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spevkih; zagotavljanje večje preglednosti za 
zavarovance; predlagana reforma v ospredje 
postavlja zavarovalno dobo in njeno dolžino. 
Glavni namen reforme je povrniti pokojnini 
njeno primarno vlogo, torej pravično plačilo 
za preteklo delo.

Bodo uvedli osebne 
informativne račune? 

Zelo pomembna novost je uvedba tako 
imenovanih informativnih osebnih računov. 
Za slehernega zavarovanca bo vzpostavljen 
informativni osebni račun, kjer bo lahko 
spremljal konkretno vplačane prispevke 
delodajalca, torej tudi to, ali mu delodaja-

lec plačuje te prispevke. Nadgradnja tega 
informativnega osebnega računa bo omo-
gočala izračun pričakovane pokojnine, vsak 
posameznik pa bo lahko na ta način ocenil 
sam, kdaj se mu splača oziroma kdaj je zanj 
najprimerneje, da se upokoji, in kakšno po-
kojnino lahko pričakuje. 

Predlog zakona sloni na predpostavki, 
da je 40 let dela ob izpolnitvi 60 let starosti 
dovolj za polno pokojnino. To je pomemb-
na razlika od predloga, ki je bil zavrnjen na 
referendumu. S predlagano reformo se obe-
nem izenačuje položaj moških in žensk, se-
veda z različnimi prehodnimi obdobji. Eden 
od glavnih ciljev in tudi rezultat sprejema 
predlagane reforme pa je preprečitev in od-
prava nadaljnjega padanja pokojnin.

Brez sklepanja kompromisov 
ne bo šlo

Pogajanja med socialnimi partnerji o pre-
dlagani pokojninski reformi so dejansko že 
stekla. Vse kaže, da je predlog sedanje vlade 
za socialne partnerje bolj sprejemljiv, čeprav 
bodo morali streti še marsikateri trd oreh. 
Brez sklepanja kompromisov in iskanja ta-
kšnih rešitev, ki bodo do neke mere zadovo-
ljile vse, ne bo šlo. Če se bodo socialni par-
tnerji dovolj hitro uskladili, bo državni zbor 
nov zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju sprejel še letos, uporabljati pa 
naj bi ga začeli 1. 1. 2013.

T. K.

V zadnjih desetletjih je v Sloveniji po-
dobno kot v drugih razvitih državah 
Evrope prišlo do upadanja rodnosti 

(danes se vsako leto rodi skoraj za polovi-
co manj otrok kot v letih po drugi svetovni 
vojni) ter do podaljševanja življenjske dobe, 
kar je tudi posledica višjega standarda, manj 
napornega življenja, napredka medicine ter 
boljšega zdravstvenega varstva. Zaradi tega 
se povprečna starost prebivalcev povečuje, 
posledica tega pa je, da se spreminja raz-
merje med neaktivnim in aktivnim prebi-
valstvom. Ker imamo v Sloveniji po zgledu 
Nemčije podobno kot večina evropskih 
držav že od nekdaj pokojninski sistem, ki 
temelji na medgeneracijski solidarnosti (to 
pomeni, da pokojninsko blagajno, iz katere 
upokojencem izplačujejo pokojnine, s svoji-
mi prispevki polnijo delovno aktivni ljudje), 
sta morala vlada in državni zbor v soglasju 
z vsemi socialnimi partnerji že leta 1999 
reformirati pokojninski sistem (reforma je 
začela veljati 1. 1. 2000).

Ker se je prebivalstvo staralo tudi po 1999 
letu, se je pokojninske reforme lotila že 
prejšnja vlada, vendar ji je spodletelo, ker 
reforme ni uskladila s socialnimi partnerji. 
Pri pokojninski reformi, ki so jo lani vo-
livke in volivci zavrnili na referendumu, je 
bilo najbolj sporno to, da vlada ni pristala 
na osnovno zahtevo sindikatov, ki so terjali, 
da mora biti za pridobitev polne pokojnine 
brez odtegljajev dovolj 40 let čiste delovne 
dobe (brez študija, vojaščine, olajšav za otro-
ke itd.) in 60 let starosti. Ob tem so sindikati 
predlagali, da bi poskusili upokojitveno sta-
rost dvigniti na ta način, da bi bili vsi, ki bi 
delali več kot 40 let in preko 60 let, deležni 
dodatkov k pokojnini. 

Tri novosti v pokojninskem 
sistemu

Ker prejšnji vladi ni uspelo, se je pokoj-
ninske reforme lotila nova vlada. Na začetku 
septembra je minister za delo, družino in 

socialne zadeve mag. Andrej Vizjak na no-
vinarski konferenci predstavil predlog nove-
ga zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, imenovanega ZIPZ-2. Tokrat 
pokojninska reforma temelji na načelu, da je 
40 let dela dovolj za polno pokojnino.

»Predlagani zakon je podlaga, s katero 
lahko v najkrajšem možnem času prepreči-
mo negativne trende, ki jih beleži pokojnin-
ska blagajna. Predlog do leta 2020 finančno 
stabilizira razmere v pokojninskem siste-
mu,« je dejal Vizjak

Po njegovih besedah je modernizacija po-
kojninskega sistema nujna, saj sedanji sistem 
postaja neobvladljiv. Na krhko stabilnost in 
nevzdržnost pokojninskega sistema je opo-
zorila tudi gospodarska kriza, ki je prizadela 
ves svet.

Po Vizjakovih besedah prinaša predlaga-
na pokojninska reforma tri ključne novosti: 
očiščenje pokojninske blagajne vseh od-
hodkov, ki nimajo podlage v plačanih pri-

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
bo tudi poslej obvezno – zavarovati se 
bodo morale vse fizične osebe, ki z delom 
ali opravljanjem dejavnosti, prejemanjem 
nadomestil ali na drug način ustvarijo ali 
imajo določene dohodke. Skratka vsi, ki 
imajo dohodke, bodo morali biti obvezno 
zavarovani. S tem bodo pridobili pravico 
do starostne, predčasne, invalidske, vdo-
vske, dela vdovske ali družinske pokojni-
ne.

Pravico do starostne pokojnine bo pri-
dobil vsak zavarovanec (moški in ženska), 
ki bo pri starosti 65 let dopolnil najmanj 
15 let zavarovalne dobe. Z dopolnjenimi 
20 leti pokojninske dobe pa se bodo do leta 
2020 lahko zavarovanci starostno upoko-
jili mlajši (v predlogu zakona je posebna 
lestvica, po kateri se starost za pridobitev 
starostne pokojnine postopno zvišuje za 
šest mesecev na leto od 63 do 65 let).

Pravico do starostne pokojnine bodo 
pridobili tudi zavarovanci, ki bodo do-
polnili 60 let starosti in 40 let pokojninske 
dobe brez dokupa dobe.

Zavarovancem, ki so skrbeli za otroka v 
prvem letu starosti, se bo starostna meja 
za vsakega otroka znižala za 8 mesecev 
(praviloma ženskam). Za služenje voja-
škega roka pa se bo starostna meja znižala 
za dve tretjini časa služenja vojaščine, ven-
dar ne pod 58 let.

Za izračun pokojninske osnove bo po 
novem merodajnih 28 najboljših zapore-

dnih let zavarovanja (doslej 18 let) z izlo-
čitvijo treh let, vendar pa predlog zakona 
predvideva prehodno obdobje, tako da se 
bo število let za izračun osnove postopno 
povečevalo.

Če se bo zavarovanec predčasno upo-
kojil, se mu bo pokojnina za vsak mesec 
manjkajoče starosti trajno zmanjšala za 
0,3 odstotka. Tistim zavarovancem, ki 
bodo po izpolnitvi pogojev za pridobitev 
pravice do predčasne ali starostne pokoj-
nine delali naprej in ostali naprej zava-
rovani, pa bodo izplačevali 20 odstotkov 
predčasne ali starostne pokojnine, vendar 
največ do dopolnjenega 65 leta starosti.

Predlog zakona vsebuje tudi določilo 
o varstvu pričakovanih pravic, ki glasi: 
»Osebe, ki so do uveljavitve tega zakona 
izpolnile pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine po predpisih, veljav-
nih do uveljavitve tega zakona, vendar še 
niso vložile zahtevka, lahko uveljavijo to 
pravico po navedenih predpisih tudi po 
uveljavitvi tega zakona.« Povedano po do-
mače: kdor že ima pogoje za upokojitev, se 
bo lahko tudi po sprejemu novega zakona 
upokojil po starem zakonu. 

Sedanjim upokojencem pa novi zakon 
zagotavlja pravice v obsegu, ki jih imajo, v 
bodoče pa se jim bodo pokojnine usklaje-
vale po novem zakonu.

Seveda pa zakon še ni sprejet, zato se bo 
po pogajanjih med socialnimi partnerji v 
njem verjetno še marsikaj spremenilo.

Leta 1990 je v Sloveniji v pokoj-
ninsko blagajno plačevalo prispevke 
782.222 delovno aktivnih ljudi, po-
kojnino pa je prejemalo 384.094 upo-
kojencev. Leta 2011 je prispevke v po-
kojninsko blagajno plačevalo 869.869 
delovno aktivnih, upokojencev pa je 
bilo 569.951. 

Leta 1990 so za dva upokojenca 
delali štirje delovno aktivni, leta 2011 
pa delajo za dva upokojenca samo tri-
je delovno aktivni.

Ob koncu leta 2009 je bilo med vse-
mi prebivalci Slovenije 26,4 odstotka 
upokojencev.

Zgovorne številke

Kaj prinaša predlog novega zakona ZPIZ-2?

Pokojninska reforma še letos?

40 let dela in 60 let starosti dovolj 
za polno pokojnino

Spremembe zakona o delovnih razmerjih

Poslej enotna pogodba o zaposlitvi 
za nedoločen čas

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

V Sloveniji je po ugotovitvah vladnega 
urada za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR) ter po ugotovi-

tvah številnih drugih domačih in tujih insti-
tucij prišlo v zadnjem desetletju, še zlasti pa 
v času krize, do velike segmentacije na trgu 
dela – to pomeni, da se položaj delavcev na 
trgu dela zelo razlikuje glede na obliko dela, 
v kateri so zaposleni. Poleg tega pa je kriza 
opozorila tudi na pomanjkljivosti delovne 
zakonodaje na področju varstva pravic de-
lavcev, učinkovitega sistema uveljavljanja 
pravic delavcev ter inšpekcijskega nadzora 
in preprečevanja zlorab.

Velike razlike med pravicami 
delavcev glede na obliko 
zaposlitve

Daleč najmanj pravic imajo tisti, ki opra-
vljajo delo v negotovih oblikah (študentsko 
delo, delo po podjemnih pogodbah itd.). Te 
delavce lahko delodajalci kadarkoli odpusti-
jo, poleg tega pa nimajo pravice do regresa 
za letni dopust, do regresa za malico, do po-
vračila stroškov prevoza na delo in z dela, do 
plačanega odmora za malico, do dopusta, do 
jubilejnih nagrad in do drugih pravic, ki jih 
uživajo zaposleni za nedoločen in določen 
čas. Nekoliko več pravic imajo delavci za 
določen čas, vendar jih lahko delodajalec na 
hitro odpusti. Še najbolj so zaščiteni delavci, 
ki so zaposleni za nedoločen čas, poleg tega 
pa imajo tudi največ pravic.

Z razmerami na trgu dela v zadnjih letih 
ni bil zadovoljen noben od socialnih par-
tnerjev. Sindikati so opozarjali, da deloda-
jalci na novo zaposlujejo delavce samo še za 
določen čas in v negotovih oblikah dela, ker 
je to zanje ceneje. Predstavniki delodajalcev 
in vlade pa so se pritoževali, da so pri nas 
zaradi pretirane zaščite zaposlenih za nedo-
ločen čas stroški dela previsoki. Delodajalci 
so zahtevali zlasti krajše odpovedne roke in 
nižje odpravnine.

Spremembe »male delavske 

ustave« so nujne
Zaradi tega se je spreminjanja zakona 

o delovnih razmerjih, ki mu pravijo tudi 
»mala delavska ustava«, lotila že Pahorjeva 
vlada, vendar je nato odstopila. Ta zakon ve-
lja za »malo delavsko ustavo« ker je njegov 
osnovni namen, da ščiti pravice delavcev, ki 
so na trgu dela v odnosu do delodajalcev in 
vlade najbolj šibki.

Nova vlada je spremembe zakona o delov-
nih razmerjih uvrstila med svoje prednostne 
naloge. Tako je minister za delo, družino 
in socialne zadeve Andrej Vizjak na začet-
ku septembra na novinarski konferenci že 
predstavil predlog novega zakona o delov-
nih razmerjih. Po njegovih besedah je cilj 
predlagane reforme delovnopravne zako-
nodaje zmanjšati segmentacijo na trgu dela, 
reforma pa ne posega v odmor za malico in 
dodatek na delovno dobo, čemur so v sindi-
katih najbolj nasprotovali.

Po Vizjakovih besedah si je vlada pri spre-
membah zakona o delovnih razmerjih pri-
zadevala, da bi z njimi dogradila varno pro-
žnost z ustreznejšim zagotavljanjem varstva 
pravic delavcev, zmanjšala administrativne, 
časovne in stroškovne obremenitve podje-
tij, izboljšala učinkovitost izvajanja nadzora 
nad kršitvami in sodnega varstva, uskladila 
delovnopravno zakonodajo z domačimi in 
mednarodnimi predpisi ter v okviru celovite 
reforme trga dela prispevala k zmanjšanju 
segmentacije na trgu dela.

V bodoče enotne pogodbe o 
zaposlitvi za nedoločen čas

Kaj prinaša predlog novega zakona o de-
lovnih razmerjih? Če bo zakon sprejet, bomo 
v bodoče imeli pri nas enotno pogodbo o za-
poslitvi za nedoločen čas. V prvih petih me-
secih zaposlitve, ki so namenjeni obdobju 
poskusnega dela, bosta lahko to enotno po-
godbo brez razloga odpovedala delodajalec 
ali delavec. Odpovedni rok bo 14 dni. De-
lodajalec se bo z delavcem lahko dogovoril 
tudi, da mu namesto odpovednega roka da 
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V skladu s Zakonom o volilni kampanji (6. člen) objavljamo pravila za izrabo časopisnega 
prostora v Ovtarjevih novicah v času predsedniške kampanje v letu 2012.

Brezplačnih predstavitev kandidatov v Ovtarjevih novicah v času volilne kampanje 1. 
ne bo.
Volilna propagandna sporočila bomo v Ovtarjevih novicah objavili po redni komer-2. 
cialni ceni brez popustov in rabatov. Ta sporočila so plačljiva izključno z avansom 
najkasneje 7 dni pred objavo.

Uredništvo

PRAVILA
za izrabo časopisnega prostora Ovtarjevih novic v času 

volilne kampanje za predsednišvolitve v letu 2012

Spremembe zakona u urejanju trga dela

Manj pravic za brezposelne delavce

Tretji »paket« ukrepov za spodbujanje gospodarstva

Spremenili bodo 21 zakonov in 
izvedli 50 ukrepov

SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Zaradi poglabljanja krize se v Sloveniji 
razmere na trgu dela zaostrujejo, saj 
je brezposelnih delavcev že dalj časa 

več kot 106.000, mednarodno primerljiva 
stopnja brezposelnosti pa znaša 8,2 odstot-
ka. Tako veliko število brezposelnih, ki se bo 
v naslednjih mesecih še povečalo, je posle-
dica odpuščanja in stečajev v gradbeništvu, 
v lesni industriji in v še nekaterih panogah. 
Za naš trg dela so značilna tudi strukturna 
neskladja, saj je delavcev z nekaterimi pokli-
ci mnogo preveč, drugih pa primanjkuje in 
morajo podjetja zaposlovati tujce. Najhuje 
pa je, da v proizvodnji in storitvah primanj-
kuje kakovostnih delovnih mest. V takšnih 
razmerah je mogoče prehajanja brezposel-
nih delavcev v dolgotrajno brezposelnost 
preprečiti zlasti z ukrepi aktivne politike za-
poslovanja, ki jih financira država.

Začasna dela za večjo 
fleksibilnost

Zato je vlada pripravila predlog sprememb 
zakona o urejanju trga dela. Kot so povedali 
vladni predstavniki, želi vlada doseči večjo 
fleksibilnost na trgu dela. Zato namerava 
brezposelnim delavcem in upokojencem 
omogočiti opravljanje začasnih in občasnih 
del. Zavod za zaposlovanje bo lahko brezpo-
selnim delavcem ponudil ustrezno začasno 
delo, ki ustreza delavčevim zmožnostim in 
od kraja njegovega bivanja ni oddaljeno več 
kot tri ure. Na mesec bo lahko brezposelni 
delavec opravljal začasno delo največ 60 ur, 
neto urna postavka pa ne bo smela biti nižja 
od 3,36 evra. Neto dohodek za začasno delo 
letno ne bo smel presegati 5.040 evrov.

Z manj pravicami proti 
»pasti« za brezposelne

Zato, da se brezposelni ne bi ulovili v »past 
brezposelnosti«, ker se jim ne bi splačalo de-
lati, namerava vlada skrajšati čas prejemanja 
denarnega nadomestila za čas brezposelno-
sti ter znižati odmero tega nadomestila. Po 
novem naj bi brezposelna oseba lahko preje-
mala denarno nadomestilo največ 18 mese-
cev (doslej so lahko brezposelni v določenih 
primerih prejemali to nadomestilo tudi do 
25 mesecev). Poleg tega vlada predlaga zni-

žanje denarnega nadomestila v prvih treh 
mesecih brezposelnosti iz 80 odstotkov na 
70 odstotkov povprečne plače, prejete v za-
dnjih osmih mesecih zaposlitve.

Poleg tega vlada predlaga, da bi se lahko 
na zavodu za zaposlovanje delavci prijavili 
že v času, ko jim še teče odpovedni rok. S 
tem bi jim omogočili, da že prej začnejo ak-
tivno iskati novo zaposlitev.

Po sporazumni prekinitvi 
delovnega razmerja 50 
odstotkov nadomestila

Vlada predlaga tudi, da bi na zavodu za 
zaposlovanje imeli možnost pridobiti denar-
no nadomestilo za čas brezposelnosti tudi 
delavci, ki so sporazumno prekinili delovno 
razmerje. Na podlagi pisnega sporazuma 
med delavcem in delodajalcem o preneha-
nju delovnega razmerja naj bi ti delavci do-
bili denarno nadomestilo, vendar le v višini 
50 odstotkov plače. 

Če bo zakon sprejet, bo postopek za pri-
dobivanje podatkov za odmero denarnega 
nadomestila bolj enostaven.

Predlog zakona predvideva tudi uvedbo 
nove centralne evidence o začasnem delu, 
ki naj bi vsebovala evidenco upravičencev, 
evidenco delodajalcev in evidenco napotnic. 
Kar se tiče začasnega dela upokojencev, pa je 
vlada proučevala tudi možnost, da bi jim za-
časno delo posredoval Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Če bo novi zakon sprejet, delodajalcem 
prostih delovnih mest ne bo več treba ob-
vezno prijaviti na zavodu za zaposlovanje, 
temveč jih bodo lahko sami objavili, med 
drugim tudi na svoji javno dostopni oglasni 
deski. Z zavodom naj bi po novem sodelo-
vali le tisti delodajalci, ki bodo želeli, da jim 
zavod pomaga najti primernega kandidata 
za določeno delovno mesto. Javna objava 
prostega delovnega mesta naj bi ostala obve-
zna za javni sektor in gospodarske službe v 
večinski lasti države.

Sindikati nasprotujejo 
začasnemu delu

Medtem ko delodajalske organizacije poz-
dravljajo uvedbo začasnega in občasnega 

Minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo mag. Radovan Žerjav 
je sredi septembra predstavil tretji 

»paket« ukrepov za spodbujanje gospodar-
stva. Po njegovih besedah bo vlada spreje-
la 50 ukrepov, ki bodo prispevali k hitrejši 
gospodarski rasti. Zato bo spremenila 21 
zakonov in 12 podzakonskih aktov ter 12 
strateških dokumentov. Do konca leta bo 
uvedla za spodbujanje gospodarstva tudi pet 
finančnih inštrumentov.

Z napovedanimi ukrepi želi vlada preseči 
tri ključne probleme našega gospodarskega 
modela: nefleksibilen trg dela, težave finanč-
nega sistema in premalo konkurenčno po-
slovno okolje. 

Kot je dejal Žerjav, je za hitrejši gospo-
darski razvoj nujno sprejeti pokojninsko 
reformo, spremembe zakona o delovnih raz-
merjih in spremembe zakona o urejanju trga 

dela. To je predpogoj za učinkovito izvajanje 
vseh drugih ukrepov. Prav tako je Žerjav 
napovedal vojno delu na črno in napovedal 
spremembe zakona o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno.

V drugi sklop ukrepov sodijo ukrepi za 
krepitev stabilnosti bank. V ta namen bo 
vlada ustanovila Družbo za stabilnost bank 
in ter sprejela zakon o Slovenskem držav-
nem holdingu, ki naj bi skrbel za umno 
gospodarjenja z državnim premoženjem in 
državnimi naložbami.

V tretji sklop sprememb sodijo spremem-
be na področju davčne zakonodaje. Poslej 
naj bi javno objavljali spiske neplačnikov, 
ki davčni blagajni dolgujejo več kot 5.000 
evrov. Spremembe davčne zakonodaje naj bi 
privedle tudi do poenostavitev, ki se jih bodo 
razveselili zlasti mali podjetniki (limit za 
vstop v sistem normiranih odhodkov bodo 
dvignili na 50.000 evrov, najemnine bodo 
obdavčene cedularno itd.). Z zakonskimi 
spremembami bodo poenostavili pogoje za 
razvoj turističnih dejavnosti. Prav tako bodo 
z ureditvijo nepremičninskih evidenc ter 
združitvijo zemljiškega katastra in zemljiške 
knjige dosegli večjo preglednost in varnost 
pri poslovanju z nepremičninami. Sprejeli 
bodo tudi uredbo o reguliranih obrtnih de-
javnostih, ki bo določila obrtne dejavnosti, 
za katere obstaja legitimen interes za njihovo 
regulacijo. Pravilnik o postopkih izdaje obr-
tnega dovoljenja pa bo zagotovil ustrezno 
pravno podlago za izvedbo postopka izdaje, 
prenehanja veljavnosti ter vsebino in obliko 
obrtnega dovoljenja za regulirane obrtne de-
javnosti.

