditev »Čas okrog božiča,« ki
je bila 16. 12. 2017 ob 18.uri
v dvorani kulturnega doma
Selce. Res je obiskovalcem
to prišlo do srca, saj so napolnili dvorano do zadnjega
kotička. Na lepo okrašenem odru so bili za sceno otroci z babico, ki so med drugim pekli piškote in jih delili po dvorani. Vsem prisotnim
so polepšali večer otroci iz vrtca Selce – Vrabčki, harmonikarja Matic Družovič in Karmen
Štumberger, domačina brat in sestra Alen in
Vanesa Živko s kitaro in harmoniko, domači
ljudski pevci KTD Selce in Ljudske pevke iz

Stoperc, Otroška folklora OŠ Voličina, članice Karate kluba Sp. Duplek. Gostje so bile tudi
članice Ženskega zbora Destrnik. Pika na i pa
so bili Lukasovi frajtonerji iz Dvorjan. Ob skupni pesmi Sveta noč pa so si vsi zaželeli zdrave
in lepe praznike.
KTD Selce, foto: Venčeslav Zrim

Božični koncert Jurovskega okteta
»Emanuel - Bog z nami je praznik novega
Življenja. To je znamenje, da Bog še ni obupal
nad človekom. Nasprotno, ko je bila noč najtemnejša in človeška beda največja, se je zgodilo.«
V torek, 26. 12. 2017, na praznik sv. Štefana
in na dan slovenske samostojnosti in enotnosti, je Jurovski oktet priredil že tradicionalni
božični koncert. Z božično pesmijo ter mislimi o pričakovanju prihoda novega življenja smo obudili spomin na
dogodek pred več kot dva
tisoč leti, ko se je daleč od
zunanjega blišča in vrveža,
v najhujši revščini - v hlevu,
rodilo Življenje.
Da bi v naši župniji praznovali tako, da bi bil božič
osrečujoč praznik, smo se
zbrali na že 8. božičnem
koncertu Jurovskega okteta, ki so ga s svojim petjem
obogatile pevke ljudskih
pesmi društva upokojencev
Lenart pod vodstvom Milke
Cartl in mlada domača organistinja Jasmina Zorjan, ki je na orglah izvajala variacije na Sveto noč skladatelja Josefa
Latzelsbergerja. Obiskovalce koncerta ter vse
nastopajoče je pozdravil tudi dekan in domači
župnik Janko Görgner.
Ob poslušanju nežnih melodij božičnih pesmi smo spoznali, da nas drobceno dete, ki ga
je revna mati povila v skrivnem hlevu luč, greje v hladni zimski noči in nam osvetljuje pot

skozi mračen gozd, da se ne spotikamo ob skalah. Preprosta božična zgodba nas je ponovno
opomnila, da za srečo ne potrebujemo velikih
besed in obilja, samo ljubezen moramo vsak
trenutek nositi v sebi.
Koncert smo sklenili s pesmijo, brez katere
si ne moremo predstavljati svetonočnega slavja. Zapeli smo jo vsi skupaj, pevci Jurovskega
okteta, naše pevske gostje ter vsi obiskovalci

koncerta ob orgelski spremljavi naše Jasmine,
da je tišina, o kateri pesem govori, prevzela in
napolnila naša srca. Prav iz vseh grl je zadonelo: »Sveta noč, blažena noč«.
Po končanem koncertu smo se zbrali na
trgu pred cerkvijo, kjer smo si segli v roke ob
kozarčku kuhanega ter se ob prijetnem klepetu posladkali z domačimi dobrotami.
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič
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Prvi koncert skupine Vox Angelica
Na praznik sv. Štefana in dneva samostojnosti in enotnosti se je v torek, 26. 12. 2017,
v Benediktu odvijal Božični koncert vokalne
dekliške skupine Vox Angelica. Skupina je
pričela z delovanjem pred slabim letom na
pobudo mlade in že uveljavljene akademske

stnem božičnem duhu so v benediškem domu
kulture pripravile program najlepših svetovnih božičnih pesmi kot tudi drugih uspešnic.
V goste so povabile še otroški pevski zbor župnije Sv. Trojica v Slovenskih goricah, mezzosopranistko Karmen Ivančič, kitarista Aleksa
Frasa in mlado pevko Lejo
Leutgeb. Koncert je sklenila
pesem V beli božični noči,
ki so jo družno zapeli otroci
cerkvenega zborčka in gostiteljice Vox Angelica. Ob
sklepnem bučnem aplavzu
nabito polnega benediškega
hrama kulture pa skupaj z
vsemi obiskovalci še legendarno Gruberjevo Sveto
noč. Organizator dogodka
je bilo Kulturno-glasbeno
društvo Benedictus.
Uroš Pavkovič

glasbenice, ki deluje pod
umetniškim imenom
Anita Kralj Pavkovič. Za
seboj ima Vox Angelica
že lepo število nastopov
v lokalnem okolju, koncertih in porokah, kjer s
svojim ubranim petjem
polepšajo dogodke. Prevod njihovega imena iz
latinščine namreč pomeni glas angelov. V pri-