Spremembe zakona o kmetijskih zemlji-
ščih bodo omogočile hitrejšo umeščanje 
proizvodnih objektov za kmetijstvo dejav-
nost, nov vrsti red predkupnih upravičencev 
pri prometu kmetijskih zemljišč, prost pro-
met s kmetijskimi zemljišči med solastniki 
in podobno. Vlada namerava spremeniti 
tudi zakon o gozdovih in zakon o varstvu 
okolja ter sprejeti več podzakonskih aktov s 
področja kmetijstva in okolja. Kot je oblju-
bil minister Žerjav, bodo poslej nižji tudi 
komunalni prispevki, kar bo znižalo ceno 
investicij.

Vlada napoveduje tudi, da namerava 
upravljanje avtocest prenesti z Darsa na 
zasebnega partnerja, ki bi prevzel Darsove 
dolgove (4,1 milijarde evrov) in državi plačal 
koncesijo, sam pa bi pobiral cestnino. 

Skratka, vlada načrtuje številne ukrepe, s 
katerimi bo podjetnikom poenostavila po-
slovanje in ustvarila bolj ugodne pogoje za 
hitrejšo gospodarsko rast.

T. K.

denarno povračilo. V tem primeru bo delav-
cu delovno razmerje prenehalo takoj.

V naslednjem 24-mesečnem obdobju 
zaposlitve, ki bo namenjeno nadaljnjemu 
prilagajanju zaposlenega procesom dela, bo 
delodajalec lahko delavcu dal redno ali izre-
dno odpoved pogodbe o zaposlitvi, vendar 
bo moral to utemeljiti z veljavnimi razlogi 
(poslovni, krivdni razlog nesposobnosti, ne-
zmožnost opravljanja dela zaradi invalidno-
sti itd.). Sam postopek odpustitve bo bolj 
enostaven kot doslej. Delodajalec bo lahko 
opustil obveznost prehodnega opozarjanja 
delavca na kršitve, poenostavljena bo obra-
zložitev odpovedi in podobno.

Če bo delavec pri delodajalcu zaposlen 
več kot dve leti, pa ga bo ta že težje odpustil, 
pa še vedno po bolj enostavnem postopku 
kot doslej. Pri sporih zaradi odpovedi bodo 
bolj kot formalni postopki prišli do izraza 
vsebinski, torej upravičenost razlogov za 
odpust. 

Krajši odpovedni roki in nižje 
odpravnine

Odpovedni roki bodo poslej drugače ure-
jeni. V prvih petih mesecih bo odpovedni 
rok 14 dni. Z vsakim mesecem zaposlitve pri 
delodajalcu do enega leta bo delavec prido-
bil dva ali tri dni odpovednega roka. Nato pa 
bo za vsake tri mesece dela pri delodajalcu 

delavec pridobil en dan odpovednega roka, 
vendar največ do 90 dni. 

Če bo zakon v predlagani obliki sprejet, se 
bodo odpravnine krepko znižale – za vsako 
leto dela pri delodajalcu bo delavec dobil 1/5 
plače (doslej je dobil 1/3 plače, do leta 2003 
pa 1/2 plače). 

Pri odpuščanju večjega števila delavcev 
naj bi večjo vlogo imel delodajalec.

Če bo sodišče odpuščenega delavca vrnilo 
na delo, se bosta delodajalec in delavce lah-
ko pogodila za odškodnino, ki jo bo delo-
dajalec izplačal delavcu namesto ponovne 
zaposlitve.

Predlog zakona ponovno uvaja začasno 
čakanje na delo s 70-odstotno plačo.

Večji nadzor in strožje 
sankcije

Pravico do celotnega dopusta bo imel 
samo delavec, ki bo celo leto zaposlen pri 
delodajalcu. Strožje bodo tudi disciplinske 
in odškodninske sankcije. Ostrejše bodo 
tudi sankcije za delodajalce, ki bodo delav-
cem kršili njihove pravice, strožji pa bo tudi 
nadzor. 

Socialni partnerji so se o predlogu zakona 
že začeli pogajati. Zelo verjetno bo prišlo pri 
iskanju najboljših rešitev za vse še do spre-
memb.

T. K.

dela, ki bi ga lahko opravljali brezposelni in 
upokojenci, mu največja in najštevilčnejša 
sindikalna centrala ZSSS odločno nasprotu-
je. Sindikati vladi očitajo, da poskuša uvesti 
malo delo, ki so ga volivci na lanskoletnem 
referendumu že zavrnili. Sindikati opozar-
jajo, da brezposelni delavci ne potrebujejo 
občasnega oziroma malega dela, temveč 
normalno delo za nedoločen čas. Občasno 
delo jim bo prineslo premalo zaslužka, da bi 
normalno živeli in da bi lahko vzeli kredit 
na banki. Sindikalisti poudarjajo, da uvaja-
nje občasnega oziroma malega dela na dolgi 
rok 'ubija' pogodbe o zaposlitvi, saj bodo de-

lodajalci namesto enega delavca za nedolo-
čen čas raje zaposlili tri delavce za občasna 
dela, ker bo to zanje mnogo ceneje. Delavci, 
ki bodo opravljali občasna dela, namreč ne 
bodo upravičeni do dopusta, do regresa za 
letni dopust, do regresa za malico, do povra-
čila potnih stroškov in do še nekaterih pre-
jemkov. Kar se tiče občasnega dela upoko-
jencev, pa mu sindikati ne nasprotujejo.

Pogajanja med socialnimi partnerji o pre-
dlogu novega zakona so že stekla, zato je zelo 
verjetno, da bo v predlogu zakona prišlo do 
določenih sprememb.

T. K.
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ce Univerze za tretje življenjsko obdobje in 
Martinine likovne kolonije na ogled posta-
vile tihožitja. 

V praznovanja ob godu farnega zavetnika 
sv. Ruperta se je tudi tokrat vključila župni-
ja sv. Ruperta. Skupaj s članicami društva 

kmečkih žena in go-
spodinj Voličina so 16. 
9. pripravili romanje k 
sv. Notburgi. Minulo 
nedeljo pa s slovesno 
mašo v čast Sv. Ruper-
tu simbolično obeležili 
Ruperško »žegnanje.« 

Dejan Kramberger

Časi so težki in zahtevni. Iz katerega 
koli zornega kota pogledamo na ak-
tualni trenutek, se ta neprijetna re-

snica potrjuje in spoznanje utrjuje. Še pred 
dobrim letom smo prenekatero naložbo po-
spremili z upanjem na dobre rezultate in z 
zaupanjem v okolje, ožje in širše.

Obrača se v neželeno smer in vse bolj so 
prizadeti tudi načrti občin. Izziv za pogovor 
z županom občine Lenart …
Splošni položaj, kriza. Kako se odraža ne delo-
vanju občine, izvajanju programov, naložb?

Magister Janez Kramberger, župan ob-
čine Lenart: Moram priznati, da je kar tež-
ko biti župan v teh časih. Želje in potrebe 
ostajajo enake ali so celo večje, sredstev za 
njihovo realizacijo pa ni dovolj. Določiti 
je potrebno prioritete, kar ni vedno lahko. 
Zmeraj ima nekdo občutek, da je prikrajšan 

ali da je neko področje zapostavljeno. Zasta-
vljene cilje in programe pač skušamo reali-
zirati, kolikor se da. Prednost imajo seveda 
nujne zadeve.
Država, kot kaže, obveznosti ne pokriva re-
dno, obeta se tudi znižanje glavarine. Kaj bi 
to pomenilo za slovenskogoriške občine, zlasti 
za lenarško, ki je največja?

Že sedaj je težko financirati vse tekoče 

potrebe na komunalnem, prometnem, soci-
alnem, športnem in kulturnem področju, za 
večje investicije preprosto zmanjkuje denar-
ja. Ne znam si predstavljati, kako bi (bomo) 
svojim občanom z manj sredstvi ohranjali 
obstoječi nivo storitev, saj že sedaj ravna-
mo kar se da gospodarno – zaradi vsesplo-
šne krize so izdatki na področju socialnih 
transferov vsak dan večji, poletne kulturne 
prireditve smo letos izvedli izključno s spon-
zorskimi sredstvi, ne zmoremo zagotavljati 
dovolj denarja za naše športnike …
Za vami je nekaj večjih investicij, vodovod 
teče. Si lahko obetamo še kakšno pomembnej-
šo naložbo?

V tem trenutku je najpomembnejša oskr-
ba z vodo, saj pri nas še nimajo vsa gospo-
dinjstva zdrave pitne vode. Investicija izgra-
dnje primarnih vodov gre počasi h koncu, 

vendar pa s tem pro-
blem še ni rešen. Zgra-
diti bo potrebno še 
sekundarne vode, šele 
potem se bodo lahko 
gospodinjstva prikla-
pljala na vodovod. Za 
to investicijo, ki ne bo 
majhna, bomo potre-
bovali lastna sredstva. 
Za sekundarne odcepe 
v Zg., Sp. Voličini in 
Rogoznici potrebu-
jemo več kot milijon 
evrov.

Naslednja prepo-
trebna investicija je 
sanacija obstoječih 
čistilnih naprav v Le-

nartu in Voličini. V naslednjem mesecu se 
bomo prijavili na razpis za sofinanciranje iz 
evropskih sredstev, upam, da bomo na raz-
pisu uspeli; pripravljeno imamo gradbeno 
dovoljenje, investicija je vredna dobra dva 
milijona evrov.
Kako teče najbolj razpoznavna dejavnost ob-
čin: komunala, urejanje in obnova občinskih 
cest ...

Tudi letošnjo osrednjo proslavo ob 
krajevnem prazniku KS Voličina je 
odlikoval bogat glasbeno-kulturni 

program. V programu prireditve, ki jo je 
povezovala Tadeja Kurnik Hadžiselimovič, 

so nastopili člani vokalne skupine IL Divji, 
Vurberški fantje, glasbeni duo Proti toči, 
Klementina in Jerneja Breznik (duo flavt), 
Valentina Tuš s plesno točko, sestri Tanja 
in Nuša Dvoršak na violini in Karin Petko z 

uprizoritvijo odlomka iz komedije 
Toneta Partljiča z naslovom Čistil-
ka Marija. Zbrano občinstvo, med 
katerim sta bila tudi župan občine 
Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter 
Škrlec in državnozborski poslanec 
Francko Breznik, sta nagovorila 
župan občine Lenart mag. Janez 
Kramberger in predsednik sveta 
KS Voličina Dejan Kramberger. 

Med dobitniki letošnjih krajev-
nih priznanj, ki jih podeljuje svet 
KS Voličina, so: Dramska sekci-
ja KTD Selce za uspešno delo v 
ljubiteljski kulturni dejavnosti in 
prispevek h kulturnemu utripu v 
domačem kraju, Josip Lacković za 
uspešno delo v KTD Selce, Marin-
ka Širovnik za dolgoletno delo in 
prispevek pri razvoju PGD Selce 
ter KMN Slovenske gorice za uvr-
stitev v 1. slovensko državno ligo 
in uspešno delo z mladinskimi se-
lekcijami. Dve priznanji je podelil 
tudi Ovtar Marko Šebart. In sicer 
sta Ovtarjevo pohvalo dobila Jože 
Rojs za dolgoletno delo v Društvu 
vinogradnikov Lenart in TD Ru-
dolf Maister Vojanov ter za dolgo-
letno skrb za potomko najstarejše 
vinske trete na svetu. Drugo po-
hvalo pa je dobil Roman Kranvo-
gel za ureditev kmečkega muzeja 
na Zavrhu, s katerim je iz nekda-
nje viničarije dopolnil podobo in 
turistično ponudbo Zavrha. 

Uredništvo, foto: Mirko Kojc

Tudi letos so društva v KS Voličina 
poskrbela za obilico prireditev v Ru-
perškem tednu, ki poteka od 9. do 29. 

septembra. Prireditve, ki so bile na različnih 
lokacijah v Voličini, Selcah in Zavrhu, so 
bile športnega, turističnega, kulturnega in 
družabnega značaja. 

Na športnih srečanjih so dosegli najboljše 
rezultate strelci ŠD Zavrh. Da imajo še ve-
dno zelo mirno roko člani DU Voličina, so 
potrdili njihovi člani, ki so zasedli 2. mesto, 
pred ŠD Selce na 3. mestu. Najnatančnejši 
posameznik je bil Mirko Kurnik s 170 zade-
timi krogi (od 200), med tem ko je pri žen-

skah imela najmirnejšo roko Petra Zorman 
s 155 zadetimi krogi. Po dolgih letih smo v 

Voličini ponovno obudili nekoč popularno 
tekmovanje v namiznem tenisu. Prepričljiv 
zmagovalec turnirja je postal Andrej Feko-
nja pred Matevžem Čučkom in Antonom 
Goznikom. Člani DU so ponovno poskrbeli 
za zanimivo tekmovanje v ruskem kegljanju. 
Med moškimi so bili najuspešnejši Stanko 
Roškar, Srečko Ornik in Jože Roškar. Naju-
spešnejša med ženskami je bila Anica Žižek 
pred Zinko Roškar in Mileno Štuklek.

ŠD Voličina je tudi tokrat pripravilo tradi-
cionalno tekmovanje v balinanju. Med eki-
pami, ki so jih sestavljali 3 člani, od tega vsaj 
ena ženska ali en moški, je največ spretnosti 

pokazala ekipa Štraleka. 
Napeto in zanimivo špor-
tno družabno srečanje v 
peteroboju, kjer so se eki-
pe pomerile, je pripadlo 
ekipi Vinske trte. 2. mesto 
so osvojili člani Društva 
vinogradnikov Lenart, 3. 
pa člani moto društva Ru-
perški voli.

Nepogrešljiv nogometni 
turnir po zaselkih je tokrat 
pripadel ekipi Selce-graba, 
ki je v finalu ugnala Novo 
naselje. 

Ob vseh teh športnih 
srečanjih so za kulturni 
program poskrbeli člani 
KTD Selce, ki so premier-

no uprizorili veseloigro v treh dejanjih Mož 
na preizkušnji. V Jožefovem domu so člani-

Društvo vinogradnikov Lenart v so-
delovanju z lokalnimi društvi vabi jutri, 
v soboto, 29. 9. 2012, od 9.ure naprej na 
etnološko kulinarično prireditev Trgatev 
Zavrh 2012. Na stojnicah se bodo z bogato 
in raznoliko ponudbo iz Slovenskih goric 
predstavili domači vinogradniki, sadjar-
ji, čebelarji, oljarji, zeliščarji, obrtniki in 
lokalna društva. Poleg vožnje z vlakcem, 
ki vas bo popeljal od Zavrha do Selc, in 
okušanju slovenskogoriških dobrot bo-
ste ta dan imeli možnost uživati v ogle-
dih različnih razstav, kmečkega muzeja, 

likovne galerije Konrada Krajnca, lovske 
razstave in jahanju konj. Otroci se bodo 
lahko poskusili tudi v otroških slikarskih 
delavnicah. Za dobro glasbo bodo že od 
13. ure dalje poskrbeli glasbeni duet Pro-
ti toči, Akustic orgasm, Sara Hercog in 
narodno-zabavni ansambel Zlatih šest, 
ki bo goste zabaval pozno v noč. Ob 17. 
uri bo po krajšem kulturnem programu 
potekala 3. zaporedna trgatev potomke 
najstarejše vinske trte na svetu, ki jo bo 
izvedlo TD Rudolf Maister Vojanov. 
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Lenart

Voličina je praznovala krajevni praznik
Osrednja slovesnost

Bogat program v Ruperškem tednu

Trgatev Zavrh 2012 

Postaviti prioritete je težko
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Dobitniki krajevnih priznanj, ki jih podeljuje svet KS Voličina

Dobitnika Ovtarjevih pohval Jože Rojs in Roman Kranvogel 

Na tekmovanju v ruskem kegljanju je prišlo tudi do medgeneracijske-
ga srečanja upokojencev in otrok vrtca v Selcah. Na fotografiji so mali 
obiskovalci srečanja skupaj z dobitniki pokalov. 

Utrinek z Ruperškega žegnanja

Nova poslovno-industrijska cona sameva ...
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S svojim režijskim obratom smo se lotili 
del, ki jih lahko sami opravljamo – čiščenje 
ulic, trgov in drugih javnih površin, vzdr-
ževanje cvetličnih nasadov, parka, Polene, 
košnja trave, ipd. Kar se da, postorimo sami 
– tudi to je del varčevanja. 

Za vzdrževanje občinskih cest smo v leto-
šnjem letu razpisali koncesijo, postopek gre 
h koncu, nujno vzdrževanje pa opravljamo z 
najugodnejšimi izvajalci
Nova poslovno-industrijska cona čaka. Je po 
noveli zakona o kmetijskih zemljiščih priča-
kovati preboj?

Tako smo upali, saj smo imeli pred uved-
bo nadomestila za spremembo namembno-
sti kar veliko povpraševanje po parcelah v 
NPIC. Žal se je gospodarska situacija v tem 
času še poslabšala in na zadnjem razpisu, ki 
je bil v tem mesecu, se ni prijavil niti en inte-
resent. Resnično upamo, da bodo z gradnjo 
pričeli vsaj tisti, ki so zemljišča kupili na pr-
vem razpisu; s tem bi zagotovo vzpodbudili 
tudi nadaljnje nakupe in gradnjo.

Zadovoljen sem, da investicija pri špor-
tnem centru Polena lepo napreduje. Dela naj 
bi bila končana še pred koncem letošnjega 
leta.
Centralna čistilna naprava?

Izgradnjo centralne čistilne naprave smo 
pričeli konec leta 2004, naj bi bila zaključena 
v letu 2006. Izvajalec 
del, ki je gradil čistilno 
napravo, bi v skladu 
s sklenjeno pogodbo 
moral le-to predati z 
uporabnim dovolje-
njem občini Lenart. 
Izvajalec del v roku 1 
leta ni pridobil upo-
rabnega dovoljenja in 
nam čistilne naprave 
ni mogel predati. V 
tem času je izvajalec 
del postal insolven-
ten, nato je bil zoper 
njega uveden stečajni 
postopek, tako da či-
stilna naprava občini 
Lenart uradno nikoli 
ni bila predana. Po uvedbi stečaja je občina 
sicer prevzela čistilno napravo, ker ni bilo 
druge rešitve, in jo spustila v obratovanje; 
čistilna naprava sicer deluje, vendar z zelo 
zmanjšano kapaciteto in s slabimi rezultati. 
Občina Lenart v naslednjih letih namerava 
temeljito rekonstruirati čistilno napravo in 
jo usposobiti tako, da bi bilo možno na njej 
čistiti greznične odplake in obdelovati bla-
to iz drugih naprav, istočasno pa namerava 
čistilno napravo ob Globovnici zapreti ter 
odpadne vode preko tlačnega voda črpati 
na novo rekonstruirano čistilno napravo ob 
Velki. Kot rečeno, imamo za te posege pri-
dobljeno gradbeno dovoljenje.

Temeljita rekonstrukcija je ocenjena na 
cca 2 milijona €, za kar pa občina poskuša 
pridobiti dodatne vire, predvsem iz regio-
nalnega razvojnega sklada. Rekonstrukcija 
naj bi se pričela v letu 2013, zaključek inve-
sticije pa naj bi bil v prvi polovici leta 2014. 
Širjenje ogrevanja Lenarta (odločitev za bio-
maso je bila zelo dobra)?

Daljinski sistem ogrevanja je začel z obra-
tovanjem v letu 2010, v tem letu smo zgradili 
cca 5 km toplovodnega omrežja s kotlarno 
in sistem kot celoto predali svojemu name-
nu. V prvi fazi je tako bilo priključenih cca 
500 gospodinjstev in vsi večji javni objekti, 

kot so šole, vrtci, zdravstveni domovi, center 
za socialno delo, zavod za zaposlovanje, kul-
turni dom, občina, upravna enota, knjižnica 
in tudi precej poslovnih objektov ter večjih 
gospodarskih družb. 

Po prvi kurilni sezoni so se pokazali po-
zitivni rezultati, zato ostaja interes uporab-
nikov po priključitvi na daljinski sistem 
ogrevanja na lesno biomaso še naprej. V letu 
2011 je tako bila opravljena prva razširitev, 
na katero so se priključili individualni upo-
rabniki, in sicer delno v Cankarjevi ulici, 
delno v Jurčičevi ulici, Prežihovi ulici, Cve-
tlični ulici pa tudi nekaj večjih podjetij. 

V letu 2012 upravljavec daljinskega siste-
ma ogrevanja Eko toplota energetika, d. o 
.o, načrtuje širitev na tista območja, kjer je 
zadosti velik interes uporabnikov in zado-
sti velika stopnja gostote poseljenosti. Tako 
načrtujemo še razširitev v nekatere ulice, 
predvsem pa razširitev daljinskega sistema 
ogrevanja v industrijsko cono vse do gospo-
darske družbe TBP v Sp. Porčiču. 

Pri letošnji razširitvi se je nekoliko zata-
knilo, saj bi se razširitev morala v polni meri 
izvajati oz. zaključevati glede na kurilno se-
zono, vendar se zaradi sorazmerno poznih 
razpisov na Ministrstvu za gospodarstvo in s 
tem povezanih subvencij gradnja pred izdajo 
odločbe ne sme pričeti. Smo v veliki zagati, 
saj bodo novi uporabniki za leto 2012 mora-

li vsaj do novega leta poskrbeti za ogrevanja 
v lastni režiji, ker se bo gradnja daljinskega 
sistema pričela šele v oktobru 2012. 
Cesta v Radehovi?

Cesta skozi Radehovo je v katastrofalnem 
stanju, na kar že dolgo opozarjamo, tako na 
občini kot tudi sami krajani - ta cesta je na-
mreč regionalna, torej v upravljanju države. 
Občina je financirala projekte za sanacijo 
ceste in izvedbo pločnika ter javne razsve-
tljave, napisanih je bilo nešteto dopisov, 
prošenj, pozivov na državo, opravljenih 
vrsta razgovorov s pristojnimi službami in 
njihovimi direktorji, pa vendar se zadeva ne 
premakne z mrtve točke. Zaradi pomanjka-
nja finančnih sredstev se sanacija prestavlja 
iz leta v leto.
Praznuje Voličina, kakšna beseda župana o 
edini KS, ki je ostala KS (ob lenarški) …

Septembrski dnevi so v KS Voličina v zna-
menju praznovanja krajevnega praznika in 
farnega zavetnika Sv. Ruperta. Tudi letos 
se bo zvrstilo veliko prireditev v organiza-
ciji društev, župnije, KS in občine. Posebna 
zahvala gre vsem, ki s svojim prostovoljnim 
delom omogočili, da so prireditve prijetne 
in dobro obiskane.

Edvard Pukšič 

Kljub temu da se finančna in gospo-
darska kriza, pa ne samo v Sloveniji, 
temveč povsod po Evropi in svetu, 

poglablja, se na novo zgrajena stanovanja v 
občini Benedikt še vedno prodajajo, v obči-
no pa se priseljujejo novi prebivalci. Tako se 
število prebivalcev Benedikta iz leta v leto 
povečuje.