V objemu praznikov v Benediktu
December je bil v Benediktu še posebej ovit
v praznično kulturno dekoracijo, saj so se zvrstile razne prireditve in koncerti. Med slednjimi tudi koncert Glasbeno umetniškega društva Musica Levares in Inštituta za zdravljenje
in razvoj z glasbo, ki je srca polne dvorane
zvestih poslušalcev napolnil s posebno noto
pričakovanja rojstva Božjega deteca.
Pod umetniškim vodstvom Majde Fras
Leva je predstavilo svoje glasbeno ustvarjanje
mnogo mladih izvajalcev, med številnimi gosti so bili tudi mladi balerini Nina Damiš in
Ana Krepek ter flavtistka Zala Damiš. Med
najmlajšimi so se zvrstili Filip Teodor Črešnar,
Nina Tavželj in Eva Rajter. Kako zvenijo strune
kitare, sta nam prikazala mlada kitarista Alex
Bratuša in Žiga Rihtarič. Sledile so črno bele
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tipke, bodisi na klavirju ali na harmoniki in
spretni prstki mladih umetnikov, kot so Mia
Koren, Mihel Mai Leva, Filip Verner in Luka
Tavželj, so pričarali prave glasbene pravljice.
Z nami je bil tudi Matjaž Belak, avtor pesmi Cvetje, in seveda še mlade pevke, ki jim je
Nina Dominko, znana slovenska operna pevka in hči Majde Fras Leva, ne samo vzor, marveč tudi mentorica. To so bile Barbara Gungl,
Nika Peklar, Ema Zorko in Ela Klara Črešnar,
ki so zelo uspešno prikazale pridobljeno znanje in talent.
Ob povezovanju Saše Lovrenčič pa je rdečo
nit skozi program povezoval tudi zbor Muzika Benedikt, ki je s svojim izborom pesmi še
posebej praznično obarval dogajanje v Domu
kulture Benedikt. Posebej slovesno je zazvenela Pesem sužnjev iz opere
Nabucco, ko so v goste povabili tudi ljudske pevce Žitni klas, s katerimi so veličastno skladbo izvajali skupaj.
umetniško
Glasbeno
društvo Musica Levares je
ob tej priložnosti tudi obeležilo svoje peto leto delovanja. V imenu društva se je
predstavnik društva Marko
Leva zahvalil vsem članom
za sodelovanje in njihov
doprinos k uspešnemu delovanju društva kot tudi
zunanjim podpornikom s
podeljenimi priznanji in
darovi: županu Milanu Gumzarju, župniku Marjanu
Roli, Mirku Šijancu, Kulturnemu društvu Benedikt,
Igorju Bartonu in Saši Lovrenčič.
Ubrani glasovi vseh prisotnih v dvorani pa so ob
pesmi Sveta noč, blažena
noč še posebej povezali
med seboj ljudi in njihova
srca in jim s tem prihod
praznikov še polepšali.
Ta koncert pa je bil le krona pestre palete prireditev v
Društvu Musica Levares, ki
so potekale ves december.

Organizirali so več delavnic ob obisku svetega
Miklavža, priredili glasbene ustvarjalnice in
komunikacijske delavnice ter se z glasbenimi
nastopi vključili v pričakovanje in praznični
utrip lenarške občine na prireditvah na prostem. Društvo se vključuje tudi v organizacijo
in izvajanje terapevtskih delavnic, saj imata
dva člana društva tudi tovrstno izobrazbo.
Z glasbeno umetniškim društvom Musica
Levares, s pevskim zborom Muzika Benedikt, pod umetniškim vodstvom Majde Fras

Leva, so strnili v nedeljskem popoldnevu, 17.
decembra 2017, svoje ustvarjalne barve tako
mladi glasbeni ustvarjalci Glasbene šole Muzika Benedikt in GŠ Amadeus kot pevci pevskega zbora Muzika Benedikt z domačimi in
tujimi gosti. Kot smo slišali v uvodnem psalmu: »Je čas tišine in čas govorjenja,« je spregovorila tišina in beseda, glasba in ljubezen, ki
je vela iz vsega predstavljenega, izrečenega in
neizrečenega.
Saša Lovrenčič, foto: Igor Barton

S koncertom bodo obeležili 20-letnico
MPZ MDI Lenart
V sklopu Medobčinskega društva invalidov
Lenart, ki deluje na območju nekdanje občine Lenart in združuje invalide iz vseh šestih
občin Upravne enote Lenart, že dvajseto leto
uspešno deluje mešani pevski zbor.

skupina KD Jurovski dol, tamburaši KD Peter
Danjko Črešnjevci, mešani pevski zbor DU
Limbuš, moški pevski zbor Obrtnik Lenart,
Vlado in Mateja in instrumentalisti Tone Godec, Jože Krajnc in Zvonko Škamlec. Moderatorske niti bodo v rokah
Petre Hameršak.
Mešani pevski zbor
MDI Lenart je ta čas
drugi najstarejši pevski
zbor v občini Lenart.
Dalj časa od njih deluje le moški pevski zbor
Obrtnik. Pred Magušum so zbor vodili: Milan Eder, Anton Klinc
in Rudi Tetičkovič. Za
njegovo
ustanovitev,
kot smo lahko prebrali
v publikaciji ob 20-letnici Društva invalidov
Lenart z naslovom Teh
naših 20 let, izdani leta
Mešani pevski zbor MDI Lenart z lanskega nastopa na Orfejevi pesmi
2000, ima največ zaslug
tedanji podpredsednik
Zbor, ki ga že štirinajst let vodi Vlado Madruštva Vinko Lukavečki.
guša, se te dni intenzivno pripravlja na konZbor ima za seboj veliko nastopov. Še posebej so ponosni, da so nastopili na vseh dosecert s številnimi gosti, s katerim bodo obeležili
danjih revijah pevskih zborov Zveze delovnih
20-letnico delovanja zbora. Koncert bo v petek, 23. februarja, v dvorani Doma kultureLeinvalidov Slovenije in tudi sami bili nekaj let
nazaj vzorni gostitelji revije pevskih zborov
nart.
ZDIS v Lenartu.
Poleg mešanega pevskega zbora MDI Lenart, predsednica zbora je Lojzka Zemljišč,
Franc Bratkovič
se jim bodo v programu pridružili folklorna

Avla Kulturnega doma Cerkvenjak bo
poimenovana po Vladu Tušaku
Avla kulturnega doma v Cerkvenjaku, kjer se odvijajo številna srečanja, kulturni dogodki in okrogle mize, bo poimenovana po starosti cerkvenjaške kulture Vladu Tušaku
(17. 2. 1927–17. 1. 1992). Vlado Tušak je bil dolgoletni in uspešen predsednik kulturnega
društva, organizator, koreograf, igralec in v Slovenskih goricah in širše cenjeni režiser.
Poimenovanje bodo izvedli v okviru slovenskega kulturnega praznika predvidoma 16. 2.
2018 s priložnostno slovesnostjo in okroglo mizo o Tušakovem življenju in delu.
E. P.

FUTSAL
Evropsko prvenstvo v futsalu – Slovenija 2018
Do pričetka Evropskega prvenstva v Futsalu
2018, ki ga gosti Slovenija, nas loči le še nekaj
dni. Otvoritvena tekma med Slovenijo in Srbijo, 30. januarja 2018 ob 18.00 ,bo, kot kaže
prodaja vstopnic, potekala v polni dvorani
Stožice. Osnovni cilj slovenske reprezentance je preboj iz skupinskega dela tekmovanja,

v katerem se bodo poleg Srbije pomerili še z
Italijo (3. februar 2018 ob 20.45). Priložnost
za zmago bodo naši fantje iskali že v uvodni
tekmi proti Srbiji, pri tem pa si obetajo tudi
pomoč s tribun. Finale evropskega prvenstva
bo v soboto, 10. 2. 2018.

1. SFL – Benedikt pred reprezentančnim premorom na 7. mestu
Slovenski prvoligaši v futsalu imajo zaradi reprezentančnih priprav na domače Evropsko
prvenstvo krajšo tekmovalno pavzo. Benedičani so na zadnji tekmi v letu 2017 (22. 12.)
pred domačo publiko gostili usoden FutureNet Maribor. Napeta in dinamična tekma se je
na stran gostov prevesila v 37. minuti, ko so
Mariborčani povedli z rezultatom 3:4, v zadnjih dveh minutah so gostje zadeli še dvakrat
in tako postavili končni izid 3:6. Za Benedikt
so zadeli Sven Anton Horvath, Marcel Vindiš
in Bojan Klemenčič. Za goste je bil najučinkovitejši Aleš Vrabel. Z devetimi točkami po

14-ih krogih zasedajo Benedičani trenutno 7.
mesto. Prvenstvo se bo nadaljevalo 9. februarja 2018, ko igralci Benedikta gostujejo pri
drugouvrščenem Dobovcu. Naslednjo domačo tekmo bodo odigrali 16. februarja 2018 ob
20.00.
Vrstni red po 14 tih krogih: 1. FC Litija (31
točk), 2. Dobovec Pivovarna Kozel (29), 3.
KMN Oplast Kobarid (24), 4. KMN Bronx
Škofije (24), 5. FutureNet Maribor (21), 6.
KMN Sevnica (12), 7. Benedikt Avtodeli Džauš (9), 8. Siliko Rem Power (8), 9. FC
Ivančna Gorica (3).
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ŠPORT / ZA RAZVEDRILO
11. memorialni turnir za Uroša in Gašperja