 »Letno se v našo občino priseli od 30 do 
50 ljudi. Vse kaže, da bo tudi letos tako,« pra-
vi kar malce ponosno župan občine Bene-
dikt Milan Gumzar. »To je najlepši dokaz, 
da je občina Benedikt lepo urejena in da ima 
dobro razvito otroško varstvo, osnovno šolo, 
komunalno infrastrukturo in vse drugo, kar 
ljudje v vsakdanjem življenju potrebujemo. 
Če pri nas ne bi bilo lepo, se ljudje iz drugih 
krajev ne bi priseljevali v našo občino.«

V občini Benedikt so v minulih letih 
ustvarili dobre pogoje za stanovanjsko gra-
dnjo in investitorjem pomagali, da so čim 
hitreje in čim lažje uredili vse dokumente, 
ki so za gradnjo potrebni. 
Sedaj se jim to obrestu-
je, saj je bilo na območju 
občine zgrajenih veliko 
novih stanovanj, ki sedaj v 
kraj in občino privabljajo 
nove prebivalce. Kot pra-
vi Gumzar, se je v zadnjih 
letih v Benedikt največ 
novih prebivalcev priselilo 
iz drugih krajev v Sloven-
skih goricah, iz Gornje 
Radgone, iz Maribora, iz 
Murske Sobote in iz še bolj 
oddaljenih krajev – celo iz 
Domžal. Mladi so danes 
bolj fleksibilni in gredo tja, 
kjer si lahko bolje uredijo življenje. In očitno 
je občina Benedikt med tistimi, v katerih si 
je življenje mogoče lepo urediti.

Zato da so pogoji za življenje v Benedik-
tu danes dobri, je v minulih letih poskrbe-
la občina, ko občine še ni bilo, pa krajevna 
skupnost. »Na srečo smo v občini Benedikt 
pravočasno, še pred krizo, poskrbeli za to, da 
so tiste stvari, ki so za vsakodnevno življenje 
občanov najbolj pomemb-
ne, dobro urejene,« pravi 
Gumzar. »Imamo dobro 
urejeno otroško varstvo, 
kakovostno osnovno šolo, 
novo telovadnico oziroma 
športno dvorano, vodovod 
in elektriko do vsake hiše, 
dokaj urejene ceste in poti, 
lepo urejeno središče kraja 
in občine, javno razsve-
tljavo in še kaj bi se našlo. 
Skratka, imamo vse, kar 
potrebujemo za normalno 
in kakovostno življenje.«

Poleg tega pa imajo v 
občini Benedikt tudi jasno 
perspektivo razvoja. Med 
drugim je občina pripravila vse potrebno za 
gradnjo Term Benedikt, vendar zaradi težav, 
v katerih se je znašel investitor - podjetje 
Ceste mostovi Celje (CMC) - do začetka 
gradnje še ni prišlo. Ker je šlo podjetje CMC 
pred kratkim v stečaj, bo stečajni upravitelj 
projekte za izgradnjo Term Benedikt, v kate-
re je podjetje CMC vložilo že veliko milijo-
nov evrov, verjetno prodal naprej najboljše-
mu ponudniku. Ker je gradbeno dovoljenje 
za začetek gradnje Term Benedikt že izdano, 
bo nakup projekta za dobre domače ali tuje 
investitorje vsekakor zanimiv. Sicer pa bomo 
v Ovtarjevih novicah stečajni postopek za 
podjetje CMC spremljali, tako da bomo na 
tekočem, kaj se bo dogajalo s projekti za Ter-
me Benedikt.

Zaradi gospodarske in finančne krize le-

tos v občini Benedikt po županovih besedah 
ne bodo začenjali novih investicij. »Pravza-
prav za to, da bi morali nujno začeti s kakšno 
investicijo, tudi ni nobene potrebe. Občin 
nismo ustanovili samo za to, da bi vsako 
leto investirale in investirale, saj niso inve-
sticijska podjetja, pač pa je njihov osnovni 
namen, da skrbijo za zadovoljevanje vsako-
dnevnih potreb in interesov ljudi ter za ure-
janje odnosov in složno ter prijetno življenje 
v lokalnih skupnostih,« poudarja Gumzar. 
Ob tem pa opozarja, da morajo občine 
vse, kar so v preteklosti zgradile, sedaj tudi 
vzdrževati. To pa, dokler kriza ne mine, ne 
bo lahko, saj nekateri napovedujejo, da bo 
država občinam glavarino po prebivalcu 
zmanjšala do 20 odstotkov. V tem primeru 
občinam ne bo ostalo skoraj nič sredstev za 
investicije.

Zaradi krize ima občina čedalje več izdat-
kov za socialne pomoči oziroma transferje, 
na katere ne more prav nič vplivati, po črki 

zakona pa jih mora plačevati. Ker je vse 
več občanov brezposelnih, se je poslabšala 
socialna slika v občini. Tako mora občina 
večjemu številu občanov brez zadostnih 
dohodkov plačevati obvezno zdravstveno 
zavarovanje, otrokom doplačevati vrtec in 
podobno. Odločitve o tem, kdo je pomoči 
potreben, sprejemajo drugi, občini pa samo 
izstavijo račun.

Kljub vsemu povedanemu si v občini Be-
nedikt še naprej prizadevajo za izgradnjo 
novega vrtca, zavedajo pa se, da bo njegova 
izgradnja odvisna od tega, ali in kdaj bodo 
na razpisih na državni ravni zanj uspeli do-
biti zadostna sredstva. Dokončujejo pa tudi 
investicije, ki so v teku.

Ker ne pripravljajo novih investicij, to še 
ne pomeni, da na občini Benedikt sedijo kri-
žem rok, pač pa skrbijo za izvajanje osnov-
nih nalog občine, pa tudi za to, da bi bilo 
življenje občanov čim bolj kakovostno. K 
temu, da bo v Benediktu jesen vesela, bo pri-
spevala tudi tradicionalna trgatev Čolnikove 
trte, ki jo občina in društvo vinogradnikov 
pripravljata za 30. september.

T. K., foto: E. P. 

Restavracija in Fitnes Črni les vas 6. oktobra vabita na dan odprtih vrat. V prostorih 
fitnesa bo ta dan za vse, željne rekreacije, potekala promocijska brezplačna vadba. 
Na parkirišču pred Črnim lesom bo v sklopu otvoritve TIT (turistično-informacijske 
točke) Črni les potekala t. i. domača tržnica s ponudbo iz Slovenskih goric. 

AKTUALNO IZ OBČIN

6. oktobra vabljeni v Črni les 

Benedikt

Občin nimamo samo za investiranje

Nov trgovski center raste ...

Benedikt - občina z visokim standardom

Po povprečni starosti prebivalcev je občina zelo mlada.
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Prebivalci naselja Lokavec v občini Sve-
ta Ana so te dni lahko upravičeno zelo 
zadovoljni, saj so se dela - po dveh 

letih od začetne faze - uspešno in v roku 
končala. Vaško jedro je dobilo povsem nov 
videz. Predaja čistilne naprave v Lokavcu je 
bila v juliju, v času nastajanja tega članka pa 
so dela praktično končana, kar se tiče uredi-
tve pločnikov, brežin, vodovoda, 58 parkir-
nih mest, javne razsvetljave, prometne ure-
ditve in signalizacije. Cevovod za meteorno 
in fekalno vodo obsega cca 4 km in se bodo 
v jesenskih dnevih septembra in oktobra za-
čela nanj priklapljati gospodinjstva. Vsi ko-
munalni vodi so v zemlji, uporabno dovolje-
nje je pridobljeno, ob zaključku redakcije pa 
bo opravljen tudi tehnični pregled vaškega 
jedra. 

Potrebno je namestiti urbano opremo, kot 
so table in avtobusna postaja, koši za smeti 
in klopi.

A vsa dela v Lokavcu še niso končana, 
pravi župan občine Silvo Slaček: »Stavba, 

v kateri je en oddelek vrtca v Lokavcu, je 
potrebna celovite in temeljite prenove, to 
na občini v bližnji prihodnosti tudi name-
ravamo urediti. Projektna dokumentacija in 
gradbeno dovoljenje sta pridobljena, upamo, 
da bomo ob začetku leta 2013 dobili potrjen 
projekt iz paketa regionalnega razvoja, prija-
va na razpis pa je že stekla. 

Po projektu se bo v Lokavcu dozidal še en 
oddelek, saj ne želimo zavračati otrok, ki so 
doma iz te občine, saj upamo, da se bo trend 
priseljevanja tudi uresničil, tako bo vrtec za-
polnjen tudi z najmlajšimi občani. Trenutno 
so štirje oddelki vrtca na Sv. Ani in eden v 

Lokavcu. Stremimo torej k temu, da bi bila v 
enoti Lokavec dva oddelka.«

V enoti vrtca Lokavec se je lani zgodi-
la prijetna sprememba, saj so v vrtec prvič 
sprejeli otroka avstrijskih državljanov, letos 
pa še njegovega sorojenca, oba iz Cmureka. 
Otroka se v vrtcu odlično počutita, starši pa 
so navdušeni, da se bosta naučila slovensko. 
Župan Silvo Slaček predvideva: »da bo v bli-
žnji prihodnosti v obmejnih krajih še več 
podobnih primerov in se moramo truditi za 
bogatitev medsebojnih odnosov, saj smo se-
daj vsi Evropejci.«
Obnovljena šola

Osnovna šola Sv. Ana je letos med pole-
tnimi počitnicami dobila novo podobo, in 
sicer je bilo zamenjano stavbno pohištvo 

šole ter obnovljena fasa-
da z 20 cm izolativnim 
slojem, v prihodnosti jo 
bodo ogrevali še z obno-
vljivimi viri energije.

»Projekt je zasnovan 
na nizkoenergijski izved-
bi, saj nameravamo tako 
šolo z vrtcem na Sv. Ani 
ter vrtec v Lokavcu v bli-
žnji prihodnosti ogrevati 
na naravni energent - le-
sne sekance, ki so v na-
šem okolju, in ne več na 
kurilno olje, saj bi to bilo 
v nasprotju z ekološkim 
osveščanjem občanov 
in ekološko naravnanim 

delovanjem občine, za kar se zadnja leta 
močno trudimo in se že kažejo prvi rezul-
tati tako naravnane okoljske politike, saj v 
občini ob zadnjih čistilnih akcijah nismo 
beležili divjih odlagališč, pa tudi na splošno 

zavest občanov postaja 
prijaznejša naravi,« je še 
dodal župan. 
Gospodarstvo 
občine

 Poslovna cona Žice se 
gradi dalje, dve sončni 
elektrarni sta že priklju-
čeni v omrežje, občina 
namerava urediti še vo-
dovod, javno razsvetlja-
vo, kanalizacijo in nasutje 
ceste z makadamom. Pet 
objektov od načrtovanih 
devetih že stoji, do konca 
leta nameravajo postaviti 

še tri, prav tako se investitorji trudijo, da bi 
bile ostale sončne elektrarne do konca leta 
priključene.
Turizem

Turistično društvo Sv. Ana je v prvih de-
vetih mesecih beležilo malo slabši obisk od 
lanskega, skorajda rekordnega. »A v društvu 
ostajamo aktivni,« pove Viktor Kapl, saj rav-
no v dneh nastajanja tega prispevka »pote-
kajo obnovitev panoramskih tabel v občini 
ter priprave na postavitev interaktivne točke 
v centru Sv. Ane, pri preši ob potomki stare 
trte.«

Tako TD Sveta Ana kot obči-
na se bosta potrudila, za pestro 
in zanimivo jesen, saj bo okoli 
Martinovega več kot kopica do-
godkov, ki bodo zagotovo prite-
gnili precej obiskovalcev, a več o 
tem v naslednji številki.

Suzana R. Breznik

Na gradbišču novega Športnorekre-
acijskega centra v Cerkvenjaku 
(ŠRC) v teh dneh intenzivno iz-

vajajo zaključna dela, saj je datum njego-
ve otvoritve že znan. »ŠRC bomo slovesno 
odprli v soboto, 13. oktobra,« pravi župan 
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc. »Po 
kulturnem programu in predstavitvi selekcij 
Nogometnega kluba Cer-
kvenjak bo otvoritvena 
tekma, na kateri se bodo 
najboljši nogometaši iz 
Cerkvenjaka pomerili z 
desetkratnimi državni-
mi prvaki – z enajsterico 
Nogometnega kluba Ma-
ribor. Za otvoritveno tek-
mo smo se že dogovorili 
s športnim direktorjem 
NK Maribor Zlatkom 
Zahovičem.«

Na novi tribuni v ŠRC 
že montirajo sedeže v mo-
dro rdeči barvi, ki sta tudi 
barvi NK Cerkvenjak. Na 
tribuni bo 357 sedežev in veliko stojišč. Tudi 
»travni tepih«, ki so ga na igrišče že položi-

li, se je kljub vročemu in suhemu vremenu 
lepo prijel, saj so ga redno zalivali. Za to so 
porabili preko 180 kubičnih metrov vode iz 
lastnega zajetja neposredno ob tribuni. Zato 
je travica že lepo zelena in pripravljena za 
otvoritveno tekmo. Če travnate preproge 
ne bi položili, letos jeseni v ŠRC ne bi mo-
gli igrati nogometa, vprašljiva pa bi bila tudi 
spomladanska sezona. Pomožno igrišče in 
brežine pa so zasejali s travico.

ŠRC, kot pravi župan, ne bo primeren 
samo za igranje nogometa, temveč tudi za 
druge športne panoge, zlasti za atletiko, te-
nis in streljanje. Ljubitelji strelskega športa 
so se zaradi tega že začeli povezovati. Strel-
sko društvo Cerkvenjak, za katerega je med 
občani precejšnje zanimanje, je že v ustana-
vljanju.

Zato, da so v sedanjih kriznih razmerah 
uspeli zgraditi nov ŠRC, so morali na občini 
Cerkvenjak pošteno poprijeti za delo. Kot 
pravi župan, je bilo največ truda potreb-
nega, da so investicijo pripeljali do konca s 
sredstvi, ki so bila predvidena že v prora-
čunu. Skupno bo izgradnja ŠRC stala okoli 
1.025.000 evrov.

Oktobra pa v Cerkvenjaku ne bodo slo-
vesno odprli in predali namenu samo ŠRC, 
temveč tudi turistični objekt v Arheološkem 
parku, ki je že skoraj zgrajen. V septembru 
bodo naredili samo še fasado, nato pa bo 
objekt pripravljen za otvoritev. Objekt bodo 
odprli v okviru dni evropske kulturne de-
diščine. V njem bodo prodajali spominke, 
poleg tega pa bodo obiskovalcem na voljo 

sanitarije, prostor za pogovore in podobno. 
Čeprav je bil v Arheološkem parku obisk že 
doslej zadovoljiv, na občini Cerkvenjak pri-
čakujejo, da se bo še povečal, saj bo Arheo-
loški park lahko šele po otvoritvi turistične-
ga objekta polno zaživel.

V občini Cerkvenjak so letos zelo aktivni 
tudi nekateri zasebni investitorji. V poslov-

no-obrtni coni v Brengovi, kjer že od po-
mladi posluje avtoservis in servis kmetijske 

mehanizacije samostojnega 
podjetnika Boruta Anžela, je 
pred kratkim postavilo svoj 
velik proizvodni objekt tudi 
podjetje Knuplež, ki izdeluje 
in montira strešne konstruk-
cije.

Po besedah župana Žmav-
ca je občini Cerkvenjak v za-
dnjih dveh do treh mesecih 
uspelo prodati še tri parcele 
v poslovno obrtni coni. Na 
njih naj bi zrasel še en servis, 
hladilnica za sadje ter manjše 
proizvodno podjetje. Sred-
stva, ki jih občina prejema 
od prodaje parcel, pa ji v teh 

hudih časih pridejo prav za povečanje sred-
stev v proračunu, saj država pri financiranju 
občin vse bolj zateguje pas.

Letos jeseni namerava občina moderni-
zirati tudi nekaj cestnih odsekov v Čagoni, 
Andrencih in Stanetincih, medtem ko so 
sredstva za obnovo ceste do ŠRC in za jav-
no razsvetljavo ob njej izpadla iz državnega 
proračuna.

Socialna slika v občini Cerkvenjak se kljub 
krizi po besedah župana Žmavca ne slabša. 
Stopnja brezposelnosti v občini je pod pov-
prečjem v državi. Kljub temu pa so ljudje 
zaskrbljeni za svojo bodočnost, saj prejemke 
praviloma potrošijo sproti, tako da jim za 
naložbe ne ostane skoraj nič. V kmetijstvo, 
obrt in malo podjetništvo pa je treba neneh-
no vlagati, sicer pride do nazadovanja.

Sicer pa se v Cerkvenjaku pripravljajo 
tudi na 25. festival narodno-zabavne glasbe, 
ki bo predvidoma 19. oktobra, ter na trgatev 
Johanezove trte, ki bo predvidoma konec 
prvega tedna v oktobru. Trgatev potom-
ke najstarejše trte na svetu z mariborskega 
Lenta bodo povezali s turistično prireditvijo 
»Pod klopotcem«, na kateri bodo svojo turi-
stično ponudbo predstavili nosilci turistične 
ponudbe iz območja občine, poleg tega pa 
bo Turistično društvo poskrbelo za predsta-
vitev starih običajev v osrčju Slovenski goric. 
Pričakujejo, da bo turistična prireditev pri-
vabila v vinorodno osrčje Slovenskih goric 
veliko obiskovalcev od blizu in daleč.

T. K.

Cerkvenjak
Otvoritveno tekmo v novem ŠRC bo NK Cerkvenjak odigral z NK Maribor

Oktobra bodo predali namenu dve 
veliki investiciji

Sv. Ana

Lokavec - nov videz vaškega jedra
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Septembrsko odkritje spominske plošče Matevžu Zemljiču, ki 
je leta 1890 postavil danes lepo obnovljeno Jurkovo kapelo v 
občini Sv. Ana. Maševal je škof dr. Jožef Smej.
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V občini Sveta Trojica že pripravljajo 
izračune in vse drugo, kar je potreb-
no za pripravo in sprejem proračuna 

za naslednje leto. Kot pravi župan občine 
Darko Fras, pa razmišljajo tudi o ustano-
vitvi zavoda (morebiti tudi podjetja), ki bi 
skrbel za dejavnost in opravljanje storitev na 
področju kulture, turizma in športa.

 »Če bi ustanovili zavod ali podjetje, to ne 
pomeni, da bi zaradi tega potrebovali nove 
zaposlene,« pravi Fras. Že doslej so za upra-
vljanje z objekti ter za dejavnost in storitve 
na področju kulture, športa in turizma skr-
beli zaposleni na občini. Ker pa občina za 
opravljanje tovrstnih dejavnosti ni registri-
rana, ne more izstavljati računov. Zato zavod 
ali podjetje potrebujejo samo kot primerno 
organizacijsko obliko, preko katere bi lahko 
izvajali določene dejavnosti in opravljali sto-
ritve za trg. 

V občini Sveta Trojica so v minulih letih 
zelo veliko investirali v izgradnjo nove ka-
nalizacije. Sedaj je prišel čas, da novo kana-
lizacijo občina preda v upravljanje. Zato bo 
potrebno uvesti kanalščino, ki jo bodo pla-
čevali uporabniki. V ta namen bodo morali 
sprejeti spremembe občinskega odloka. 

Po tem ko je občina lepo poskrbela za ure-
ditev velike večine občinskih cest, občanom 
pred začetkom jesenskega deževja in zimo 
največ sivih las povzroča državna cesta, ki 
povezuje Sveto Trojico s Spodnjim Porčičem 
in Lenartom, saj je trojiški klanec na tej ce-
sti že pred leti poškodoval plaz. Cesta, ki je 
država še ni uspela sanirati, je iz meseca v 
mesec bolj nevarna in samo vprašanje časa 
je, kdaj bo postala neprevozna, če je ne bodo 
hitro sanirali. Še huje pa je, da postaja pro-
met po tej cesti čedalje bolj nevaren. Ali se 
pri nas zares mora najprej zgoditi kaj hude-
ga, da pristojni ukrepajo?

Občina Sveta Trojica pristojne nenehno 
opozarja in zahteva sanacijo omenjenega 
klanca. »Kolikor mi je znano, so projekti 
za sanacijo klanca pripravljeni. Potrebno bi 
bilo izvesti samo javni razpis in izbrati naj-
bolj ugodnega izvajalca del. Žal pa je ob re-
balansu državnega proračuna ta investicija 
oziroma sanacija iz njega izpadla. Sedaj lah-
ko samo upamo, da bo sanacija tega klanca 

našla svoje mesto v državnem proračunu 
naslednje leto,« pravi Fras. Po njegovih be-
sedah je od plazu poškodovano cestišče na 
klancu zasilno sanirano, tako da je promet 
mogoč v obe smeri. Kot pravi, pa je to samo 
začasna rešitev. Na občini upajo, da prometa 
po tej cesti ne bo treba zapreti, saj bi to šte-
vilnim občanom in drugim voznikom, ki to 
cesto uporabljajo, povzročilo velike težave. 
Zato je zares nujno, da naslednje leto z dr-
žavnim proračunom zagotovijo sredstva za 
sanacijo te ceste.

V občinah so že stekli postopki za volitve 
v državni svet, ki bodo za predstavnike lo-
kalnih skupnosti 21. novembra, za predstav-
nike drugih interesnih skupin pa 22. novem-
bra. Občine iz osrednjih Slovenskih goric 
na teh volitvah volijo državnega svetnika v 
skupini 17 občin iz severovzhodne Slove-
nije od Ljutomera in Ormoža do Lenarta 

in Gornje Radgone. 
Darko Fras, ki je bil 
član državnega sveta 
že dve zaporedni pet-
letni mandatni obdo-
bji (od 2002 do 2012), 
razmišlja o ponovni 
kandidaturi, saj je do-
slej v državnem svetu 
veliko naredil za lokal-
ne skupnosti, želel pa 
bi dokončati že začeto 
delo. Fras je s svojo de-
javnostjo v državnem 
svetu veliko prispeval 
k temu, da so tisti, ki 
so preveč plačali za 
priklop telefona, dobi-

li povrnjen del stroškov. Veliko je prispeval 
tudi k spremembi neživljenjskega zakona o 
odškodninah za kmetijska zemljišča. Zelo se 
je angažiral tudi za to, da je prostorska zako-
nodaja manj zapletena, kot je bila. Občine v 
osrednjih Slovenskih goricah je povezal tudi 
v prizadevanjih za skupno investicijo v širo-

kopasovno internetno 
omrežje. Poleg tega pa 
je bil v državnem svetu 
najvidnejši zastopnik 
lokalnih interesov, ki je 
te interese predstavljal 
tudi na vseh domačih 
in mednarodnih po-
svetovanjih. 