V organizaciji KMN Torpedo, ŠD Virtuozi in
KMN Slovenske gorice je v športnih dvoranah
v Lenartu in Voličini potekal že 11. memorialni turnir v spomin na tragično preminula
Uroša Ropa in Gašperja Tuša. Finalni obračuni so se tokrat odvijali v ŠD Voličina. Ljubitelji
futsala so lahko uživali v zelo kvalitetnih in
zanimivih srečanjih, saj so bili na »delu« najboljši futsalerji in nogometaši iz velikega nogometa iz Slovenskih goric in okolice. V finale
so se uvrstile tri ekipe (Rekreativci, Virtuozi
Vinska trta in Torpedo Revivo 07), ki so po
sistemu »vsak z vsakim« odločale o končnem
vrstnem redu. Po prevladi ekip Torpedo 05 in
07 v zadnjih letih so zmago na tokratnem turnirju osvojili igralci ekipe Virtuozi Vinska trta.
2. mesto je pripadlo ekipi Torpedo Revivo 07,
3. ekipi Rekreativci. Najboljši strelec turnirja

Karate - 2. krog OŠ lige

V telovadnici OŠ Lenart se je 9. 12. 2017 odvil
2. krog OŠ lige, ki jo organizira Karate zveza
Maribor. Tokratnega tekmovanja se je udeležilo 138 karateistov iz 36 osnovnih šol, skupaj
pa so opravili 192 nastopov. Člani lenarškega
karate kluba so dosegli sledeče rezultate: 1.
mesto: Vid Zarič (borbe 6.–7. razred) in Martin Zadravec (borbe 8.–9. razred). 2. mesto:
Luka Lenart (kata 4.–5. razred), Matija Sedonja (borbe 3. razred), Vid Zarič (kata 6.–7.

razred), Martin Zadravec (kata 8.- 9. razred),
ter ekipa Lenart – Gal Bauman, Luka Lenart in
Luka Rola (kata ekipno). 3. mesto: Luka Štandeker (kata 2.–3. razred), Matija Sedonja (kata
2.–3. razred), Luka Rola in Gal Bauman (oba
borbe 4.–5. razred). Karate klub iz OŠ Lenart
je na koncu zasedel 1.mesto, med vsemi udeleženimi šolami. Čestitke vsem nastopajočim!
Borut Močnik

Luka Štandeker

Matija Sedonja

Zmagovalci memorialnega turnirja

je bil Dejan Hager, za naj vratarja je bil izbran
Klemen Anžel, za naj igralca pa Miha Čuček.

Ženska futsal liga - Slovenske gorice po remiju s Celjem do nove zmage
proti Vrhniki
Derbi 6. kroga Državnega prvenstva v futsalu
za ženske med Slovenskimi goricami in Celjem se je v Voličini končal brez zmagovalca z
rezultatom 1:1. Dvakratne državne prvakinje
iz Celja so povedle v 15. minuti srečanja, domačinke pa terenske premoči niso znale unovčiti vse do 38. minute, ko je zadela najboljša
strelka prvenstva Tanja Vrabel. Tanja je 2 zadetka za zmago 3:0 nad Vrhniko prispevala
tudi v minulem 7. krogu državnega prvenstva,
1 zadetek je prispevala še kapetanka Rebeka
Šnofl.
Igralke Cerkvenjaka v letu 2018 po dveh tekmah še niso unovčile točke. Na gostovanju v
Vrhniki so doživele poraz (7:2) proti Siliko
Novi panorami. Na domači tekmi (20. 1. 2018)
proti ŽNK Celje pa so varovanke Patrika Škergeta kljub dobri in izenačeni igri, v kateri so
si priigrale veliko priložnosti, tekmo izgubile
z rezultatom 0:2.
Že ta vikend (27. 1. 2018) pa nas čaka slovenje-

goriški derbi med ekipama Slovenskih goric in
Cerkvenjaka. Tekma v Športni dvorani v Voličini se bo pričela ob 19.00.
Lestvica po 7. krogu: 1. KMN Slovenske gorice (19), 2. ŽNK Celje (14), 3. Siliko Nova panorama (4), 4. ŽNK Cerkvenjak (2).

KMN Slovenske gorice

Tekmovanje mladih
Državno prvenstvo do 19 let - Derbi med Slovenskimi goricami in
Benediktom brez zmagovalca
Lokalni derbi med Slovenskimi goricami in
Benediktom v državnem prvenstvu do 19 let
se je končal brez zmagovalca (6:6). Po vodstvu
igralcev iz Voličine v prvem delu tekme (4:2)
so Benedičani v nadaljevanju naredili preobrat
ter vodili že z dvema zadetkoma, a so domači
v nadaljevanju še dvakrat zadeli ter si z gosti

razdelili točke.
Lestvica po 13. krogu: 1. FC Dobovec – Imeno (29), 2. KMN Meteorplast (26), 3. KMN
Slovenske gorice (26), 4. ŠD Mlinše (18), 5.
Benedikt Avtodeli Džauš (13), 6. FutureNet Maribor (7), 7. KMN Sevnica (3), KMN
Olimp Celje (0).

Državno prvenstvo do 17 let - Ljutomer zadal Slovenskim goricam prvi poraz
V 10. krogu državnega prvenstva do 17 let so
igralci Slovenskih goric doživeli prvi poraz. Z
rezultatom 4:7 jih je premagal Meteorplast iz
Ljutomera. V 11. krogu so igralci iz Voličine
suvereno ugnali Maribor 9:3. Benedičani so
v zadnjih dveh krogih dvakrat slavili in sicer
proti FSK Kebelj (5:0) in proti NK Imeno Koz-

Državno prvenstvo do 13 let

Lestvica po 6. odigranem turnirju: 1. KMN
Sevnica (27). 2. FC Hiša Daril Ptuj (27), 3.
KMN Meteorplast (24), 4. KMN Benedikt

je (8:2).
Lestvica po 11. krogu: 1. KMN Meteorplast
(30), 2. KMN Slovenske gorice (30), 3. Benedikt Avtodeli Džauš (12), 4. FSK Kebelj Avto
Aleš (16), 5. NK Imeno Kozje (16), 6. FC Hiša
Daril Ptuj (6), 7. FC Dobovec (6), 8. FutureNet
Maribor (6).

(12), 5. KMN Miklavž TBS-Team 24 (9), 6.
KMN Slovenske gorice (0).
Dejan Kramberger

BORILNI ŠPORTI
Alen Preložnik po medaljo na
evropsko prvenstvo

Po lanskih uspehih na evropskih in svetovnih prvenstvih v taekwon-doju in kickboksu v borbah
je Alen Preložnik uspešno leto 2017 kronal še z
opravljenim izpitom za črni pas III. dan, ki ga je
opravljal pred mojstroma Tomažem Barado VII.
dan in Janom Čreslovnikom VI. dan. Ob vseh
teh uspehih pa Alen poudarja, da je poleg trdega
dela potrebna tudi izdatna pomoč staršev, ki ga
pri njegovem športu podpirajo in ga vzpodbujajo, za kar jima je zelo hvaležen. Prav tako Alen izreka zahvalo podjetjem Klasmetal in TBP Lenart
ter trenerjem Tomažu Baradi, Alešu Zemljiču in
Janu Čreslovniku. V letošnjem letu so Alenovi izzivi in cilji osredotočeni na evropski prvenstvi v
taekwon-do-ju in kickboksu, ki se bosta odvijali
na domačem terenu v Mariboru. Cilj na evropskem prvenstvu je samo en in sicer: medalja
D. K.
Alen Preložnik s trenerjem
Janom Čreslovnikom
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Kriza, vrni se!

»Peter, kako si 'skočil' v novo leto,« je
pred dnevi pri malici mizar Tone povprašal rezkarja Petra.
»Na novoletni zabavi je bilo tokrat zelo
veselo, saj vsi upamo, da nam bo šlo letos
lepše kot prejšnja leta,« je odvrnil Peter.
»V Sloveniji že tretje leto zapored beležimo gospodarsko rast. Vladni urad za
makroekonomske analize in razvoj tudi za
letos napoveduje visoko gospodarsko rast.
Očitno je gospodarska kriza, ki nas je pestila skoraj desetletje, mimo.«
»Peter, prav imaš,« je prikimal Tone.
»Prihajajo boljši časi. Prebral sem, da ne
beležijo rasti samo v naših industrijskih
podjetjih, temveč da je ponovno v vzponu
tudi gradbeništvo. Letos bodo gradbinci
pri nas dokončali avtocestni odsek Draženci–Gruškovje, začeli bodo vrtati drugi
tunel karavanškega predora, zgradili pa
bodo tudi obvoznice okoli Maribora, Kidričevega in Krškega.«
»To ni še nič,« mu je vskočil v besedo
Peter. »Slišal sem, da bodo gradbinci letos
pospešeno nadaljevali tudi gradnjo železniških prog. Tako bodo nadgradili progo
Maribor–Šentilj, vozlišče Pragersko, progo
Zidani Most–Celje in progo Poljčane–Slovenska Bistrica. Posodobili bodo tudi kočevsko progo in začeli pripravljalna dela
za izgradnjo drugega tira Koper–Divača.«
»Fanta, ne vem, zakaj se tega tako vese-