 »Časi, ki prihaja-
jo, bodo za lokalno 
samoupravo še tež-
ji, kot so dandanes, 
saj v vladi trenutno 
ni nobenega,ki bi se 
posebej poglabljal v 
probleme lokalnih 
skupnosti,« pravi Fras. 

»Zdi se, kakor da je lokalna samouprava 
nepotrebno 'črevo' v organizmu države, kar 
seveda ni res, saj je lokalna samouprava za 
razvoj Slovenije izjemno pomembna. Čaka 
nas tudi huda borba za ustrezno financira-
nje občin, čeprav tudi v času prejšnjih vlad 
ta borba ni bila lahka.«

Občina Sveta Trojica pa ne skrbi samo 
za investicije in razvoj, temveč posveča vso 
pozornost tudi temu, da je vsakodnevno 
življenje ljudi v občini prijetno in kulturno 
bogato. »Pripravljamo jesensko kvaternico, 
ki bo 30. septembra. Posebno lepo pa na-
meravamo letos pripraviti martinovanje, ki 
ga v naši občini vsako leto povežemo s po-
membnim kulturnim dogodkom. Letos bo 
za Martinovo pri nas med drugim tudi kon-
cert 70-članskega komornega zbora skupaj s 
25-članskim orkestrom. V samostanski kleti 
pa bo degustacija vrhunskih vin naših vino-
gradnikov.« 

T. K., foto: E. P.

Sveta Trojica

Zavod za kulturo, turizem in šport?
Priprave za volitve v državni svet so že stekle
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V občini Sv. Jurij v Slov. gor. trenu-
tno izvajajo tri večje investicijske 
projekte, ki so za občino zelo po-

membni. Župan Peter Škrlec je zadovoljen 
z dejstvom, da kljub gospodarskim težavam, 
s katerimi se spopada država in posledično 
tudi številne slovenske 
občine, občini še uspe za-
gotavljati dovolj sredstev 
za izvedbo teh treh po-
membnih projektov. Pro-
jekt obnove vodovoda in 
kanalizacijskega omrežja 
v centru Jurovskega Dola 
je v zaključni izvedbi in bo 
končan še to jesen. Z na-
slednjim projektom, ki je 
prav tako že v teku, bodo 
preplastili ceste v Malni in 
Sp. Gasteraju ter obnovili 
Lešnikov klanec. Medtem 
ko je slednji novo asfaltno 
prevleko dobil v teh dneh, 
so se že pričela gradbena 
dela tudi na cestah v Malni 
in Sp. Gasteraju. Na asfal-
tiranje bosta ti cesti poča-
kali do prihodnje pomladi, 
v kolikor pa bodo vremen-
ske razmere ugodne, bodo 
eno od cest asfaltirali že v 
tem letu, kljub temu da gre 
za dveletni projekt, katere-
ga rok za končanje je v letu 
2013.

Pretekli teden pa je bila 
tudi že podpisana pogod-
ba za obnovo kulturnega 
doma s podjetjem Knu-
plež, d. o. o., ki je ponudilo 
najugodnejšo izvedbo re-
konstrukcije. Tako bodo 
prva dela stekla že okto-
bra, nadaljevanje pa bo 
sledilo spomladi. Projekt 
v vrednosti 484.000 € naj 
bi bil končan do 1. oktobra 
2013.

Župan občine Sv. Ju-
rij v Slov. gor. navaja, da 
skupna vrednost vseh teh 
projektov znaša 1,4 mio 
€. »Omenjenih investicij v 
občini ne bi mogli izvajati, 
če ne bi bila občina uspe-
šna na razpisih evropskih 
in državnih sofinancerskih 
sredstev, iz katerih črpa-
mo 930.000 €«, poudarja 
Peter Škrlec. »Iz sredstev 
za regionalni razvojni 
program 2007-2013, ki 
jih zagotavlja Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, črpamo sred-
stva za obnovo vodovoda 
in izgradnjo kanalizacije v 
Jurovskem Dolu. Sredstva 
za asfaltiranje cest v Mal-
ni in Sp. Gasteraju ter ob-
novo Lešnikovega klanca 
smo zagotovili na podlagi 
21. člena Zakona o finan-
ciranju občin. Približno 
388.000 € za težko pričako-
vano obnovo kulturnega doma pa bo občina 
pridobila iz strani agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja – Ukrep obnova in 
razvoj vasi,« podrobneje predstavi vir sred-
stev za investicije v občini župan Škrlec. 

Naš sogovornik ob tem pohvali kvalitetno 
delo celotne občinske uprave, ki je z dobro 
pripravljenimi razpisnimi dokumentacijami 
uspela na omenjenih razpisih. 

Kot smo poročali že v prejšnji številki Ov-
tarjevih novic, bo oktobra tudi že končana 

obnova zidu okoli starega pokopališča. Pre-
plastitev pa bo še v tem letu dočakala tudi 
državna cesta skozi Jurovski Dol.

Dejan Kramberger

Sveti Jurij

Kljub gospodarski krizi nadaljujejo z 
investicijami
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Projekt obnove vodovoda in izgradnje kanalizacije je tik pred koncem. 
Minuli teden so izvajalci opravljali še zadnja asfaltiranja cest.

Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec in Vesna Knuplež, proku-
ristka podjetja Knuplež, d. o. o., ob podpisu 484.000 € vredne pogodbe za 
rekonstrukcijo Kulturnega doma v Jurovskem Dolu 

Maketa obnovljenega kulturnega doma v Jurovskem Dolu, ki bo zaživel 
oktobra prihodnje leto

Novo obzidje okoli starega pokopališča v Jurovskem Dolu že dobiva 
končno podobo in bo skupaj z novim kulturnim domom prihodnje leto 
dajalo Jurovskem Dolu prijeten videz ob vstopu v naselje. 
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KGZS, in dr. Tatjana Zagorc, direktorica 
zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri 
GZS. Minister za kmetijstvo in okolje Franc 
Bogovič zaradi nujnih obveznosti v vladi ni 

mogel priti na slovesnost.
Po osrednji slovesnosti so 

predali namenu novo sončno 
elektrarno. Fotovoltaični ele-
menti so nameščeni na strehe 
objektov v Šetarovi. Zmoglji-
vost sončne elektrarne je 190 
KW. V omrežje bodo letno pro-
dali okrog 200 tisoč KW elek-
trične energije. Investicija znaša 
450 tisoč evrov, okrog 25% so 
lastna sredstva, ostalo namen-
ski krediti.

Mag. Milan Repič je pouda-
ril, da večja poraba obnovljivih 
virov, naravi prijaznejše kme-
tovanje ni več samo možnost, 

ampak postaja nuja za nadaljnji razvoj kme-
tijstva in družbe nasploh. 

Besedilo in fotografije Edvard Pukšič

IZ GOSPODARSTVA

Podjetje se s pridelavo hrane in z rejo 
govejih pitancev sicer ukvarja že do-
brih 60 let, zadnjih 20 let pa pod ime-

nom in v organizacijski obliki ŽIPO Lenart, 
d. o. o. Poleg te dejavnosti v zadnjem času 
investirajo tudi v obnovljive vire energije.

20-letnico so proslavili v sredo, 12. sep-
tembra, popoldne v prireditvenem šotoru 

med objekti farme v Šetarovi ob prisotnosti 
številnih gostov. Na prireditvi, ki jo je domi-
selno obogatila voličinska šolska dramska 
skupina, so govorniki pregledali prehojeno 
pot in spregovorili o aktualnem času, ko sta 
pridelava in prireja hrane vse pomembnejši, 
samooskrba pa eden najglasnejših izzivov.

Direktor družbe mag. Milan Repič je po-
udaril, da zametki podjetja segajo v obdobje 
po letu 1945, ko so bile oblikovane kmetijske 
organizacije na območju sedanje UE Lenart. 
Iz teh so se oblikovale zadruge, ki so se leta 
1961 združile v eno zadrugo s sedežem v Le-
nartu. Leta 1963 se je zadruga preoblikovala 
v Agrokombinat KZ Lenart. V letu 1978 pa 
sta ponovno nastali dve organizaciji, in sicer 
Agrokombinat Lenart in KZ Lenart. V skla-
du s tedanjo zakonodajo se v začetku leta 
1990 Agrokombinat preoblikuje v podjetje v 
družbeni lasti Agro Lenart, p. o. Prelomno je 
bilo spet leto 1991, ko je Agro Lenart usta-

novil dve hčerinski podjetji: ŽIPO živinore-
ja poljedelstvo Lenart, d. o. o., in Sadjarstvo 
Lenart, d. o. o.

»Čas od ustanovitve do danes je bil za 
podjetje zelo pester. Leta 1994 se je pod ste-
čajem Agro Lenart ustanovilo novo podje-
tje z imenom ŽIVINOREJA, reja živine in 
kmetijske storitve. Leta 1995 je podjetje ŽI-
VINOREJA kupilo poslovni delež podjetja 
ŽIPO. Še v istem letu so pristopili novi druž-
beniki, ki so izpeljali dokapitalizacijo. To so 
bili Agrokombinat Maribor, TMI Košaki 
Maribor, Jadran Sežana, Anton Žerak in za-
posleni delavci. V letu 1996 pride do prodaje 
deležev s strani nekaterih družbenikov in te 
deleže kupi novi družbenik Tovarna močnih 
krmil Črnci. Leta 1997 se ŽIPO živinoreja 
poljedelstvo pripoji k podjetju ŽIVINO-
REJA. Prav tako se tega leta zadnjič v nizu 

teh sprememb registrira ime podjetja, ki ga 
uporabljamo še danes. To je ŽIPO živinoreja 
poljedelstvo Lenart, d.o.o.,« je v slavnostnem 
nagovoru nanizal organizacijske prelomnice 
direktor Repič in predstavil dejavnost.

»Glavna dejavnost podjetja je pridelava 
poljščin in reja govejih pitancev. Velikokrat 
rad povem, da smo v prvi vrsti kmetija, 

morda za slovenske raz-
mere res malo večja, ven-
dar z vsemi značilnostmi 
slovenske razdrobljenosti 
kmetijskih površin in z 
vsemi tegobami, ki tarejo 
slovensko kmetijstvo. 850 
ha kmetijskih površin, ki 
jih v tem trenutku obde-
lujemo, se razprostira na 
95 GERK-ih in to od Ča-
gone na vzhodu v občini 
Cerkvenjak do Zamar-
kove na zahodu v občini 
Lenart. Najbolj oddaljene 
površine pa obdelujemo 
celo v Halozah. V za-

dnjem obdobju vse večjo skrb namenjamo 
zdravi pridelavi hrane in prijazni reji živali. 
Smo pomemben pridelovalec krušnih žit, 
oljaric, koruze in z rejo dobrih 1000 govejih 
pitancev v teh razmerah eden večjih ponu-
dnikov mlado pitanega goveda v Sloveniji. 
Glavnina naših pridelkov in živali je proda-
na slovenski živilskopredelovalni industriji. 
Vključeni smo v kmetijsko-okoljske ukrepe 
z integrirano pridelavo poljščin in z leto-
šnjim letom tudi v ekološko pridelavo. Za-
vedamo se, da je za vse to potrebnega veliko 
znanja in praktičnih izkušenj, zato precej 
vlagamo tudi v raziskave in iščemo rešitve 
za še kakovostnejšo kmetovanje. Na tak na-
čin izvajamo ukrepe skupne kmetijske poli-
tike, kjer se v zadnjem času izpostavlja vse 
večji pomen zelenega kmetijstva, sonaravna 
pridelava hrane, s tem trajnostni razvoj in 
ohranitev okolja.«

O poljedelstvu in živinoreji v prelomnem 

času je direktor družbe ŽIPO dejal: »Čeprav 
podrobnosti usmeritev SKP po letu 2014 
še niso povsem znane, upam da se bo slo-
venska javnost in slovenska politika tudi v 
prihodnje vse bolj zavedala doma pridelane 
hrane. S tem pa pomena za ohranitev mo-
žnosti opravljanja dejavnosti kmetijskim 
podjetjem, ki vestno obdelujemo kmetijska 
zemljišča, zagotavljamo zaposlitev in redno 
plačevanje prispevkov ter s tem prispevamo 
k prehranski in socialni stabilnosti države.«

Na osrednji proslavi ob 20-letnici druž-
be ŽIPO sta spregovorila še Anton Zobec, 
predsednik nadzornega sveta družbe, in 
Tadeja Kvas Majer, vodja oddelka za nepo-
sredna plačila poljedelske in živinorejske 
proizvodnje na Ministrstvu za kmetijstvo in 
okolje. V nadaljevanju sta udeležence pro-
slave pozdravila še Igor Hrovatič, direktor 

20-letnica ŽIPO Lenart z novo 
sončno elektrarno

KGZS i d T j Z di k i
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Na območju občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah je bilo od na-
stanka občine izdelanih in sprejetih 

več strokovnih podlag zazidalnih zasnov za 
več gradbenih parcel. Občina si prizadeva 
glede na razpoložljiva sredstva in interes 
lastnikov parcel gradbene parcele tudi opre-
miti s potrebno komunalno opremo.

Ta čas se je začelo komunalno opremlja-
nje gradbenih parcel Pot v Dobravo, kjer je 
predvidena gradnja 11 stanovanjskih objek-
tov, tri že gradijo. Gre za parcele na mirni 
lokaciji ob gozdu, pred območjem Dobrave. 
V letošnjem letu bo v sklopu komunalnega 
opremljanja na gradbenih parcelah zgraje-
no javno vodovodno 
omrežje, elektro NN 
omrežje, omrežje za 
javno razsvetljavo ter 
TK omrežje. Po izgra-
dnji navedene komu-
nalne opreme bo po-
trebno vzpostaviti še 
makadamsko cestno 
omrežje. V naslednjem 
letu je predvidena še 
izgradnja fekalne in 
meteorne kanalizacije. 
Nekaj parcel je še na 
prodaj, nekaj si jih še ureja gradbeno dovo-
ljenje.

Eno takšnih območij so tudi gradbene 
parcele Ob gozdu na jugovzhodnem delu Sv. 
Trojice, prav tako nedaleč od Dobrave. Te 
parcele so v celoti komunalno opremljene, 
asfaltirana je že tudi cesta. Na območju, kjer 
je predvidenih 6 enostanovanjskih objektov, 
stoji že en objekt. Nekaj parcel je še na pro-
daj.

Nad jezerom je naslednje območje, kjer je 
predvidena gradnja 5 stanovanjskih objek-
tov (eden je že v gradnji). Območje v glav-
nem še ni komunalno opremljeno, saj je to 
odvisno od stopnje pozidave. Parcele imajo 
v glavnem že končne lastnike, ki še čakajo 
ugodnejše čase za gradnjo stanovanjskih 
objektov.

Na vzhodnem delu Sv. Trojice ob Sloven-

ski ulici je največje območje nepozidanih 
gradbenih parcel. Za enkrat je skupaj pred-
videnih 13 enostanovanjskih objektov, od 
tega je že en zgrajen. Območje je v celoti 
komunalno opremljeno, potrebno je še ure-
diti del dovozne ceste. Na tem območju je 
glavnina parcel še na prodaj.

Naslednje območje gradbenih parcel, ki 
so se urejale z strokovnimi podlagami, pred-
videva gradnjo 8 stanovanjskih objektov v 
Gočovi, kjer bo komunalno opremljanje iz-
vajal lastnik parcel sam.

Še največjo možnost pozidave bo omogo-
čal sprejeti OPPN Trojica-jug, saj zazidal-
na zasnova predvideva gradnjo 57 eno ali 

dvostanovanjskih stavb. Gre za elitno loka-
cijo ob vpadnici v Sveto Trojico nedaleč od 
Trojiškega jezera. Na delu območja so se v 
skladu s sprejetim planom že pričele izva-
jati parcelacije, na preostalem je občina še 
v fazi dogovorov z lastniki glede potrebne 
komasacije, prenosa tistih zemljišč, kjer je 
predvidena javna infrastruktura. Za celo-
tno območje je potrebno predhodno tudi še 
sprejeti program komunalnega opremljanja 
in parcele komunalno opremiti. 

Ta čas so v izdelavi tudi strokovne pod-
lage zazidalne zasnove za več stanovanjskih 
objektov, ki bodo tik pod starim trškim 
jedrom. Predvidena je ekološka gradnja 
objektov po vzoru Eko vasi, ki jih je v Evropi 
že kar nekaj. 

Jože Žel

Komunalno opremljanje gradbenih 
parcel v Sv. Trojici v Slov. goricah

db d d k h b l l k
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Preko 70 članov 
in simpatizerjev 
stranke se je v 

soboto, 8. 9. 2012, ude-
ležilo srečanja in špor-
tnih iger na turistični 
kmetiji Postružnik v 
Zg. Porčiču, ki sta ga 
organizirala občinska 
odbora SDS in slo-
venske demokratske 
mladine Sveta Troji-
ca. 12 ekip iz OO SDS 
Benedikt, Sveti Jurij, 
Cerkvenjak in Sveta 
Trojica se je pomerilo 
v malem nogometu, 
odbojki, balinanju in ribolovu. Za vsako toč-
ko so se ekipe borile brez popuščanja, kajti 

vsaka je želela domov odnesti pokal. Naj-
več ekip se je prijavilo za balinanje. Veliko 
smeha in dobre volje je bilo pri balinarjih, 

saj so se mnogi prvič 
pomerili v balinanju in 
jih krogle prav nič niso 
ubogale.

Po zaključenih tek-
movanjih so se okrep-
čali z odličnim gola-
žem, ki so ga pripravili 
Postružnikovi, za do-
bro voljo in dober tek 
pa so z dobro glasbo 
poskrbeli mladi muzi-
kantje pod vodstvom 
Alojza Novaka.

Vse prisotne je poz-
dravil in jim čestital k 

Občinski odbor SD Lenart je 15. 9. 
2012 organiziral prvo srečanje čla-
nov in simpatizerjev SD v 8. volilni 

enoti. V okviru tega srečanja je bil organizi-
ran tudi pohod na Zavrh, ki se ga je udeleži-
lo približno 25 pohodnikov, med njimi tudi 
Dejan Židan, podpredsednik SD.

Ob 11. uri smo se zbrali pri Ribiškem 
domu v Lenartu in se najprej ustavili na 
kmetiji Renata Kocbeka, ki nas je seznanil 
z vzgojo in predelavo jabolk. Po prihodu 

na Zavrh smo se ustavili v spominski sobi 
Rudolfa Maistra-Vojanova, kjer nas je prof. 
Aleš Arih seznanil s trnovo potjo, ki so je 
bili pobudniki deležni pri uveljavitvi dela 
in osebnosti generala Maistra. Socialni de-
mokrati iz Lenarta smo izrazili vso podporo 
prizadevanjem, da se Stupičeva vila ohrani 
kot kulturno-zgodovinski spomenik kot tudi 
objekt, ki bo služil za turistične potrebe kraja. 
Hkrati pa so na tem mestu udeleženci poho-

da izrazili oster protest proti vsem tistim, ki 
opredeljujejo Slovence za germanski narod. 
Po ogledu panorame smo obiskali vinsko 
klet Rada Šumana, ekološkega vinogradni-
ka, ki nam je orisal prednosti in probleme 
ekološkega in sonaravnega vinogradništva. 
Po prihodu v Lenart smo nadaljevali sreča-
nje s podelitvijo srebrnih in zlatih znakov 
SD, ki so jih prejeli člani 8. volilne enote SD 
za dobro delo v stranki, za sodelovanje, za 
tovarištvo. Srebrni znak SD sta prejela: Alojz 

Bezjak in Tjaša Tušek iz Lenarta, zlati znak 
pa Branka Hafner, Lenart, Dejan Židan, 
Murska Sobota, Damjan Bogdan, Ljutomer, 
Anton Kampuš, Gornja Radgona, in Dejan 
Levanič, Ptuj.

Dogovorili smo se, da bo srečanje postalo 
tradicionalno in bo organizirano vsako leto 
v drugem območju.

Zdravko Lipovž

Registriranih divjih odlagališč je v Slo-
veniji sicer vsako leto manj, vendar glede 
na število prodanih avtomobilov večina 
odsluženih ponikne neznano kam. To 
potrjujejo številke, saj je letno iztrošenih 
približno 50 tisoč vozil, vsako leto pa trije 
obrati za razstavljanje na treh območjih v 
Sloveniji prevzamejo in razgradijo le okoli 
10 tisoč vozil, kar pomeni, da se jih ustre-
zno predela le petina, okoli 40 tisoč pa se 
jih izgubi.

Eden od razlogov, da prihaja do bistveno 
manjše predaje od načrtovanega, je zloraba 
instrumenta začasne odjave oziroma izjave 
o lokaciji vozila. Evidenco, ki bi naj zajemala 
že več kot 150 tisoč izjav, nihče ne nadzoruje, 
zato uradno odjavljeni avtomobili končajo v 
izvozu, predvsem na Balkan, na odlagališčih 
v naravi ali črnih odpadih, kjer jih deloma 
razstavijo in prodajo za rezervne dele, osta-
nek pa zavržejo ali prodajo za staro železo. 
En avto tehta približno tono, kar pomeni, da 
letno proizvedemo 40 tisoč ton odpadkov, 
za katere praktično ne vemo, kje so. Ob tem 
ni nepomembno, da vozila vsebujejo snovi, 
ki so naravi škodljive in so klasificirane kot 
nevarni odpadek.

Bistveno več reda in posledično manj 
obremenjevanja okolja pa bi naj vnesla 
Uredba o ravnanju z izrabljenimi motor-
nimi vozili (Ur. l. RS, 32/2011), ki je začela 
veljati meseca aprila. Uredba skrb za izra-
bljena motorna vozila prenaša z javne službe 
na uvoznike in proizvajalce same, hkrati pa 
precej zaostruje pogoje za odjavo vozila iz 
prometa in opravljanje dejavnosti obdelave. 
Uvozniki in proizvajalci so koncesijo za ta 
namen podelili podjetju Ekomobil, d. o. o., 
katerega ustanovitelji so podjetje Sauberma-
cher Slovenija, d. o. o., Karbon, d. o. o., in 
Avtotransporti Kastelec, s. p. 

Kar pa je najpomembneje in naj bi odvrni-
lo marsikoga, da se avta znebi na nedovoljen 
način ali se z razgradnjo ukvarja nelegalno, 
je uvedba strogih kazni, ki se za kršitve ured-

be gibljejo od 1.000 evrov za fizične osebe do 
30.000 evrov za pravne osebe oz. za zbiralce, 
ki vozila ne predajo obratu za razstavljanje. 
Prav tako se po Zakonu o motornih vozilih 
(Ur. l. RS, 106/2010) z globo 250 evrov ka-
znuje lastnik vozila, če se vozilo ne nahaja na 
lokaciji, ki jo je navedel ob odjavi.