lita,« ju je iznenada povprašala šivilja Marica.
»Ja, no, pač zato, ker smo priče gospodarske rasti in ker se bo zopet gradilo,« sta
zajecljala Peter in Tone.
»Zaradi gospodarske rasti v zadnjih treh
letih vajine plače, kolikor vem, niso še nič
večje,« je povzdignila glas Marica. »Vem
pa, kaj načrtujeta vajini ženi, sedaj, ko je
gradbeništvo zopet v porastu. Peter, ti boš
moral doma zgraditi prizidek k hiši. Tone,
od tebe pa žena pričakuje, da boš spomladi začel graditi novo nadstrešnico in garažo. Pošteno bosta morala zategniti pas in
poprijeti za delo, če bosta želela uresničiti
njuna pričakovanja.«
»Joj, pa menda ja ne,« je zastokal Peter.
»Zadnja leta, ko smo imeli krizo in mi ni
bilo treba doma nič graditi, sem se odvadil
doma delati še en 'šiht'.«
»Joj, kako je bilo v času krize lepo, ko
sem lahko po službi doma počival, ker z
ženo nisva imela denarja za novogradnje,«
je dodal Tone.
»Ja, ja, fanta. Zlati časi gospodarske krize
so mimo. Doma bo zopet treba pljuniti v
roke in se izkazati, če želita, da bosta vajini
ženi zadovoljni z vama,« je dejala Marica.
»Vidim, da prihajajo hudi časi,« je vzdihnil Peter. Tone pa je dodal: »Ljuba kriza,
vrni se!«

Smeh je pol zdravja
Novoletna čestitka

»Sosed, za novo leto vam želim vse tisto,
kar vi želite meni,« je en sosed zaželel
drugemu.
»Da vas ni sram,« je siknil drugi.

Velika napaka

»Ali veste, kaj ste naredili narobe,« je
policist vprašal voznika, ki ga je ustavil.
»Seveda, prepozno sem vas opazil.«

Okvara

»Zakaj si prišel sem,« vpraša v zaporu
stari zapornik novega.
»Zaradi genske okvare.«
»Kako to misliš.«
»Predolgi prsti, prekratke noge.«

Štorklja

»Mamica, kaj dela štorklja, kadar ne nosi
otrok,« je mali Pepek vprašal mamo.
»Poležava na kavču, gleda televizijo, pije
pivo in smrči!«

Piše: Tomaž Kšela

Pripravlja T. K.

Predavanje

»Kam ste namenjeni,« je policist vprašal
vinjenega voznika, ko ga je ustavil sredi
noči.
»Na predavanje,« je odvrnil voznik.
»Neverjetno. Kdo pa ob tej pozni uri še
predava?«
»Moja žena!«

Vprašanje

»Bi danes seksal,« je vprašala žena.
»Ne, preveč sem zgaran,« je odvrnil mož.
»Tiho bodi, ali ne vidiš, da govorim po
telefonu,« se je razburila žena.

Balet
»Ata, zakaj baletke hodijo po odru po
prstih,« je Pepek povprašal očeta.
»Zato, da ne bi prebudile publike.«

Sporočilo

Učiteljica je poslala očetu SMS: »Vaš sin
nič ne zna.«
Oče je odgovorili: »Vem. Ravno zaradi
tega smo ga poslali v šolo.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

10. obletnica delovanja Društva za razvoj
podeželja Ovtar Slovenskih goric

O

b koncu leta 2007 je bilo v Lenartu, na
pobudo štirih ustanovnih članov Vide
Šavli, Lidije Šipek, Kristine Peserl Vračič in Milana Gumzarja ustanovljeno Društvo
za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih
goric«. Prva predsednica društva je bila gospa
Vida Šavli. Skozi 10-letno delovanje je bilo v
okviru društva, ki je v programskem obdobju
2007–2013 imelo funkcijo Lokalne akcijske
skupine (LAS), uresničenih precej projektov,
mnoge zamisli in zgodbe živijo v Slovenskih
goricah še danes. Izvedenih je bilo skupaj 68
projektov, od tega 9 skupnih projektov, ki so
imeli neposredni vpliv na celotno območje
takratnega LAS, ki je v prejšnjem obdobju