Problematična je kontrola in sankcionira-
nje kršiteljev s strani ustreznih organov, saj 
dosedanja praksa kaže, da sta le-ti bili nedo-
sledno oz. ju skorajda ni.

Saubermacher Slovenija, d. o. o., pa tako 
kot doslej še naprej skrbi za zbiranje izrablje-
nih motornih vozil na štajersko-prekmur-
skem področju, katerega po novem predsta-
vlja 8 zbiralnih mest, kjer je neuporabno ali 
nevozno vozilo mogoče brezplačno predati.

Zbirna mesta za izrabljena motorna vozila 
v SV Sloveniji: AMZS, d. d., Zagrebška 25, 
Maribor; Avtokomplet, Pintarič Igor, s. p., 
Puhovaul. 50, Maribor; Saubermacher Slo-
venija, d.o.o., Sp. Porčič 4 a, Lenart; Avto 
Lunežnik, Lunežnik Slavko, s. p., Ritoznoj 
4, Sl. Bistrica; Avtocenter Ormož, d. o. o., 
Hardek 44 c, Ormož; Avtoservis Franc Las-
baher, s. p., Mariborska cesta 21, Benedikt; 
Avtocenter Horvat, s. p., Ulica Matije Gubca 
13, M. Sobota in AMZS, d.d., Noršinska 2, 
M. Sobota.

Odsluženo vozilo se brezplačno preda na 
enem od zbiralnih mest, kjer lastnik dobi 
potrdilo o razgradnji, s katerim se nato na 
upravni enoti vozilo odjavi iz prometa. V 
kolikor je vozilo zapuščeno ali nevozno in ga 
ni možno dostaviti do najbližjega zbiralnega 
mesta, za odstranitev poskrbi najbližji zbira-
lec ali Obrat za razstavljanje - Saubermacher 
Slovenija, d.o.o.
Dodatne informacije:
Odnosi z javnostmi, Saubermacher Slovenija, 
d. o. o.,
Katja Grabrovec

Športno srečanje članov SDS

1. srečanje članov in simpatizerjev 
SD 8. volilne enote

Ko vaš avtomobil ni več v vozen
Ekološko uničevanje izrabljenih motornih vozil (IMV)
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Člani Občinskega odbora Socialnih demokratov Lenart
bomo v ponedeljek, 8. oktobra 2012, ob 18. uri

v Centru Slovenskih goric v Lenartu
organizirali okroglo mizo 

ALI LAHKO EKO-KMETIJSTVO REŠI SLOVENIJO ?
Sodelovali bodo:

Mag. Dejan Židan, poslanec SD v DZ RS, Milojka Fekonja, strokovna vodja 
v Zadrugi Dobrina in Franci Ornik, vodja Kmetijske svetovalne službe 

Lenart.
Okroglo mizo bo vodil Zdravko Lipovž

VABLJENI !

Trgatev Čolnikove trte pri Benediktu
Trgatev potomke najstarejše trte na svetu pri Svetih Treh Kraljih 

v Slovenskih goricah, v neposredni bližini rojstne hiše Dominika 
Čolnika, bo v nedeljo, 30. septembra 2012, ob 11. uri. Prireditev bo 

popestrena s kulturnim programom, pripravljata pa jo Društvo vino-
gradnikov Benedikt in občina Benedikt.

doseženim uspehom tudi župan občine Sve-
ta Trojica Darko Fras.

Na prireditvi so udeleženci srečanja pod-
pisali listino podpore h kandidaturi dr. Mi-
lana Zvera za predsednika države. Naslednje 
leto športne igre organizira OO SDS Be-
nedikt, ki je že drugič zapored osvojil prvo 
mesto.

Vsi udeleženci srečanja so izrazili željo, da 

se podobna srečanja tudi v bodoče organizi-
rajo in se v še večjem številu družijo in izme-
njajo razne poglede na aktualna dogajanja v 
državi in domačem okolju. 

Zahvala gre družini Postružnik in članom 
Športnega društva Porčič, ki so nudili sodni-
ško pomoč in poskrbeli, da udeleženci niso 
bili lačni in žejni.

Katica Leopold, foto David Leopold
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tečaj je potekal v sklo-
pu projekta »100 ljudi 
100 čudi« v sodelova-
nju z ZPM Maribor). 
Na koncu pa smo se 
posladkali s sladole-
dom. Popestrili smo si 
zadnje dni počitnic.

DPM Slov. g., 
www.mojaobcina.si

Da se v šoli tudi med počitnicami do-
gaja veliko zanimivega, so spoznali 
učenci OŠ Lenart, ki so se udeležili 

bralne noči s srede, 29. 8. 2012, na četrtek, 
30. 8. 2012. 

Bralna noč je potekala v okviru projek-
ta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem 
bralne pismenosti in dostopa do znanja 
(operacijo delno financira Evropska unija 

iz Evropskega socialnega sklada ter Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport RS), v katerega je Osnovna šola Lenart 
aktivno vključena že drugo šolsko leto. S po-
letnimi bralnimi aktivnostmi so želeli učen-
ce navdušiti za branje na drugačen, prije-
tnejši način. Otroci so spoznali, da branje ni 
samo obvezna »prisila«, ampak je lahko tudi 
priložnost za sproščeno, prijateljsko druže-
nje, smeh, različne dogodivščine … Če vse 
to poteka na šoli, ki velja za resno in zahtev-
no, je to za učence toliko bolj zanimivo, saj 
šolo in branje doživijo na drugačen način.

Na bralni noči se je zbralo veliko otrok od 
4. do 9. razreda, ki so se udeležili raznovr-
stnih delavnic.

Učiteljice, ki so te delavnice tudi pripra-
vile, so želele učencem približati branje na 
različnih ravneh z željo, da začutijo pomen 
branja v vsakdanjem življenju.

Učenci so si najprej ogledali gledališko 
predstavo Pika Nogavička v Domu kulture 
Lenart, nato pa nadaljevali druženje na šoli. 
Z gospodom Fickom so se sprehodili skozi 
dogodivščine Pike Nogavičke, bili na sa-
motnem otoku z Robinsonom Crusoejem, 
po receptu pekli palačinke in peli ter igrali 
Pikino pesem. Devetošolci pa so se posve-
tili branju ljubezenskih pesmi slovenskih 

avtorjev, nato pa nekaj 
znanih ljubezenskih 
pesmi tudi zapeli.

Ob tabornem ognju, 
do katerega so jih pri-
peljala pisna navodila, 
so učenci peli, brali 
pesmi in ustvarjali pu-
stolovsko zgodbo. Prav 
posebej pa so uživali 
ob iskanju skritega za-
klada. Noč so zaključili 
z branjem pod odejo in 
klepetanjem v »svojih 
sobah«. 

Zjutraj so se učen-
ci okrepčali z dobrim 

zajtrkom in se poslovili s Pikino pesmijo. 
Branje je res zabavno.

Simona Peserl Vezovnik

Operacijo delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Opera-
cija se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov v obdobju 2007 – 2013, 
razvojne prioritete: Enakost možnosti in spod-
bujanje socialne vključenosti; prednosti usme-
ritve: povečati dostopnost in enake možnosti v 
sistemu vzgoje in izobraževanja.

ZNANJE ZA RAZVOJ

Študentski klub Slovenskih goric se je 
trudil biti aktiven tudi v mesecih, ko se 
brezskrbne počitnice zaključujejo. 

1. 9. 2012 smo organizirali predstavo Tadej 
Toš »v živo« v Domu kulture Lenart. Karte 

so pošle že v predprodaji. Predstava je bila 
zelo uspešna in v lepem domu kulture, nad 
katero je bil zelo navdušen tudi Tadej Toš, 
smo se prijetno nasmejali do solz. Vsem, ki 
ste ostali brez kart, obljubljamo, da bomo v 
kratkem ponovno organizirali kakšno zani-
mivo komično predstavo, morda nas ponov-
no obišče celo Tadej Toš.

7. 9. 2012 smo organizirali potopisno 
predavanje Neznana Burma … skrivnostni 
Mjanmar. O svojih pustolovščinah sta nam 
predavala bivši predsednik Jure Čuček in Si-
mona Doberšek. Obisk na potopisnem pre-
davanju je bil velik in veseli nas, da se naši 
člani in simpatizerji udeležujejo takšnih 
predavanj. Juretu in Simoni pa hvala, da sta 
z nami delila svoja doživljanja na potovanju 
in nas popeljala v čudovit azijski svet.

8. 9. 2012 je potekal že tradicionalni špor-
tni dan v športnem parku Voličina. Projekt 
smo tudi letos zaključili zelo uspešno, saj 
smo zabeležili veliko tekmovalcev, nekaj tudi 
novih. Tekmovanja so potekala v odbojki na 
mivki, nogometu na mivki, tenisu dvojic, 

košarki in teku na 60 m. Najboljši so preje-
li medalje in nagrade, vsi udeleženci pa so 
dobili brezplačno hrano in pijačo. Po konča-
nih tekmovanjih so nas pri Baru 10 zabavali 
skupina MaMa Rekla, ki se jim zahvaljuje-

mo za super zabavo dolgo 
v noč. Naš športni dan bo 
zagotovo ostal tradiciona-
len, upamo le, da nam bo 
tudi drugo leto vreme tako 
naklonjeno kot letos.

Letos smo se nekako 
odločili poskusiti tudi z 
novimi projekti. Po zelo 
uspešnem projektu ŠKSG 
gre na morje smo se odlo-
čili, da organiziramo še en 
nov projekt, in sicer ŠKSG 
piknik. Piknik je potekal 
14. 9. 2012 s pričetkom ob 
17. uri v Žikarcah »na pi-

knik placu« pod Turistično kmetijo Slanič. 
Družili smo se ob dobri jedači in pijači in 
se tako veselo poslovili od starega uspešnega 
študijskega leta.

Ker se z mesecem oktobrom začne novo 
študijsko leto, pozivamo vse študente in di-
jake, da podaljšajo ŠKSG status še za nasle-
dnjo leto in nemoteno koristijo ŠKSG ugo-
dnosti ali se na novo včlanijo v naši ŠKSG 
pisarni.

Novost v našem klubu je članski popust 
v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v 
Simobil Halo centru Lenart. 

Z mesecem oktobrom začnemo z zimsko 
rekreacijo v športni dvorani Benedikt vsak 
četrtek med 19.30 in 21. uro.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši spletni stra-
ni www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih 
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu 
osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako so-
boto od 10.00 do 11.30.

Nina Fekonja in Jernej Titan

Učenje veščin računalništva in 
mobilne telefonije za starejše
Projekt Simbioz@ bo tudi to jesen povezal Slovenijo

Oktobra se bo starejšim zopet ponudila možnost, da se poučijo o svetu računalnikov, in-
terneta in mobilne telefonije. Do novega znanja jih bodo na brezplačnih delavnicah po 
vsej Sloveniji vodili mladi prostovoljci.
Brezplačne delavnice se bodo po vsej Sloveniji odvile med 15. in 19. oktobrom. Prijave 
potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888 in Info 
točk na Si.mobilovih izpostavah po vsej Sloveniji. 
Lanskoletni udeleženci projekta Simbioz@ so izrazili željo, da bi poleg znanja o družbenih 
omrežjih osvojili tudi funkcije in uporabo mobilnega telefona. Tako je med letošnjimi 
delavnicami v petek na vrsti mobilna telefonija, kjer se bodo udeleženci delavnic sezna-
nili z osnovnimi funkcijami mobilnega telefona, se naučili poslati sms, shraniti nov stik 
v imenik, uporabiti fotoaparat, poslati MMS in osvojili še mnogo drugih uporabnih in 
praktičnih znanj. 

Javni poziv zlatim maturantom in 
uspešnim študentom občine Lenart

Občina Lenart obvešča dijake s stalnim prebivališčem v občini Lenart, ki so v šolskem 
letu 2011/2012 postali zlati maturanti, in diplomante dodiplomskega in podiplomskega 
študija s stalnim prebivališčem v občini Lenart, ki so v študijskem letu 2011/2012 dosegli 
povprečno oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na občino Lenart 
prijavo oziroma vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse 
pogoje, občina Lenart podeli denarno nagrado.

Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni občine Lenart oziroma na in-
ternetni strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 19. oktobra 2012.

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

Študentski klub Slovenskih goric in 
aktivnosti v septembru

Bralna noč na OŠ Lenart
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DPM Slovenske gorice je v sodelova-
nju z Knjižnico Lenart izvedlo se-
rijo ustvarjalnih delavnic za otroke 

od 20. do 24. avgusta 2012. Potrudili smo se 
in izbrali različna področja, na katerih lahko 
mladi ustvarjajo, tako da je bilo za vsakega 
nekaj.

V ponedeljek, 20. 8. 2012, smo se odpra-
vili na eno od bližnjih kopališč, kjer smo se 
kopali, igrali odbojko, badminton in nami-
zni tenis. V torek, 21. 8. 2012, smo se odpra-
vili do jezera Komarnik, kjer smo spoznali 
bogat naravni habitat in se seznanili z žival-

mi in pticami, ki tam bivajo. Ogledali smo si 
gomile in se povzpeli na opazovalnico. Na 
poti domov smo se posladkali s sladoledom. 
V sredo, 22. 8. 2012, je potekala ustvarjalna 
delavnica v Knjižnici Lenart. V četrtek, 23. 
8. 2012, smo na glasbeni delavnici najprej 
izdelali svoja glasbila, nato pa skupaj zapeli 
in zaigrali pesem, ki smo jo sestavili sami. 
Bili smo zelo domiselni in uglašeni. V petek, 
24. 8. 2012, smo ustvarjali poslikave pri knji-
žnici v Lenartu. Za motiv smo izbrali griče 
Slovenskih goric in dodali najboljše slogane, 
ki smo jih zbrali na natečaju o strpnosti (na-

Poletne počitnice z DPM Slov. gor.
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Kmetijska svetovalna služba Lenart, ki 
deluje pod okriljem Kmetijsko-goz-
darske zbornice 

Slovenije, Kmetijsko-goz-
darskega zavoda Ptuj, je v 
sodelovanju s podjetjem 
Žipo Lenart, d. o. o., in ve-
čine slovenskih semenar-
skih podjetij, ki zastopajo, 
pridelujejo in prodajajo 
semensko koruzo, priredi-
la „dan koruze“. Množična 
udeležba pridelovalcev 
koruze, ki je še vedno naj-
bolj razširjena poljščina na 
naših njivah, ter mnogih 
kmetijskih strokovnjakov 
je pokazala, da je zanima-
nje za kmetijstvo in pride-
lavo poljščin izjemno veli-
ko. V dopoldanskem teoretičnem delu, ki je 
potekal v Centru Slovenskih goric v Lenartu, 

je bilo govora o rastnih pogojih v letošnjem 
letu, o talnih škodljivcih pri pridelavi koru-

ze, pa tudi o zatiranju v zadnjem času pogo-
stega in za zdravje ljudi škodljivega plevela 

pelinolistne ambrozije. 
Kljub deževnemu 

vremenu je sledil ogled 
sortnega poskusa 40-ih 
hibridov koruze na po-
lju v Sp. Porčiču, kjer 
so kmetovalci lahko 
primerjali prednosti 
in slabosti posamezne 
sorte koruze. 

F. O.

Potem ko so maja 2010 na Kukavi pri 
vinogradu juršinskega rojaka iz Za-
gorcev, sicer pa že naturaliziranega 

Lenartčana Janeza Matjašiča, svečano posa-
dili cepič mariborske stare trte z Lenta, nih-
če ni verjel, da bo kukavska zemlja potomki 
najstarejše trte na svetu tako prijala. Prijela 
se je in se od vsega začet-
ka smejala soncu, ki ga je 
v tem vinorodnem delu 
Slovenskih goric v izobilju. 
Ljubeznive in skrbne Jane-
zove roke so pripomogle, 
da je bila prva trgatev pred 
dnevi nekaj posebnega. 
Potomka najstarejše trte na 
svetu je namreč na Kukavi 
več kot bogato obrodila in 
razveselila brače. Vsakemu 
so v spomin poklonili po 
en grozd modre kavčine, 
kar je bila res lepa nagrada 

za trud in delo. Verjeli ali ne, najtežji so teh-
tali več kot 500 gramov. Če se bo trta tako 
lepo razvijala, bo že prihodnja trgatev po-
stregla s prvimi litri sladkega mošta … Tega 
se na Kukavi vsi veselijo.

M. T. 

Občina Sveta Ana s partnerjem Dru-
štvom vinogradnikov Sveta Ana in 
sodelavcem Janezom Ferlincem po-

spešeno pripravlja Stalno razstavo o življe-
nju in delu Franca Postiča pri Sv. Ani v Slov. 
goricah v okviru projekta LAS Ovtar Sloven-
skih goric za leto 2012. 

Franc Postič (1794-1861), zaslužni kirurg, 
vinogradnik in sadjar od Sv. Ane v Sloven-
skih goricah, je bil od leta 1833 član Cesar-
sko-kraljevske kmetijske družbe za Štajersko 
v Filiali Radgona. V uvodu prestižne knjige 
dr. Hlubeka O kmetijstvu v deželi Štajerski 
…, izdane v Gradcu leta 1846, je omenjen 
med najaktivnejšimi člani družbe, ki so po-
stavljali vprašanja in pošiljali opise svojih 
izkušenj o kmetovanju na centralni odbor 
v Gradec. Nekaj časa je bil član družbinega 
odbora za vinogradništvo. S svojim prispev-
kom je Postič tudi sodeloval na 10. jubilejni 
skupščini članov kmetijske družbe, ki ji je 
bila posvečena prej omenjena knjiga. Od 
leta 1838 dalje ga najdemo tudi med člani 
Cesarsko-kraljevske poljedelske družbe za 
Štajersko. V času 44 let svojega življenja pri 
Sv. Ani je razdelil daleč naokoli, vse do Hr-
vaške, nad 100.000 žlahtnih sadnih dreves. 
Postičevi prijatelji in podporniki v njego-
vih dejavnostih za napredek kmetijstva na 
Štajerskem so bili med drugimi Hofrichter, 
Stubenberg, Wurmbrand (vodja Filiale Rad-
gona) in administrator Schwarzl. Podpiral 
ga je tudi nadvojvoda Janez. 

Franc Postič je znal zdraviti ljudi, živino 
in rastline, njegovo sredstvo proti bolezni 
grozdja je, na žalost, šlo z njim v grob. 

Leta 1835 je bil imenovan za šolskega 
nadzornika in od tedaj goreč podpornik šol-
stva. Posebno je bil zaslužen, ker se ni omejil 
le na izpolnjevanje normalnih nadzorniških 
dolžnosti, ampak je izkoristil travnik, polje, 
vinograd in pot, da je vcepljal mladini smi-
sel za sadjarstvo, čebelarstvo in svilarstvo.

Franc Postič je ustanovil enega od najve-

čjih in najbolj obiskanih živinskih sejmov 
na Štajerskem pri Sv. Ani na Krembergu leta 
1854. Sejem je bil vsako leto 17. septembra 

in za prodajo so živinorejci ponujali od 800 
do 1000 glav živine.

Podatki so iz prepisa nekrologa Franca 
Postiča iz Pokrajinskega arhiva Maribor in iz 
publikacij C. k. kmetijske družbe za Štajer-
sko. Podatke dopolnjujemo in preverjamo v 
arhivih, knjižnicah in muzejih v Avstriji in 
Hrvaški.

Janez Ferlinc

ZNANJE ZA RAZVOJ Z NARAVO

Univerza za tretje življenjsko obdobje pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice 
vas vabi k vpisu v naslednje študijske skupine:

 učenje angleščine, -
 učenje nemščine, -
 računalniško izobraževanje, -
 oblikovanje vrta in zeliščarstvo, -
 ročne spretnosti (vezenje in kvačkanje), -
 potujemo in ogledujemo. -

Zagotovo se bo našlo kaj 
zanimivega za vse seniorje, ki 
iščejo možnosti za kakovostno 
preživljanje prostega časa. Za 
učenje ni starostnih omejitev. 
Za vse informacije in prijave 
se oglasite na Izobraževalnem 
centru, na Nikovi 9 ali po 
telefonu 02/720 78 88.

Tečaji angleščine in 
nemščine v oktobru
Imate težave pri sporazumevanju v tujem jeziku ali pa želite znanje le osvežiti ali 
nadgraditi? Želite izboljšati svoje zaposlitvene možnosti?
Oglasite se na Izobraževalnem centru, kjer smo za vas pripravili začetne in 
nadaljevalne tečaje, tečaje po meri posameznika ter pogovorne tečaje.
Za vse informacije in prijave se oglasite na Izobraževalnem centru na Nikovi 9, 
Lenart, ali po telefonu 02/720 78 88.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Dan koruze v Lenartu

Na Kukavi raste in uživa v soncu potomka najstarejše trte na svetu 

Prvi pridelek navdušil častilce

Nad 100.000 sadnih dreves s Sv. Ane

Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije Pomurski sejem, d. d., objavlja natečaj za 17. 
Vinsko kraljico Slovenije 2013.
Naziv Vinska kraljica Slovenije lahko pridobijo dekleta med 18. in 25. letom starosti, slo-
venske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, o slovenskem vinogradništvu, 
znanje vsaj enega svetovnega jezika in vozniški izpit.
Prijava kandidatke mora vsebovati: ime in priimek, stalni naslov, datum in kraj rojstva, 
kontaktne podatke (številka mobilnega telefona, elektronski naslov), podatke o izobrazbi, 
kratek življenjepis in fotografijo.
Organizator bo zbiral prijave do vključno 5. oktobra 2012 na poštnem naslovu: Pomurski 
sejem, d. d., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona (Vinska kraljica). Pri prijavi po 
klasični pošti je merodajen poštni žig z datumom oddaje pošiljke, kandidatke pa se lahko 
prijavijo tudi na elektronski naslov miran.mate@pomurski-sejem.si.

Natečaj za 17. Vinsko kraljico Slovenije

Univerza za tretje življenjsko 
obdobje – začetek v oktobru!

p

v
s
h
l
s
p
i
s

Udeleženci dneva koruze na predavanju v Centru Slov. goric

V opisu štajerskega kmetijstva leta 1846 je med 
najaktivnejšimi člani kmetijske družbe tudi 
Franc Postič (knjiga iz BSB - Bavarske državne 
biblioteke je v celoti dostopna na internetu).

Ogled poskusnega polja v Sp. Porčiču

Predavanje Si.mobil Lenart -TVU 2012
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Opisal bom svojo izkušnjo »kandide« 
in razloge, zakaj uradna medicina 
zanemarja vsetelesno kislost-kan-

didoznost, ki povzroča večino sodobnih 
nedednih bolezni. To spoznanje delijo tudi 
nekateri razgledani medicinci; pravzaprav 
so me prav oni naučili največ.

Trnova zdravstvena pot in 
odkritje osnovnega vzroka 
večine sodobnih bolezni

Kot dojenček sem imel občasno zelenka-
sto drisko; v zgodnjem otroštvu mi je boho-
tenje kandide v črevesju oslabilo prebavila, 
zato me je, zaradi zastajanja hrane v čreves-
ju, pogosto tlačila nočna mora; ozko črevo 
je postopno tako oslabelo, da je med drugim 
postalo preobčutljivo na gluten (razvila se je 
celiakija). 

Zato sem bil v zgodnjem otroštvu trebu-
šast kot kakšen podhranjen afriški otrok, 

vendar ne zaradi 
pomanjkanja hra-
ne, kakor medici-
na zmotno trdi za 
shujšano-trebušne 
afriške otroke, tem-
več zaradi glivičavo-
sti in celiakičnosti 
prebavil. Dokler se 
slednja ni ugotovila, 
sem se namreč več-
krat zgrudil »brez 
razloga« in si nekaj-
krat prebil glavo.

K sreči sem se 
rad gibal, zato sem 
se postopno okre-

pil telesno in si obnovil odpornost. Gotovo 
so bile do neke mere zaslužne tudi injekcije 
antibiotikov, vsekakor pa velja poudariti, da 
sem si sčasoma toliko okrepil črevesje, da je 
trebušček izginil in sem si ozdravil celiakijo 
(čeprav zdravniki trdijo, da ni ozdravljiva). 

Pozneje se mi je pojavila vrsta kožne pre-
občutljivosti (alergije), nekakšna krvožilna 
koprivnica, (marogasta koža, ko se je zara-
di skrčenja podkožnih žilic kri zbirala le v 
večjih; vsaj tako je bilo rečeno staršem); kot 
prvošolček sem zbolel za zlatenico; med 
zimsko šolo v naravi se mi je ognojil noht 
levega prstanca (paronihija); staknil sem še 
marsikaj drugega, da številnih prehladov in 
grip niti ne omenjam. Vse to se je odražalo 
tudi v bledosti obrvi.

Bil sem tudi zelo sramežljiv in primanjko-
valo mi je samozavesti. Zdaj vem, da se tele-
sna izčrpanost neposredno odraža tudi v šib-

ki duševnosti 
(psihi). (Velja 
latinski rek, 
Mens sana 
in coprore 
sano, oziroma 
Zdrav duh v 
zdravem tele-
su.) Vsemu je 
bila kriva ne-
odkrita kan-
didoznost.

V poznih 
dvajsetih le-

tih so se mi znova začele pojavljati prebavne 
težave in počasi mi je usihalo mišičje (kljub 
rednemu ukvarjanju s športom), kar mi je 
dalo temeljito misliti … Ker uradna medici-
na ni znala odkriti vzroka, sem se začel zdra-
vstveno samoizobraževati in raziskovati. 

Zahodna medicina me je razočarala, zato 
sem začel proučevati uradno nepriznane 
(alternativne) zvrsti zdravilstva; najbolj me 
je pritegnila makrobiotika – energijsko ra-

zumevanje narave, družbe, človeškega telesa 
in pomen zdravih življenjskih navad, zlasti 
prehranskih … in seveda večtisočletne dia-
gnostične izkušnje, zbrane v nauku o dalj-
novzhodni medicini. 

Vzrok vseh mojih zdravstvenih težav se 
mi je začel razodevati 2006, po preizkusu 
sline v kozarcu čiste vode, ki je razkril kislost 
moje medceličnine, mi dal misliti in me pri-
vedel do spoznanja, da je naravna odpornost 
obratno sorazmerna s telesno kislostjo. 

S kombiniranjem zahodne in daljnovzho-
dne medicine sem dojel, da prav bohotenje 
črevesne kandidoznosti in vsetelesna kislost 
porajata vsa »nerazložljiva« obolenja in 
bolezni sodobnega človeka, ki jih zahodna 
medicina obravnava kot medsebojno ne-
povezane, a so povezane (!). Njihov skupni 
imenovalec je kandidoznost.

Opredelitev kandidoznosti in 
njeno preverjanje doma

Vsetelesno kislost najpogosteje povzroča 
gliva candida albicans, ki krade hranila, jih 
presnavlja za svoj obstoj in razmnoževanje, 
presnovek pa so bolezenske kisline, ki omo-

gočajo razmnoževanje bolezenskih drob-
noživk – mikrobov, virusov in praživali. 
Zaostrena kandidoznost poraja bolezensko 
vsetelesno kislost in zmanjšuje odpornost. 

Kandidoznost je (a) bohotenje kandide v 
prebavilih, in (b) prisotnost zajedavske kan-
dide v medceličnini; dokazujejo jo »neraz-
ložljive« zdravstvene težave in kislost sline. 
To sta temeljna vzroka, da sodobni človek 
oboleva in/ali zboleva iz nedednih vzrokov 
ter se stara. 

Preizkus kislosti sline se lahko opravi tudi 
s pH-lističem, ki pokaže dokaj natančno pH-
vrednost sline oziroma medceličnine; kisel 
pH jutranje sline dokazuje kandidoznost; to 
je tudi medicinsko neoporečen preizkus.

Se nadaljuje! V 2. delu bo razloženo, zakaj 
uradna medicina zanemarja kandidoznost.

Mitja Fajdiga

MED LJUDMIZ NARAVO

Center judovske kulturne dedišči-
ne Sinagoga Maribor je nacionalni 
koordinator projekta Evropski dan 

judovske kulture (EDJK) za Slovenijo. Ta 
projekt, ki poteka v tridesetih evropskih dr-
žavah prvo septembrsko nedeljo (v Sloveniji 
od leta 2006 ), je del vseslovenskih prizade-
vanj za prezentacijo judovske zgodovine in 
kulture najširši slovenski in evropski javno-
sti. S projektom se Sinagoga vključuje tudi 
v program Evropska prestolnica kulture 
(EPK) Maribor 2012. 

Težiščni del mariborskega programa EDJK 
v okviru EKP 2012 bo razstava znamenite 
Sarajevske Hagade v sinagogi. Gre za izje-
men in redek primer izvirnika srednjeveške 
hagade, judovskega rokopisnega iluminira-
nega kodeksa, ki prihaja iz Španije in velja za 
eno najlepših knjig te vrste na svetu. Hrani 
jo sarajevski državni muzej že od leta 1894. 
Pred tem je bila v lasti judovske družine Ko-
hen. Na svetu je zelo malo knjig, ki bi bile 
tako dragocene in bi hkrati imele tako zani-
mivo ozadje obstoja, kot prav ta edinstveni 
kulturni zaklad iz Bosne in Hercegovine. V 
Mariboru bo razstava, ki jo spremlja barvni 
trojezični katalog, odprta do 30. oktobra.

Sicer pa je bil letošnji evropski dan judo-

vske kulture v nedeljo, 2. septembra (pri-
reditve so se zavlekle do konca meseca), 
namenjen tudi judovskemu humorju, za 
katerega velja, da je bolj ali manj intelektua-
lizirani humor, ki sili človeka k razmišljanju 
in k smejanju z zadržkom. 

dr. Marjan Toš

Besedilo me je malodane spremljalo 
tudi ob peki kruha na kmetiji Sene-
kovič na Dražen Vrhu, nekateri ji pra-

vijo tudi »pri Lencu«. Letošnja žetev pšenice 
je bila bogata, kmetje 
so bili zadovoljni, a ker 
kar naprej poslušam s 
strani množičnih me-
dijev o slabi samooskr-
bi Slovencev, sem spra-
ševala, kje na kmetijah 
sploh še pečejo domači 
kruh. Le redke so, ki to 
še počno, pa naj se sli-
ši še tako nenavadno 
in tuje za podeželje. 
Marjanca Senekovič 
ob bratu Janezu in 
mami Mariji kmetuje 
na kmetiji, ker je zelo 
aktivna v vinogradni-
štvu, pri kmečkih ženah in še kje, sva se do-
govorili, da to sicer naporno opravilo, ki je 
poplačano z omamnim vonjem in odličnim 
kruhom, enkrat le pridem fotografirat in 
zraven še kaj napišem. 

Ko sem v dopoldanskih urah prišla na 
domačijo Senekovičevih, je bila peč že za-
kurjena – z bukovimi drvmi, ki so lepo 
enakomerno gorele, 
naložene v piramido - 
košarice za kruh pa že 
lepo pripravljene. Mar-
janca se je pripravila 
na gnetenje testa – z 
rokami, seveda. »Stroj-
no gnetenje odpade!« 
šegavo pove, pa da je 
kruh bolj dober, če ga 
na roke zamesi. Peče 
običajno šest hlebcev 
kruha iz krušne moke 
ob dodani beli moki, 
obeh iz bližnjega mli-
na. Ob dodatku kvasa, 

masti, belega vina in soli ter tople vode je 
izpod dela vajenih urnih rok hitro nastajala 
velika homogena gmota testa z enakomerno 
teksturo. Ko je bilo testo zgneteno, je prišlo 

na vrsto oblikovanje hlebcev, ki so potem 
do peke vzhajali še eno uro ter se uro in 20 
minut pekli v lepo obnovljeni krušni peči iz 
sredine 50-ih let prejšnjega stoletja. Da pa o 
omamnem vonju, ki je popoldne napolnil 
vso hišo, ko je bil kruh pečen, sploh ne izgu-
bljam besed …

Suzana R. Breznik

Kandidoznost, prezrti povzročitelj 
bolezni

Evropski dan judovske kulture 2012 v znamenju judovskega humorja

Sarajevska Hagada v mariborski 
Sinagogi

»Poljubi košček kruha …,«
…če pade ti na tla, v njem je mnogo truda, veliko upanja … govori eno izmed besedil 
znanega slovenskega tekstopisca Ivana Sivca.

Zeliščni klobuk je bil narejen ob tretjem blago-
slovu zelišč v Voličini. Foto: Stanko Kranvogel

Zeliščni klobuk
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sv. Frančišek.
Oba zakonca sta se rodila 1942. leta v 

Oseku, kjer vse življenje živita, saj sta si v 
rojstnem kraju postavila najprej eno, nato 
drugo hišo, v kateri sedaj živita. Hilda se je 
v mladosti priučila za šiviljo, pri svoji mami 
pa za izvrstno kuharico. Ob občasnih za-
poslitvah kot prodajalka pri Perutnini Ptuj 
in v Mariborski livarni v 
obratu v Lenartu je največ 
časa posvetila vodenju go-
spodinjstva in vzgoji dveh 
hčera, Marjetke in Ivanke, 
ki sta ju obdarili s tremi 
vnukinjami. Veliko časa 
je posvetila delu v gasil-
kah vrstah, za kar je pre-
jela številna priznanja in 
odlikovanja. Hvalevredno 
njeno poslanstvo je bilo 
vodenje Gasilskih ljudskih 
pevk, tudi sama je pri njih 
pela, ko so s svojimi na-
stopi v 13-letnem obstoju 
dosegale velike uspehe. 
Oba z možem sta tudi člana TD Sv. Trojica, 
DU Sv. Trojica, Jože je še član Društva sta-
rodobnikov, Hilda pa Društva kmečkih žena 
in deklet.

Jože se je pri kovaškem mojstru Francu 
Fekonji v Negovi izučil za kovača in si na-
šel prvo zaposlitev v TAM-u, nato v obratu 
Mariborske Livarne v Lenartu. Upokojil se 
je kot voznik tovornjaka v podjetju Špetrans 
in pri tem prevozil vso Evropo in del Azije. 

Tudi v pokoju ne miruje. Posvetil se je skrbi 
za dom, ob tem pa veliko časa namenil gasil-
stvu. Deloval je v številnih organih društva, 
bil je gospodar društva in je vedno pripra-
vljen prijeti za delo, tudi sedaj kot veteran. 

Ob koncu cerkvenega obreda je o več 
desetletnem delovanju zlatoporočencev v 
PGD Osek spregovoril predsednik Franc 

Rojko. Zahvalil se jima je za dolgoletno delo 
v gasilstvu in jima s poveljnikom Slavkom 
Šilakom izročil spominsko darilo, ki ju bo 
spominjalo na njuno delo v gasilstvu. Zlato-
poročenki Hildi je ob njeni 70-letnici izročil 
Zlato plaketo PGD Osek; ob 70-letnici jo je 
prejel tudi njen mož Jože. Zaključno slavjese 
je v odvijalo v gasilskem domu v Oseku.

Ludvik Kramberger

MED LJUDMI

V prekrasnem sončnem vremenu, na 
praznik male maše, 8. septembra, 
kakor pred 50-timi leti poroko, sta 

slavila zlato poroko Hilda in Jože Kukovec 
iz Oseka. Njuna poroka je bila nekaj poseb-
nega, saj sta pred matičarja in oltar stopila v 
gasilskih uniformah. To in spremstvo števil-
nih gasilcev v uniformah je poudarjalo nju-
no pripadnost gasilcem, pa tako tudi PGD 
Osek, kjer sta vseskozi 
aktivna člana. Številni 
svatje, njuni domači, 
bližnji sorodniki, pri-
jatelji in gasilci so ju 
spremljali v zname-
nito romarsko cerkev 
Sv. Trojice, v kateri sta 
se odvijala civilni in 
cerkveni zlatoporočni 
obred. Civilni obred 
je ob asistenci Barbare 
Cvetko opravil župan 
Darko Fras, ki je sla-
vljenca tudi nagovoril 
in poudaril, da dajeta 
svetel vzgled naši druž-
bi, predvsem pa mladi generaciji. Življenjski 
zgodbi zakoncev je v obširni besedi podala 

Barbara Cvetko, poslovna sekretarka obči-
ne. Župan je z zakoncema nazdravil s tro-
jiško penino Martin, ob tem pa jima izročil 
Zlatoporočno listino in priložnostno darilo 
občine Sv. Trojica v Slovenskih goricah. 

Cerkveni zlatoporočni obred je ob daro-
vanju zahvalne maše opravil župnik p. Ber-
nard Goličnik, ki je v nagovoru med drugim 
dejal, da je jubilej mejnik, ki obeležuje, da 

sta sebe podarila drug drugemu. Cerkveno 
slovesnost je popestril Mešani pevski zbor 

Stanovalci Doma sv. Lenarta so bili v sre-
do, 5. septembra, povabljeni na športne 
igre, v katerih se pomerijo s stanovalci 

drugih domov iz Maribora in okolice. Sku-
paj se je zbralo okoli 100 tekmovalcev in 
spremljevalcev. 

Tekmovali so v me-
tanju žoge na koš in 
obročev na palico, ko-
taljenju žoge med ovi-
rami, pobiranju kokic 
in sestavljanju puzzlov. 

V sproščenem 
vzdušju in pogostitvi 
so preživeli prijeten 
dan.

Polona Šporin

Prvo septembrsko soboto, ko že preko 
615 let na avstrijskem Koroškem pri-
rejajo »pliberški jormak«, sejem na 

travniku, so se tudi člani Lovske družine 
Velka odpravili na Koroško, a ne na sejem, 
saj je bilo vreme z obilnim dežjem precej ne-
prijazno za obisk sejma. Odločili so se, da 
obiščejo Globasnico, kjer jih je sprejel Hu-
bert Kordež, lovski tovariš in lastnik obore z 
jelenjadjo. Ob panoramski vožnji skozi Glo-

basnico je predstavil to znamenito občino na 
južnem Koroškem, kjer so si lovci ogledali 
tri zanimive kmetije Jenšec, Hutter in Božič, 
kjer se kmetje med drugim ukvarjajo s pri-
delavo suhomesnatih izdelkov, z ogrevanjem 
kmetije na lesne sekance ter ekološkim kme-
tovanjem s povsem odprtim hlevom za rejo 
govedi. Nadalje jih je pot peljala proti Boro-

vljam, kjer so si ogledali zanimiv muzej pu-
škarstva in lovstva, kjer so lahko občudovali 
zanimive in zelo redke trofeje ter nagačeno 
divjad. Potem jih je pot vodila na slovensko 
stran Koroške, kjer so spoznali Mežiško do-
lino in Črno na Koroškem, kjer jih je sprejel 
Janez Švab ter kot domačin predstavil glavne 
znamenitosti tega kraja pod Peco in seveda 
Lovsko družino Bistra, katere član je tudi 
sam. Zatem jih je pot vodila pod mogočno 

Raduho, v lovski dom LD Bistra, kjer so izle-
tniški dan zaključili s piknikom ter spoznali 
še nekaj domačih lovcev. Za prijetno vzdušje 
in ubrano petje ob diatonični harmoniki je 
poskrbel odličen harmonikar Urh Štifter, ki 
je zbrano lovsko druščino s Štajerske pre-
prosto navdušil.

S. R. Breznik

Zlatoporočenca Hilda in Jože 
Kukovec iz Oseka

Športne igre

Lovci LD Velka na Koroškem
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Zahvala gasilcem PGD Lenart ob intervenciji 1. 8. 2012
Ob izbruhu ognja na štedilniku je naenkrat zagorela kuhinja. Gasilci so takoj prispeli 
in priskočili na pomoč. Z njihovo učinkovito pomočjo ter nesebičnim in požrtvoval-
nim delom so hitro ukrotili ogenj in ga pogasili. S tem so preprečili, da bi se požar 
razširil na vso hišo in sosednje poslopje, ter nas tako obvarovali pred še večjo škodo, 
ki bi lahko nastala. Hvala vam!
Zahvala gre tudi gasilcem PGD Benedikt in PGD Sveti Jurij, ki so se odzvali klicu na 
pomoč – tokrat jih hvala Bogu nismo potrebovali, ker so lenarški gasilci ogenj obvla-
dali in pogasili. Za njihovo pomoč in intervencijo se iskreno zahvaljujemo.

Družina Marice in Sama Ajleca

Žalost je tudi življenjska moč, ki sprošča energijo, da zmoremo potek žalovanja, ki tudi 
na nek način izpolnjuje človeka, običajno prebroditi brez terapevtske pomoči.

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC
vabi ob Svetovnem dnevu hospica in paliativne oskrbe 

na seminar/učno delavnico

ŽALOVANJE - TRPLJENJE IN PRILOŽNOST
v petek, 12. oktobra 2012, od 9. – 17. ure 

v dvorano Narodnega doma Maribor, ulica kneza Koclja 9

Seminar bo vodila Monika Müller, priznana strokovnjakinja za področje žalovanja in 
paliativne oskrbe iz Nemčije. Je iskana gostujoča predavateljica strokovnim delavcem 
na mednarodnih kongresih in simpozijih in predavateljica študentom paliativne me-
dicine. Njena specialna področja so: žalovanje, paliativna oskrba, duhovnost v oskrbi 
hudo bolnih in komunikacija.

Seminar je namenjen:
strokovnim delavcem: -  zdravnikom, psihologom, medicinskim sestram, social-
nim delavcem in sodelavcem, učiteljem, vzgojiteljem, svetovalnim delavcem;
prostovoljcem -  v društvih in drugih organizacijah na različnih področjih;
splošni javnosti: -  vsem, ki se v osebnem življenju srečujejo z žalovanjem. 

Informacije: Vesna Žigon, tel. 02 25 25 570, vsak dan med 9. in 13. uro.

Tekmovalna ekipa 
Doma sv. Lenarta
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Kakor Marija Dominika smo tudi ani-
matorji v župniji sv. Benedikt rekli: 
»Grem jaz!« zavihali rokave ter med 

23. in 27. julijem že tretje leto zapored otro-
kom pripravili teden, poln doživetij z obilo 
prepevanja, igre, ustvarjalnega duha in mo-
litve. Tekom letošnjega oratorija smo spo-
znali novo oratorijsko himno ter osrednjo 
osebnost letošnje zgodbe Marijo Dominiko 

Mazzarelo, ki nas je nagovorila s svojo skro-
mnostjo in delavnostjo. S ponosom lahko 
povemo, da se je letošnjega oratorija ude-
ležilo 54 otrok, kar je skoraj polovica več 
kot lani. Tako animatorji kot tudi številni 
sodelavci smo s to številko zelo zadovoljni, 
saj je ta odraz uspešnega skupnega medge-
neracijskega sodelovanja. Oratorij pa ne bi 
bil v prvi vrsti zgodba o uspehu, če vanj ne 
bi bili vključeni dobri ljudje, občani, ki nas 
iz leta v leto s svojimi dobrodelnimi gestami 
vse bolj podpirajo. Ves čas nas je spremljal in 
spodbujal naš gospod župnik Marjan Rola, 
v naši sredi pa smo se tudi letos razveseli-
li brata Tilna, ki je duhovno bogatil nas in 
naše dogajanje. Naša letošnja častna gostja je 

bila sestra Marta, ki nam je dodatno osvetli-
la pomen delovanja osrednje junakinje. 

Vsak naš dan se je začel z dvigom zasta-
ve in prepevanjem himne, nadaljeval pa z 
otroško molitvijo, dramsko igro, s katero 
smo uprizorili letošnjo zgodbo o Mariji Do-
miniki, ter katehezo. Otroci v nižji starostni 
skupini so lahko izražali svojo domišljijo v 
treh različnih ustvarjalnih delavnicah, sta-

rejši otroci pa v dramski in pevski delavnici. 
Letošnja novost na oratoriju je bil dan Veli-
kih iger ter enodnevno taborjenje v šotorih. 
Vroča poletna dneva konec tedna pa sta bila 
kot nalašč za piknik in izvedbo vodnih iger, 
ki smo jih animatorji letos poleg tobogana 
popestrili še z blatnim bazenom. 

Z nedeljsko sklepno sveto mašo, ki je bila 
oratorijsko obarvana, ter z razstavo izdel-
kov in fotografij po njej smo letošnji oratorij 
zaključili z veliko mero pozitivnih vtisov in 
spominov na teden, v katerem smo ponovno 
dokazali, da so naše zmožnosti večje od na-
ših pričakovanj.