Velikonočni sejem 2012

LAS na KOS 2012: Franček Ruhitel in predsednica LAS
Vida Šavli

obsegalo območje Upravne enote Lenart. To
so: Vzpostavitev prodajnih poti na podeželju,
Izbor in izdelava spominka osrednjih Slovenskih goric, Elaborat mreže muzejev in muzejskih zbirk, Ovtarjeva ponudba, Po Goricah,
Agatine skrivnosti, Učeče se kmetije, Širitev
VTC 13 in EKO LAS.
V nadaljevanju predstavljamo naloge in aktivnosti, ki jih opravlja društvo:
-- Društvo v aktualnem programskem obdobju 2014–2020 nima več funkcije LAS,
saj je LAS Ovtar Slovenskih goric sedaj
oblikovano kot pogodeno partnerstvo na
območju 10 občin, katerega partner je tudi
društvo.
-- Na območju LAS opravlja povezovalne,
promocijske in razvojne naloge ponudnikov in mu predseduje Andrej Kocbek.
Društvo povezuje 149 članov iz celotnega
območja desetih občin Slovenskih goric.
-- Povezuje ponudnike z območja desetih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart,
Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj.
-- Je organizator velikonočnega in božično-novoletnega sejma v Lenartu ter soorganizator na sejmu KOS, kjer skrbi za predstavitev lokalne ponudbe podeželja.
-- Organizira ponudnike na sejmih AGRA,
Altermed in avstrijskem Fest der Regionen, na katerih se lokalni ponudniki v
okviru Ovtarjeve ponudbe Slovenskih goric predstavljajo že več let zapored.
-- Ponudnikom omogoča sodelovanje in
skupni nastop na farnih žegnanjih na celotnem območju desetih občin Slovenskih
goric.
-- Društvo skupaj z lokalnimi partnerji zadnjo soboto v avgustu izvaja prireditev
Agatine skrivnosti, ki skozi pohod, dramsko igro in srednjeveške tržnice obuja
zgodbo o nesmrtni ljubezni med Agato in
Friderikom.
-- Povezuje in podpira lokalne ponudnike na
podeželju Slovenskih goric in jim hkrati
omogoča lažji dostop do informacij in potrošnikov.
-- Vzpodbuja razvoj Slovenskih goric tudi
skozi aktivna partnerstva v projektih LAS.
-- Je član Društva za razvoj slovenskega podeželja, s katerim v Lenartu organizira letne posvete slovenskih LAS o programih
razvoja podeželja in črpanju finančnih
sredstev evropskega kmetijskega sklada in
sklada za regionalni razvoj.
-- Društvo vzpostavlja tudi mednarodno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi interesnimi skupinami zunaj meja Slovenije.
-- Za člane društva sta vsako leto organizirani
pomladna in jesenska strokovna ekskurzija
z ogledom dobrih praks na podeželju.

Delavnica Peka kruha

Zasedanja organov LAS

P

reteklo jesen je LAS Ovtar Slovenskih goric na 2.
javni poziv za Evropski
kmetijski sklad in razvoj podeželja prejel 13 vlog. Ocenjevalna komisija je na svojih sejah
operacije administrativno in
vsebinsko ocenila in predlagala
v potrditev upravnemu odboru
11 vlog. 19. 12. 2017 je na svoji 6. seji zasedal upravni odbor
LAS Ovtar Slovenskih goric, ki
je med drugim potrdil predlagane operacije, ki bodo posredo- Upravni odbor
vane v nadaljnjo obravnavo na
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Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Istega dne je bila sklicana tudi 4. redna skupščina LAS, ki je sprejemala 1. spremembo Strategije lokalnega razvoja, ki jo je bilo mogoče
predlagati v obravnavo do konca leta 2017. Sprememba je zajemala statistične popravke in spremenjene določene kazalnike do konca leta 2018.
M. K., Foto: M. G.
S skupščine LAS

Objavljen 1. Javni poziv za Evropski
sklad za regionalni razvoj
LAS je ob koncu preteklega leta, natančneje 18. 12. 2017, razpisal 1. javni poziv za izbor
operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na
območju občin: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in
Šentilj, ki bodo financirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESRR).
4. januarja 2018 je Razvojna agencija Slovenske gorice - vodilni partner LAS Ovtar Slovenskih goric - izvedla delavnico za prijavitelje operacij. V prvem delu delavnice so bile
podane osnovne informacije o javnem pozivu in pogojih prijave ter v nadaljevanju še o
najpogostejših napakah, ki so se pojavljale pri prejšnjih javnih pozivih.
Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani www.lasovtar.si.
1. Rok za prijavo operacij je potekel 18. 1. 2018,
2. (zadnji) rok za prijavo je 28. 2. 2018.
Informacije so zainteresiranim na voljo na sedežu LAS (obvezen predhodni dogovor),
po elektronski pošti: info@lasovtar.si in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, vsak delavnik med 9. in 13. uro.
Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran LAS Ovtar Slovenskih goric:
www.lasovtar.si

Navadna kumina (Carum carvi)
Tu in tam jo še najdemo v
naravi na nižinskih in višinskih travnikih ter pašnikih
po vsej Sloveniji. Poznamo jo
po domačih imenih: kumen,
kimca, kimel, kumič, kumna,
čumna ... Je dvoletnica z značilnim vonjem. V prvem letu
požene drobno nacefrano
listno rozeto, iz katere naslednje leto požene razvejano steblo, ki je votlo,
grobo in robato. Cveti v obliki kobula bele
ali rdečkaste barve maja in junija. Plodovi se
razvijejo v juniju, avgustu in tudi septembru,
odvisno od višine rastišča in so sivo-rjavi robati polmeseci. Če smo nepazljivi in rastline
ne poznamo, jo lahko zamenjamo s strupenimi kobulnicami. Da bi to preprečili, jo rano
jeseni sejemo na vrt in že naslednjo sezono
bomo imeli lasten pridelek. Kobule s plodovi porežemo nekaj pred zrelostjo, saj takrat
vsebujejo največ eteričnega olja, ki je glavna
zdravilna učinkovina kumine. Povežemo jo v
šopke, ki jih obesimo na senčen, zračen prostor, da se lepo posušijo. Ko jih osmukamo,
jih damo kak dan v zamrzovalnik, da uničimo morebitna jajčeca žuželk. Shranimo jih v
steklenih posodah na temno mesto. Plodove
uporabljamo v zdravilne namene, v kulinariki in kozmetiki. Iz strtih plodov pripravimo
poparek, ki naj stoji 15 minut. Pijemo ga po
požirkih med obroki, od dve do tri skodelice dnevno. Z njim si uspešno pomagamo pri
krčih in vetrovih v črevesju, pri driski, proti
glistam, povečani kislini v želodcu. Uživanje
kumine je posebej priporočljivo pri bolečih
menstruacijah. Pripravimo si poparek iz: 20
g strtega ploda kumine, 20 g cvetov kamilice, 20 g listov poprove mete, 20 g korenine
baldrijana in 20 g strtih plodov janeža. Kumina zmanjšuje tudi bolečine popadkov pri
porodu in vpliva na povečanje mleka v času
dojenja. Raziskave so pokazale tudi ugoden
vpliv na posledice sladkorne bolezni, saj kumina ščiti ledvice. Prav tako čisti in obnavlja
jetra pri alkoholikih, topi maščobe in znižuje
negativni holesterol. Ker pospešuje izločanje

urina in sluzi, je uporaba priporočljiva pri revmi in putiki. Namesto eteričnega olja,
ki ga pridobivamo s parno
destilacijo plodov, si doma
pripravimo kuminovo olje,
tako da stremo semena kumine, nanje nalijemo oljčno
olje, pustimo stati en mesec
na toplem in dnevno pretresemo. Odcedimo in ga ob kašlju pri bronhitisu vtiramo v predel pljuč ali ob krčih v trebuhu z njim masiramo le-tega v smeri urnega
kazalca. Še posebej je to priporočljivo za dojenčke. Takšno olje lahko tudi uživamo. Tudi
blazinico, napolnjeno z grobo strtimi semeni
kumine, ki jo pred uporabo segrejemo, položimo na predel trebuha ali pljuč. Eterično
olje v mešanici z nosilnim oljem preprečuje
propustnost kapilar in s tem dobro vpliva na
obolenje ožilja (hemoroide in krčne žile). Ker
preprečuje tudi strjevanje krvi, naj bodo tisti,
ki uživajo zdravila, pri uporabi olja posebej
previdni. S pripravki iz kumine uničujemo
tudi želodčno bakterijo Helicobacter pylori in
tudi preprečujemo nastanek raka na črevesju.
V razmerju 1:5 si z domačim žganjem lahko
naredimo tudi tinkturo. V kozmetiki je kumina sestavni del zobnih past in ustnih vodic.
Pri pripravi jedi, ki napenjajo, pa je kumina
obvezen dodatek. Še posebej pri peki kruha,
pripravi jedi z zeljevkami, mesnih jedeh, rdeči
pesi, siru, skuti, pečenem krompirju, likerjih.
Kuminovi piškoti: listnato testo razvaljamo
na pol centimetra, s stepenim rumenjakom
ga premažemo in narežemo 5-centimetrske
kvadratke. Zmešamo mak, kumino, na koščke narezane mandlje in sončnična semena ter
to zmes potresemo po kvadratkih. Pečemo
pri 200 stopinjah C, najboljši so topli. Sama
pa si rada pripravim kavo z mleto kumino in
cimetom, tako, da za eno skodelico zmešam
zvrhano žličko kave, ščepec mlete kumine,
dva ščepca cimeta, četrt žličke rjavega sladkorja, vse to premešam in skuham kavo. Meni
je všeč, poskusite, mogoče bo tudi vam.
Marija Čuček
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