Gregor Rojs

2. Padli četniki in usmrčeni sodelavci oz. 
simpatizerji četniškega gibanja
1. Ludvik Breznik
Rojen 4. 8. 1900, Sp. Žerjavci pri Lenartu v 
Slovenskih goricah. Bil je kmet in mlinar v 
Sp. Žerjavcih, oče številnih otrok. V okolici 
je bil priljubljen in spoštovan, nacionalno 
zaveden in globoko veren. Aktivno je deloval 
pri Kmetijski zadrugi v Lenartu, tudi med 
drugo svetovno vojno. Tam je bil v tesnejših 
stikih z Marijo Veingerl, ki naj bi aktivno so-
delovala z gestapom iz Maribora in odkrito 
podpirala četniško gibanje Jožeta Melaherja-
Zmagoslava.1 
Ustreljen je bil decembra 1944. leta.
2. Slavko Neudauer
Doma iz Zg. Ročice, Zg. Ščavnica v Sloven-
skih goricah. Ustrelili so ga kot pripadnika 
četniškega gibanja decembra 1944. Po eni 
verziji so ga ustrelili četniki sami, po drugi 
pa sodelavci narodnoosvobodilnega gibanja.
3. Amalija Perko
Sv. Trojica v Slovenskih goricah.
4. Jožefa Čuček
Lormanje, Lenart v Slovenskih goricah. Are-
tirali so ju pripadniki VDV marca 1945. leta 
v okolici Gradišča. Zasliševali so ju v Oseku, 
obe je vojaško sodišče obsodilo na smrt. O 
njunem zaslišanju je ohranjen zapisnik v ar-
hivu MNZ (fond Štajerski VOS), iz katerega 
je razvidno, da sta sodelovali z organizatorji 
četništva v Slovenskih goricah. Pepika Čuček 
je izjavila, da jo je k sodelovanju pritegnila 
Marija Veingerl iz Lenarta. Z njo Čučkovi 
niso bili ravno v najboljših odnosih zaradi 
njenih političnih intrig v katoliških organi-
zacijah v Kraljevini Jugoslaviji. Mesečno je 
hodila k Ludviku Brezniku v Žerjavce, kjer 
je dobivala glasilo “Kri in zemlja”. Najprej po 
en izvod, nato pa več. En izvod tega glasila 
je odnesla tudi Amaliji Perko v Sveto Troji-
co, pri kateri se je učila pletenja. Po njenih 
navedbah je Ludvik Breznik dobival propa-
gandno gradivo tudi iz vodstva četniškega 
gibanja v Sv. Petru. Propagandno literaturo 
je Pepika Čuček nosila zaupnikom Adolfu 
Škamlecu iz Gasteraja in Antonu Zemljiču 
iz Ženjaka pri Benediktu. Po njenih naved-
bah je bil Ludvik Breznik okrožni zaupnik 
Melaherjevih četnikov, njen podrejeni zau-
pnik pa Peter Gorjup iz Partinja, ki pa ni bil 
zanesljiv in je o namerah četnikov obveščal 
partizane.2 
5. Janez Lešar
Iz Voličine. 6. 10. 1944 se je priključil Mela-
herjevim četnikom in bil ustreljen po akcijah 
četnikov pri Vidmu ob Ščavnici in Sv. Trojici 
v Slovenskih goricah.
6. Alojz Krajnc
Rojen 1928. leta v Vinički vasi.
Oktobra 1944 leta se je pridružil Melaherje-
vim četnikom, ubit je bil septembra v spopa-
du med četniki in patruljo Lackovega odreda 
v Partinju pri Jurovskem Dolu.
7. Jože Lipovnik
Rojen 1928. leta v Hrenci.
Ujeli so ga partizani in ubili v Partinju pri 
Jurovskem Dolu.
Najbolj tragična žrtev v tej kategoriji je zago-
tovo Ludvik Breznik, doma iz Sp. Žerjavcev 
pri Lenartu v Slovenskih goricah. Bil je ugle-
den kmet in mlinar, oče številčne družine. V 
okolici je bil priljubljen in spoštovan, nacio-
nalno zaveden in globoko veren. Aktivno je 
deloval pri Kmetijski zadrugi v Lenartu, tudi 
v času med 2. svetovno vojno. Tam je bil v 
stikih z Marijo Veingerl, ki je vzdrževala stike 
s predvojnim županom Jožefom Špindlerjem 
iz Ročice, z organizatorji protikomunističnih 
oddelkov in z gestapom iz Maribora. Odkri-
to je tudi podpirala četniško gibanje Jožeta 
Melaherja-Zmagoslava. Četniki so poskušali 
v javnosti ustanoviti vtis, da jih Breznik pod-
pira in da z njimi sodeluje. Marija Veingerl 
je bila aretirana skupaj z Breznikom, vendar 

ji je uspelo pobegniti. Pri pobegu je bila ra-
njena.
Po zaslišanju Veingerlove na Ptuju se je začel 
pravi val aretacij nekaterih Lenarčanov, ki so 
jih Nemci zaprli in odpeljali tudi v koncen-
tracijska taborišča. Ko je ozdravela, se je Ve-
ingerlova umaknila v Ljubljano, kjer je tudi 
dočakala osvoboditev. Leta 1945 sta jo v neki 
ljubljanski cerkvi spoznala Lenarčana Krajnc 
in Bajgot. Odpeljali so jo v Strnišče, leta 1946 
pa v mariborsko kaznilnico in nato v okrožni 
preiskovalni zapor Maribor. Bila je obsojena 
na 15 let prisilnega dela in 5 let izgube drža-
vljanskih pravic. Leta 1955 je bila izpuščena, 
okoli leta 1980 pa naj bi odpotovala v Argen-
tino ali Avstralijo.3 

3. Padli pripadniki nemških oboroženih 
sil
Gre za najštevilčnejšo kategorijo žrtev 2. 
svetovne vojne iz območja sedanje Upravne 
enote Lenart. Iz podatkov je razvidno, da je 
bilo med vsemi žrtvami 2. svetovne vojne iz 
območja Upravne enote Lenart daleč največ 
padlih pripadnikov nemških oboroženih sil 
(prisilno mobiliziranih v nemško vojsko). 
Zanimivo je, da je tudi v uradnih zaznambah 
pri več kot polovici padlih pripadnikov zabe-
ležen podatek, da so pogrešani. Šele iz kasnej-
ših preverjanj je bilo ugotovljeno, da so padli 
na frontah. Podatki niso popolni, zlasti ne 
za leto 1945, ko nemške vojaške oblasti niso 
več vodile točnih podatkov o padlih vojakih. 
Dokaj natančno je število padlih v letih 1943 
in 1944. Med skupino pogrešanih jih je naj-
več padlih leta 1945, del pa že leta 1944. Veli-
ko mobiliziranih v nemške oborožene sile je 
padlo na vzhodni fronti že leta 1943, še več 
pa 1944. leta. Natančnih podatkov o kraju in 
točnem datumu smrti je malo, veliko jih je 
bilo razglašenih za mrtve oz. padle na fron-
tah po letu 1945, ko so njihovi svojci urejali 
probleme, povezane z dedovanjem. Iz obmo-
čja Upravne enote Lenart je bilo tudi nekaj 
prostovoljcev, ki so odšli v nemško vojsko ali 
pa v policijske enote iz socialnih razlogov. To 
so bili meščanski fantje ali pa sinovi majh-
nih kmetov, ki so čutili veliko socialno bedo 
in so odšli v nemške oborožene sile iz čisto 
ekonomskih razlogov in nekaj tudi zaradi 
navdušenja nad nacizmom (številni so leta 
1942 pisali domov, da jim je težko, da pa si 
tako služijo denar - npr. Gustav Festin, padel 
že leta 1942).4 
Kljub temu da je bilo proti koncu vojne ve-
liko nasprotovanj o odhodu v nemško voj-
sko in so se nekateri tudi dalj časa skrivali, 
so klonili pred bojaznijo, da ne bi pahnili v 
nesrečo najožjih sorodnikov. 
Mobilizirani v nemško vojsko so čutili pre-
cejšnje moralne stiske; bili so pred izbiro, 
ali naj se odzovejo v nemško vojsko ali pa 
pahnejo v nesrečo svoje družinske člane in 
sorodnike. V tej stiski so se odločali za prvo, 
čeprav nikoli niso opustili misli, da se bodo 
pozneje izognili boju na strani Nemcev v nji-
hovih napadalnih vrstah. V nemški vojski so 
gojili misel na pobeg, pri čemer jih prisega ni 
motila, saj je niso dali prostovoljno.5 

1Gradivo ZZB NOV Lenart.
2ARS, III., gradivo Ministrstva za notranje zadeve, 
Fond OZNA – okrožje Maribor, Štajerski VOS.
3Ivan Kurbus, Domače novice, Lenart 1995.
4Mladen Devide: Prvi tedni tujčevega škornja, izjava, 
arhiv ZZB NOV Lenart.
Gustav Festin je bil doma iz Žerjavcev in je bil sošo-
lec Mladena Devideja iz Lenarta. Bil je aktiven v ka-
toliškem prosvetnem društvu v Lenartu in v osnovni 
šoli zelo nadarjen za pisanje spisov. Ob sprejemu v SS 
je pripovedoval, da se je za vstop odločil izključno iz 
ekonomskih razlogov. “Ti tega ne razumeš, ker nisi 
nikoli kruha stradal ali za nekaj dinarjev ves dan ko-
pal trdo ilovico. Vem, kaj si misliš. Zastran tega bodi 
brez skrbi, Slovenec bom v svoji duši ostal do groba.” 
Za prostovoljni vstop v SS enote se je iz ekonomskih 
razlogov odločil tudi Tonček Muhič iz Lenarta, pred 
vojno naraščajnik pri lenarškem Sokolu.
5Slavko Kramberger, Lenart, ustni vir.

Se nadaljuje! 

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945

MED LJUDMI

Oratorij 2012 v župniji sv. Benedikt

V soboto, 18. avgusta, je ob Marko-
ževem, sedaj Feiertagovem križu v 
Ledineku, ki sodi v župnijo Sv. Ana 

v Slovenskih Goricah, 
potekala slovesnost 
ob blagoslovitvi ob-
novljenega Feiertago-
vega križa. Križ je ob 
številnih udeležencih 
svečanosti ob pomoči 
diakona Janeza Kurni-
ka blagoslovil domači 
župnik zlatomašnik 
Jože Horvat, ki je po-
hvalil družino Feiertag 
da je poskrbela za ob-
novo križa. 

Križ, ki stoji ob cesti Lenart-Trate, je dal 
leta 1924 postaviti tedanji lastnik posesti 
Marko Rajšp. O zgodovini postavitve in ob-
nove je spregovorila Sabina Majerič. Kot je 
povedala, je bil leta 1937 križ podrt in po-

novno postavljen. Sedaj sta za obnovo po-
skrbela sedanja lastnika posesti, na kateri 
stoji križ, Cecilija in Miran Feiertag. Marijo 

in Križanega je obnovil ljudski umetnik An-
drej Tomažič, zaščitno bakreno streho pa je 
izdelal mojster Anton Lončarič. 

Tekst: Ludvik Kramberger, 
foto: Danijela Nemec

Blagoslov Feiertagovega križa

L t T t j d l i K iž j b il lj d ki t ik A

V soboto, 15. sep-
tembra, je bila ob 
Hercogovi kapeli v 

Vinički Vasi, ki sodi v žu-
pnijo sv. Barbara, sicer je 
posvečena Sv. Križu, daro-
vana sv. maša. Ob somaše-
vanju lenarškega naddeka-
na Martina Bezgovška ter 
župnika v Pernici Marjana 
Nemca jo je na željo dru-

Maša ob Hercogovi kapeli
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Letos se bomo tudi v župniji sv. Le-
nart pridružili pobudi kristjanov iz 
vse Slovenije in v tednu od 7. do 14. 

oktobra 2012 sodelovali v svetopisemskem 
maratonu, ki letos nosi naslov Ne boj se, 
samo veruj! S sodelovanjem v tej pobudi se 
želimo posvetiti Svetemu pismu, ki ni samo 
temelj krščanske vere, ampak temelj večje-
ga dela evropske kulture! Na prav poseben 
način izhaja iz njega tudi slovenski knjižni 
jezik v prvi slovenski knjigi – Trubarjevem 
Katekizmu.

Kaj je Svetopisemski maraton?
Svetopisemski maraton je neprekinjeno 

branje Svetega pisma, ki dan in noč traja ves 
teden (v takšni obliki poteka pri Sv. Jožefu v 
Ljubljani - letos že peto leto zapored), kjer se 
izmenja skoraj tisoč bralcev. Za branje Sve-
tega pisma je potrebna od-
ločitev. Zanjo je potrebno 
ustvariti primeren prostor 
in čas, da bi Beseda lahko 
zaživela v našem vsakda-
njem življenju, v čemer je 
tudi namen organizator-
jev svetopisemskega ma-
ratona. Hkrati je to lepa 
priložnost za druženje in 
ustvarjanje novih prijatelj-
stev. 

Zadnji dve leti se po-
buda za tako imenovane 
»mini« svetopisemske ma-
ratone širi tudi po drugih 
slovenskih krajih. V cerkvi sv. Lenarta bomo 
Sveto pismo brali od petka, 12. oktobra, s 
pričetkom s sv. mašo ob 18. uri, pa vse do 
sobote, 13. oktobra, ko bomo zaključili s 
slovesno mašo ob 18. uri. Tako bomo Sveto 
pismo brali 24 ur neprekinjeno, tudi ponoči. 
Spodbuda k branju in življenju po Svetem 
pismu velja vsem, še posebej pa tistim, ki še 
iščejo odgovore na temeljna življenjska vpra-
šanja o smislu. Vabljeni vsi – mladi, starejši, 
družine, verni in neverni, tudi iz drugih žu-
pnij - bere lahko vsak, saj za »maratonsko« 
branje ni potrebno biti posebej pripravljen 
ali s posebnimi retoričnimi znanji. Namen 
tega nenavadnega dejanja je spodbuditi re-
dno, vsakodnevno branje Svetega pisma, ki 
bo preseglo okvire »maratonskega« tedna, in 
vedno bolj postajalo vir pozitivnega pogleda 
na svet. Zato bo na koncu pred vse »maraton-
ce« postavljen izziv, da se priključijo pobudi 

Berem Besedo – več o njej in maratonu na 
spletni strani www.svetopisemskimaraton.
si. Za sodelovanje in branje Svetega pisma 
pa se lahko obrnete na našo koordinatorko 
»mini« svetopisemskega maratona Heleno 
Vinter, članico zakonske skupine iz Lenarta 
(031/659-257 ali helena.vinter@gmail.com). 

Takole pravi naša koordinatorka Helena 
Vinter, mamica petih otrok: 

Dragi sožupljani, rada bi vas povabila k 
sodelovanju na svetopisemskem maratonu.

Ko molim, se pogovarjam z Bogom. Vse 
prevečkrat pa samo govorim in premalo 
poslušam, kaj želi Gospod povedati meni. 
Sveto pismo pa je prav to: Božji odgovor na 
moje prošnje, zahvale, dvome, življenjske 
odločitve. Pri poslušanju Božje besede me 
Gospod tolaži, spodbuja, se z mano veseli, 

mi kaže pravo pot, mi govori, da sem zanj 
dragocena.

Ali mu želim prisluhniti?
Tudi do nas je prišla pobuda Svetopisem-

ske družbe, ki v oktobru pripravlja SVETO-
PISEMSKI MARATON po mnogih krajih v 
Sloveniji, ki pa lahko traja cel teden ali pa en 
dan. To pomeni 24-urno neprekinjeno bra-
nje Svetega pisma, ki ga bomo letos prvič or-
ganizirali tudi v naši župniji. K sodelovanju 
smo vabljeni prav vsi, tisti ki bi želeli Božjo 
besedo brati, in tisti, ki bodo Božjo besedo 
poslušali. Vse vas prosim, da se v čim ve-
čjem številu prijavite za bralce in se vpišete v 
sezname, ki bodo na voljo.

Verjamem, da se bomo kot župnija odzva-
li Božjemu povabilu in prisluhnili Njegovi 
besedi!

Kaplan Damjan Mlinarič

»Bodite moje priče!« (prim. Apd 1,8: 
»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh 
prišel nad vas, in boste moje priče v Jeru-
zalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do 
skrajnih mej sveta.«)

»Bodite moje priče!« je moto, ki si ga je ob 
papeževi razglasitvi leta vere, za letošnji du-
hovni seminar izbral Oče James. Oče James 
Manjackal je indijski duhovnik, redovnik 
reda Frančiška Saleškega, ki je bil in verja-
mem, da še vedno je, duhovno zelo pove-
zan z letos umrlim duhovnikom in vidcem 
Očetom Špeličem. Duhovni seminar je letos 
že devetič organiziral Center Kraljice miru 
Kurešček in je na Kureščku potekal od 13. 
do 15. julija 2012.

Seminarja smo se skupaj z drugimi ro-
marji naše molitvene skupine in župnije 
udeležili v soboto, 14. julija. Kljub temu da 
smo se na pot podali zgodaj zjutraj, je na 
Kureščku ob našem prihodu že bila velika 
množica romarjev iz vse Slovenije, veliko jih 
je prišlo tudi iz sosednje Hrvaške. Že ko smo 
prišli, je v velikem šotoru, na urejenem ol-
tarju bilo izpostavljeno Najsvetejše, romarji 
v šotoru in na travniku okoli njega so molili 
rožni venec. Čez čas se je začelo slavljenje, 
to meni prečudovito petje, v katerem človek 
popolnoma odpre svojo dušo in svoje srce 
Gospodu. Tako odprti in pripravljeni smo 
pričakali Očeta Jamesa v njegovem prvem 
nagovoru. 

Oče James nam je v svojih nagovorih spre-
govoril o tem, kako pomembno je, da se ne 
ustavimo ob čaščenju Brezmadežnega Mari-

jinega Srca; Njeno Srce nas želi in mora vo-
diti do Sinovega Srca. Spregovoril nam je o 
naši identiteti – da smo najprej Božji otroci 
in katoličani, spregovoril o skrivnosti Jezu-
sovega imena in Presvete Rešnje Krvi, o tem, 
zakaj je Jezus kar devetkrat prelil kri za nas, 
o pričakujoči veri. Za vse, kar prosimo, mo-
ramo brezpogojno verjeti, da bomo resnično 
prejeli. Z izjemnimi pričevanji nam je poka-
zal primere vere kristjanov, pa tudi drugih, 
ki so v veri in sklicujoč se na Jezusovo ime 
in njegove obljube bili čudežno uslišani. Vse 
svoje besede je podkrepil s citati iz knjige 
knjig – Svetega pisma.

V prvi pavzi sem začutila, da bi šla k spo-
vedi. Postavila sem se v dolgo, trikrat zavito 
vrsto. Ta dan je spovedovalo okrog 20 spove-
dnikov, nekateri v šotoru, pripravljenem za 
spovedovanje, drugi kar na prostem, v senci 
kakega drevesa. Kar nekaj spovednikov sem 

poznala in se na začetku ukvarjala z mislijo, 
h komu bi šla. Potem sem sklenila, da bom 
izbiro prepustila Gospodu in da naj me po-
šlje k »pravemu«. In res me je. Po dolgem ča-
kanju in vmesni tihi molitvi zase in za spo-
vednika, da bi naju resnično vodil Sveti Duh 
(minila je pavza, drugi nagovor, dolga pavza 
za kosilo in še velik del tretjega nagovora), 
sem prišla do spovednika, starejšega gospo-
da, ki sem ga videla prvič v življenju. Spoved 
je bila zelo milostna. Tako mirna, vesela in 
polna upanja že dolgo nisem šla od spovedi. 
Gospod mi je preko spovednika povedal vse. 
Bil je tako jasen in konkreten. V tistem tre-
nutku sem vedela, da če na Kureščku prej-
mem »samo« to, sem prejela veliko več, kot 
bi smela pred odhodom na seminar upati. 
In prejela sem še veliko več. Ko sem prišla 
iz šotora, sem gospoda, ki je pred šotorom 
skrbel za red, vprašala, kdo je ta duhovnik. 
Ni vedel, je pa pristopila gospa, ki je v vrsti 
čakala na spoved in mi povedala ime, prii-
mek in njegovo župnijo. Po poti do velikega 
šotora sem srečala še nekaj poznanih ljudi, z 
njimi poklepetala in pozabila. 

Kmalu za tem se je začela sveta maša in po 
maši molitev za ozdravljenje, oboje za mno-
ge višek dogajanja. Po molitvi smo slišali šte-
vilna imena tistih, ki so bili ozdravljeni. Tudi 
članov naše romarske skupinice. Nato nas je 
Oče James povabil, da smo položili roke na 
soseda in molili drug za drugega. Bili smo 
ena velika družina, ki pripada Kristusovi 
cerkvi, doživeli smo živega Jezusa, ki se spre-
haja med nami, ki nas blagoslavlja, ozdravlja 

bolne, tolaži žalostne 
in vsakemu izmed nas 
deli milosti, ki jih po-
trebuje. Mamica Ma-
rija je spet izpolnila 
svojo obljubo. Resnič-
no je Kraljica miru in 
Kurešček je njen kraj, 
kraj velikih milosti, 
kjer nas čakata Njeno 
in Sinovo Srce. 

Tako polni veselja 
in miru, ne da bi se še 
prav zavedali, kaj vse 
smo prejeli, smo se od-
pravili proti avtobusu. 
Skozi šipo avtobusa 

sem zagledala mojega spovednika, kako gre 
na drugi avtobus. O njem povprašala še ene-
ga duhovnika, pa ga ni poznal. V sebi sem 
čutila, da bom izvedela. 

Svojo romarsko pot smo s petjem, pode-
litvijo doživetega nekaterih romarjev in ve-
černo molitvijo nadaljevali proti domu, ka-
mor smo prispeli v poznih večernih urah.

Naslednje jutro sem po maši vzela v roke 
glasilo, ki ga je s Kureščka prinesla mama. 
Ga odprla nekje na sredi in začela brati za-
dnji odstavek in brala: » Zahvaljujemo se go-
spodu ime, priimek , župnija … za darovano 
romarsko sveto mašo …« Vse, kar sem prej-
šnji dan pozabila. Vedela sem, da je to on.

In v srcu sem se zahvaljevala Bogu za 
njegovo dobroto in še za en čudež, ki ga je 
storil.

Romarka

MED LJUDMI

Moja izkušnja z duhovnega 
seminarja na Kureščku 

Svetopisemski maraton 2012

Ne boj se, samo veruj!
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Letno srečanje Prenove v Duhu v Novem mestu
Vabimo vas na vseslovensko srečanje Prenove v Duhu, ki bo letos potekalo 20. oktobra 
2012 v stolnici Sv. Nikolaja v Novem mestu. Geslo letošnjega srečanja je »Slavilna doli-
na« (prim. 2Krn 20,26). Priložnost bo, da se srečamo z verniki iz vse Slovenije, ki želijo, 
da Gospod še globlje stopi v njihova življenja, njihove družine in njihove župnije. Lahko 
bomo slišali, kako Gospod deluje v življenju posameznikov, kako jih On vodi in kako so 
sedaj njihova življenja prenovljena. Tako bomo res doživeli, da Jezus resnično živi tudi 
danes in tudi danes dela čudeže in ozdravlja vsakršne bolezni in stiske. Tako bomo res 
videli, da Njega resnično skrbi za vse naše težave in probleme, zato nam želi pomagati. 
Vse to in še več bomo doživeli v Novem mestu, zato se nam pridruži tudi ti!

Program srečanja:

Čaščenje, slavljenje, poučevanje, pričevanja, rožni venec, molitev nad posamezniki.

Program je razdeljen na dopoldanski in popoldanski del, vmes bo odmor za kosilo.

Ob 18. uri zaključna sveta maša, ki jo bo vodil msgr. Andrej Glavan - novomeški škof.

Župnija Lenart organizira avtobusni prevoz na srečanje in vas prijazno vabi, da se ude-
ležite tega enkratnega dogodka. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusne postaje Le-
nart. Prijave in informacije na tel. 040 413 867 (Olga).

žine Hercog daroval upokojeni mariborski 
nadškof dr. Franc Kramberger. Ob kapeli so 
se zbrali sorodniki pokojne Kristine Hercog, 
na željo katere je bila 2007. leta postavljena 
kapela, ter gostje, med njimi poslanec DZ 
Franc Breznik. V kapelo so takrat postavi-

li Križanega, ki ga je oče pokojne Kristine 
Hercog po drugi vojni našel na smetišču. 
Bogoslužje je obogatilo ljudsko petje, ki ga 
je vodila Barbara Gajšek iz Pernice. 

Ludvik Kramberger
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V soboto, 15. 9. 2012, je v Benediktu 
potekal 14. likovni ex-tempore Benedikt 

2012, ko so udeleženci ustvarjali na tere-
nu v centru in okolici. Ex-tempore pokriva 

dejavnost ljubiteljskih 
likovnih ustvarjalcev, 
ki ustvarjajo na ob-
močju Upravne enote 
Lenart. Nastala dela 
si bo mogoče ogledati 
na razstavi, ki jo bodo 
odprli v petek, 12. ok-
tobra 2012, na osnovni 
šoli v Benediktu.

Projekt je nastal v 
sodelovanju z občino, 
osnovno šolo in kul-
turnim društvom iz 
Benedikta.

V dneh od 15. avgusta do 13. septembra je 
v Galeriji KS Jarenina razstavljala 16 svojih 
likovnih del Jasna Brunskole iz Gornje Rad-

gone na prvi povsem samostojni razstavi, 
čeprav slika že skoraj petnajst let. Izkušnje 
s slikanjem si je »nabirala« pri akademskem 

slikarju Mirku Rajnarju v Murski Soboti.
Sedaj pa so njena dela (oglje na kartonu 

ter akril na kartonu in platnu) na ogled v 
razstaviščnih prostorih Doma 
sv. Lenarta v Lenartu, kjer so 
njeno drugo samostojno raz-
stavo odprli v petek, 14. sep-
tembra, ob 15. uri. O slikarki 
je spregovorila Polona Šporin. 

Udeležuje se številnih likov-
nih delavnic in kolonij in je 
doslej sodelovala na številnih 
društvenih in skupinskih raz-
stavah po vsej severovzhodni 
Sloveniji in tudi v Porabju na 
Madžarskem. Razstavo je od-
prl predsednik sveta Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti 
oziroma izpostave tega skla-
da v Gornji Radgoni Milan 
Nekrep. Razstava del Jasne 

Brunskole bo v Lenartu na ogled do konca 
oktobra.

Tekst in slika: Filip Matko

V drugi polovici aprila lani sta se na 950 
kilometrov dolgo romanje po Jakobovi poti 
na severozahodu Španije podala zakonca 
Dragica in Jože Marinič iz Maribora. Na 
njuni 35-dnevni poti ju je z SMS-sporočili 
ves čas spremljal dolgoletni prijatelj, »ro-

mantik slovenjegoriških gričev« (tako ga je 
poimenoval profesor likovne umetnosti Jože 
Foltin) Jože Horvat iz Spodnje Velke s sopro-
go, sicer član likovne sekcije KUD Gabrijel 
Kolbič z Zgornje Velke. Zakonca Marinič sta 

s svojega popotovanja prinesla mnogo lepih 
posnetkov, ki sta jih predstavila na številnih 
predavanjih in razstavah. In sedaj je tukaj še 
ena razstava: Jože Horvat je po njunih po-
snetkih izdelal akrilne slike ter akvarele.

V petek, 14. septembra, ob 18. uri je bila 
slovesna otvoritev 
razstave 15 akvarelov 
v prostorih poročne 
dvorane v Zgornji Vel-
ki. Pri večini akvarelov 
so pripisana tudi SMS-
sporočila, ki sta si jih 
izmenjala Jožeta. O 
»Akvarelnem potova-
nju po Jakobovi poti« je 
kustosinja Dragica Ma-
rinič dejala, da akvareli 
odpirajo neizmerne 
globine slikarjeve duše, 
vere in razumevanje 
sočloveka, prijatelja. V 

kulturnem delu programa je nastopil kvartet 
pevcev KUD Gabrijel Kolbič, razstavo, ki bo 
na ogled do konca oktobra, pa je odprl prof. 
Jože Foltin.

Tekst in slika: Filip Matko

24. avgusta 2012 se je v Matični knjižni-
ci v Lenartu zbralo večje število znancev in 
prijateljev Vladimira Plateisa iz Jurovskega 

Dola, ki je ob tej priložnosti predstavil svo-
jo prvo knjigo z zanimivim naslovom: Ali je 
bog nacist? Najprej je avtorja pozdravila in 
nagovorila Marija Šauperl, vodja Knjižnice 
Lenart, ki je v nadaljevanju povedala, da se 
bodo bralci ob branju te knjige do srca na-
smejali in uživali.

Prav tako je avtor v predgovoru nanizal 
nekaj stavkov iz vsebine knjige in pravi: »Na-
men zgodb je razvedriti in nasmejati bralca, 
kjer so visoke lekture in literarne vrednote 
drugega pomena.«

Iz vsebine: Morebitno slovo, Ali je bog na-
cist? Gift za gift, Mladič, Pri spovedi, Samo-
morilec, Umor v kameni dobi, Utrdba, Voda 
v prahu, Najtrdnejši argument, Benjamin: I., 
II., III., IV., V., Beanman.

Tekst in foto: Rudi Tetičkovič

Prav tako je v soboto, 15. septembra 
2012, potekal regijski seminar Učenje basa 

pri ljudskem petju, ki ga je vodila Adriana 
Gaberščik. Pripravili so ga Zveza kulturnih 

društev Slovenskih 
goric, JSKD Lenart in 
KD Cerkvenjak. 

V oktobru bodo v 
organizaciji JSKD Le-
nart in Zveze kultur-
nih društev Slovenskih 
goric potekali regijski 
seminarji za gledališko 
dejavnost za mentori-
ce otroških gledaliških 
skupin in za člane in 
režiserje odraslih gle-
daliških skupin. 
Breda Rakuša Slavinec

Članica Twirling plesnega in 
mažoretnega kluba Lenart Lana 
Žabčič se je skupaj s trenerko 
Anito Omerzu udeležila evrop-
skega mažoretnega tekmova-
nja v Franciji. Tekmovanje je 
potekalo v mestu Mazamet od 
30. 8. do 2. 9. 2012. Tekmovali 
so različni klubi iz vse Evrope. 
Lana Žabčič je dosegla 3. me-
sto – bronasto medaljo (več na 
www.twirling-lenart.si).

Razstava »Podvodni svet« avtorja Davorja 
Repca s Ptuja v avli Jožeta Hudalesa obči-
ne Lenart ni potekala po običajnih vzorcih. 
V četrtek, 13. 9. 2012, ob 19. uri je potekal 
dinamičen zaključek razstave, ki je bila na 

ogled od sredine julija. Na zaključku je avtor 
publiki, ki si je lahko fotografije podvodnega 
sveta ogledovala dva meseca, govoril o moti-
vih, ki so ga popeljali v vodne globine in mu 
v roke potisnili še kamero. Predstavil je tudi 

svojo potapljaško in fotografsko opremo.
Davor Repec je potapljač reševalec z ne-

kajletnimi potapljaškimi izkušnjami, s pod-
vodno fotografijo pa se je začel ukvarjati leta 
2010. Na ogled so bile postavljene podvo-

dne fotografije iz Indijskega oceana, Rdeče-
ga morja, Blejskega jezera, Zelenega jezera 
(Grünersee, Avstrija), Jadranskega morja in 
Soče. 

E. P. 

Novice iz lenarškega sklada za kulturne dejavnosti

Likovni ex-tempore v Benediktu

V Jarenini in Lenartu

Romantik po Jakobovi poti

Vladimir Plateis – Ali je bog nacist?

Regijski seminar v Cerkvenjaku 

Lana tretja v Franciji

Podvodni svet

IZ KULTURE
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Maldivi Slovensko morje
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KK Nona Lenart v 
novi sezoni v 4. ligi

Bojazen, da klub ne bo zdr-
žal finančnega zalogaja 3. SKL, 
so se uresničile, tako da se KK 
Nona Lenart seli iz 3. v 4. ligo. 
Klub bo v prihodnjih sezonah 
stavil predvsem na domače 
mlade igralce, ki bodo že v tej 
sezoni dobili veliko možnosti 
za dokazovanje na parketu, saj 
so klub zapustili nekateri nosil-
ci igre minulih sezon, in sicer 
Robert Karlo, Primož Oček in 
Marko Meško. V precej pomla-
jeni ekipi bodo tako priložnost 
dobili tudi kadeti, ki bodo sicer 
v 2. slovenski kadetski ligi igrali 

v združeni ekipi KK Nona 
Lenart Ljutomer. Kljub 
temu da bo ekipa v pri-
merjavi z lansko sezono 
precej spremenjena in po-
mlajena, ciljajo lenarški 
košarkarji čim bližje vrhu 
ligaške razpredelnice. A 
ambicij, po besedah pred-
sednika Smiljana Fekonja, 
za vnovičen povratek v 3. 
SKL, predvsem zaradi fi-
nanc, še nimajo. Z ligaški-
mi tekmami bodo pričeli 
v drugi polovici meseca 
oktobra.

Dejan Kramberger

Po uvodnem porazu na 
domačem terenu v Bene-
diktu proti Tolminskemu 
Puntarju so nogometaši 
Slovenskih goric v 2. krogu 
1. SFL v gosteh premagali 
ekipo Nazarja in s tem do-
segli prvo zmago v prvoli-
gaški konkurenci. 

Že na prvi tekmi proti 
Puntarju so nogometaši 
Slovenskih goric pred pri-
bližno 200 gledalci kljub 
porazu 2:4 pokazali, da se 
lahko dokaj enakovredno 
kosajo tudi s prvoligaši in 
da bi s kančkom sreče lah-
ko že na prvi tekmi iztržili 
ugodnejši izid. 

Ob polčasu tekme v go-
steh proti Nazarju so sicer 
Slovenskogoričani še za-
ostajali z rezultatom 1:0, 
a so v nadaljevanju z zadetki Goloba, Klemenčiča 
(2-krat), Lašiča in Čučka tekmo spreobrnili v svojo 
korist in zmagali z rezultatom 5:3. 

Domačinom je nekaj upanja vlival še eden najbolj-

ših igralcev futsala zadnjih nekaj sezon v Sloveniji 
Blaž Metulj, a so igralci Slovenskih goric v zadnjih 
dveh minutah tekme uspeli priti do zgodovinske 
zmage za klub in še kako pomembnih treh točk za 
nadaljevanje prvenstva. 

Že nocoj pa so na vrsti tekme 3. kroga 1. SFL. 
Nogometaši Slovenskih goric se bodo nocoj ob 
20.30 v Benediktu pomerili z aktualnim držav-
nim prvakom in najtrofejnejšim slovenskim fut-
sal klubom, ekipo Litije. Litijani so zadnjo tekmo 
na domačem terenu proti ekipi Bronxa iz Škofij 
dobili z visokim rezultatom 11:5. V taboru Slo-
venskih goric se zavedajo, da jih čaka težka preiz-
kušnja proti edinemu slovenskemu predstavniku, 
ki zastopa slovenske klubske barve v evropskem 

tekmovanju, tako bi bila tudi že točka v nocoj-
šnjem obračunu velik uspeh. 

Teden dni kasneje čaka Slovenske gorice še 
ena tekma na domačem igrišču in sicer prihaja 
v Benedikt KMN Oplast iz Kobarida. Tekma se 
bo tako kot nocojšnja pričela ob 20.30. Iz tabora 
Slovenskih goric vabijo gledalce iz celotnih Slo-
venskih goric, da se v čim večjem številu zberejo 
in pomagajo edinemu klubu iz SV Slovenije v 1. 
SFL do novih točk. 

Lenart v zadnjem krogu odvzel 
točko vodilnemu Šoštanju

Po uvodni zmagi v 1. krogu Štajerske lige so no-
gometaši Lenarta nanizali 3 zaporedne poraze. V 
minulem 5. krogu pa so Lenarčani na domačem igri-
šču na Poleni z dobro igro odvzeli točko vodilnemu 
Šoštanju. Gostje iz Šoštanja so sicer povedli, a so še 
pred iztekom prvega polčasa Lenarčani iz 11 m pre-

ko Mitja Marka izenačili na 1:1. Pri tem rezultatu je 
v napeti tekmi ostalo do konca srečanja. Gostje so 
prejeli kar 4 rumene kartone, 2 minuti pred koncem 
tekme pa so ostali celo z igralcem manj, vendar je 
ostalo premalo časa, da bi Lenarčani izkoristili igro 
z igralcem več. V tem krogu odhaja NK Lenart v go-
ste k ekipi Marles hiš, prihodnji konec tedna pa pred 
domačim občinstvom gosti ekipo Palome. Trenutno 
NK Lenart s 4 točkami zaseda 9. mesto.

Jurovski Dol do 10., Cerkvenjak 
do 1. točke v 5. krogu

Jurovski nogometaši so v derbiju 5. kroga 1. MNZ 
Maribor na gostovanju pri drugouvrščenem Železni-
čarju zabeležili prvi remi v sezoni. S še tremii zmaga-
mi in enim porazom ter skupno osvojenimi 10-timi 
točkami zasedajo trenutno 4. mesto. za vodilnim in 
neporaženim Fužinarjem zaostajajo 5 točk. Neko-
liko slabše kaže Cerkvenjaku, ki je sicer medtem v 

pokalnem obračunu po streljanju 11-metrovk izločil 
tretjeligaški Malečnik, v ligaškem tekmovanju pa v 
zadnjem krogu unovčil prvo točko proti Miklavžu 
v gosteh. Že to nedeljo pa bomo v Jurovskem Dolu 
priča sosedskem derbiju med Jurovskim Dolom in 
Cerkvenjakom. Tekma se bo pričela ob 16.30. Priho-
dnji konec tedna pa bodo igralci Cerkvenjaka pred 
domačim občinstvom zaigrali proti Slivnici, medtem 
ko Jurovski Dol potuje na gostovanje proti Framu. 

2. DOL – vzhod
Benediške odbojkarice pred pričetkom 2. DOL, ki 

je odslej razdeljena na 2 dela (vzhod in zahod), cilja-
jo na vrh lestvice. Zasedba je v primerjavi z lansko 
sezono, ki so jo Benedičanke končale na 4. Mestu, 
bolj ali manj enaka. Seveda pa bo uvrstitev v sam 
vrh lestvice vse prej kot lahek, saj je konkurenca v 
vzhodnem delu lige zelo močna. Med najtrše konku-

rentke sodijo Mariborčanke, igralke Murske Sobote 
in Braslovč. Prvo tekmo v novi sezoni bodo benedi-
ške odbojkarice odigrale pred domačim občinstvom 
v soboto, 13. oktobra, proti ŽOK AS Prstec Ptuj. 
Želja benediških odbojkaric in seveda vseh v klubu 
je seveda sezono začeti z zmago. Na gostovanju v 2. 
krogu jih čakajo odbojkarice Prevalj. 

KMN Slovenske gorice do prve zmage

Danes v Benediktu proti državnim prvakom

ŠPORT

ODBOJKA

NOGOMET - 1. SFL

ŠTAJERSKA LIGA

1. MNZ MARIBOR

KOŠARKA
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Prvo tekmo KMN Slovenskih goric v 1. SFL si je v Benediktu ogledalo 
več kot 200 gledalcev.

Posnetek s predsednikom in sekretarjem (Smiljan Fekonja, David La-
vrenčič) ob podelitvi simboličnih daril v zahvalo

Šampionska ekipa KK Nona Lenart, ki je v zadnjih treh sezonah dosegla 
za klub zgodovinske rezultate

Slovenske gorice iz Nazarja s prvo zmago

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 40 x 124 mm 80,0 €

1/8 strani 84 x 124 mm 100,0 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,0 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,0 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20% 
DDV

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu S 30 - frekvenca 
375,25 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

D o p i s n i k o m  O v t a r j e v i h  n o v i c !
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojen-
im naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred 
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno 
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorje-
na odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor 
fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 26. oktobra!

Uredništvo
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Mlad pesnik
»Takšne pesmi pišem, da jih še France 
Prešeren ne bi mogel napisati,« se je mlad 
pesnik hvalil prijatelju.
»So tako dobre?«
»To je težko reči. O tem bo sodila zgodovina. 
Vendar pa opevam mobitele in računalnike.«

Prostovoljec
Klošar je zabredel v takšno stisko, da ni 
mogel več preživeti. Zato se je javil, da bi 
prostovoljno služil v vojski.
»Oprostite, ne moremo vas vzeti za vojaka, 
ker ste preveč stari in iztrošeni,« so mu rekli 
na naborni komisiji.
»Zakaj pa me potem ne vzamete za genera-
la? Ali ne potrebujete nobenega več?«

Plača
»Gospod direktor, prosim za povišico. Saj 
veste, da sem se poročil.«
»Tu ste zavarovani samo za nesreče pri delu. 
Za vse druge nesreče, ki vas lahko doletijo v 
življenju, se morate zavarovati sami.«

Sošolki
Po tridesetih letih se srečata dve sošolki.
»Že petindvajset let sem poročena in še 
vedno ljubim istega,« je rekla prva.
»Grozno, pa mož ni še nikoli nič posumil?«

Upanje umira zadnje
»Upam, da sem vas zadnjič zalotil pri golju-
fiji,« je kriminalist dejal direktorju.
»Tudi jaz iskreno upam, da me drugič ne 
boste dobili.«

Zagata
»Ali lahko govorim z direktorjem?«
»Oprostite, trenutno je v zaporu.«
»Kdaj pa se vrne.«
»Tega pa še ne vemo. To bomo izvedeli iz 
časopisov.

Neprijetno vprašanje
Direktor z velikim trebuhom je pred vrtcem 
čakal na ženo.
»Ali čakate na otroka,« ga je povprašala 

vzgojiteljica, ki je prišla mimo.
»Ne, ne. To imam od piva.«

Zlato pravilo
»Če hočeš v zakonu živeti mirno, moraš 
upoštevati zlato pravilo.«
»Katero?«
»Žene nikoli ne prekinjaj, kadar molči.«

Bolhe
»Prosim odpeljite to ščene iz gostilne, ker 
po nogi že čutim bolhe,« se je natakarica 
razburila na mladeniča s psom.
»Fifi, hitro morava iz te gostilne, ker ima 
natakarica bolhe.« 

Nasmeh
»Vedno, ko vas vidim, kako se smejite, si 
zaželim, da bi me obiskali,« je možakar rekel 
mladenki.
»Ste samski?«
»Ne. Zobozdravnik sem.«

Inteligenčni kvocient
»Kako pravimo moškemu, ki je izgubil 90 
odstotkov svojega inteligenčnega kvocien-
ta?«
»Vdovec.«

Panika
»Kakšna je razlika med piknikom v naravi 
in paniko?«
»Dober mesec dni.«

Mlado vino
»Natakar, vino, ki ste mi ga postregli, je še 
čisto motno.«
»Nemogoče. Morda imate samo umazan 
kozarec.

Mladost
Vajenec je vsako jutro zamudil v službo.
»Tako ne bo šlo več naprej,« se je nekega dne 
razburil mojster.
»Dajte no, mojster, saj ste bili včasih tudi vi 
mladi,« se je začel izgovarjati vajenec.
»No, no, to že,« je odvrnil mojster. »Toda ne 
vsako noč!« 

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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 »Peter, zakaj si danes tako zamorjen?« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica povpra-
šala rezkarja Petra.

 »Ne sprašuj. Doma imam norišnico,« je 
potarnal Peter.

 »Kaj pa se dogaja?« je postala radovedna 
Marica.

 »Uh, grozno. Vsa hiša je razmetana. Vsi 
letajo sem in tja in premikajo pohištvo. Z 
mano pa se sploh nihče noče več pogovarja-
ti,« je pojasnil Peter.

 »Ja, kaj pa se je zgodilo, saj potresa ali po-
plave nismo imeli,« je dejala Marica.

 »Oprosti, Peter, tudi jaz ne razumem, za-
kaj imaš takšen direndaj v hiši,« se je v po-
govor vključil mizar Tone.

 »Zato, ker sem v hišo uvedel reforme,« je 
odločno dejal Peter. 

 »Kakšne reforme?« sta presenečeno pov-
prašala Marica in Tone.

 »Temeljite reforme,« je odločno dejal Pe-
ter. »Otroci bodo poslej živeli v podstrešni 
sobici. V času krize se ne bodo šopirili vsak 
v svoji sobi. Žena bo kuhala v kleti, kjer bo 
tudi hladilnik. Dokler je bil v kuhinji, so vsi 
kar naprej stikali po njem. Televizija bo v 
moji delovni sobi. Kdor jo bo hotel gledati, 
bo moral dobiti dovoljenje od mene. Psa pa 
sem vrgel iz hiše. Naj mrcina spi pred vrati. 
Sedaj, ko je kriza, mi ne bo odžiral elektrike 
v dnevi sobi.«

 »Peter, saj s temi svojimi temeljitimi 
reformami ne boš nič prihranil,« je zapre-
padeno dejala Marica. »Ne glede na to, 
ali bodo otroci spali v svojih sobah ali na 
podstrešju, bodo porabili enako kot doslej. 
Tudi elektrike ne boš plačal nič manj, če bo 
hladilnik v kleti, pes pa pred vrati. In za te-
levizijo ne boš plačal nič manj, če jo bodo 
otroci gledali ali ne.«

 »Marica, to si ti samo misliš,« je z dvignje-
nim prstom odvrnil Peter. »Že v zadnjem 
tednu sem ogromno prihranil, saj se vsi cele 
dneve samo selijo po hiši ter prepirajo, kje 
bo kaj in kdo je kaj kam dal. Za disko klube, 
za plesne vaje, za tečaje angleščine in nem-
ščine, za solarije, za frizerje, za izlete in za 
vse druge nepotrebne in drage aktivnosti, 
ki so mi pile denar in kri, nima več noben 
časa. Ker smo med seboj vsi skregani, pa 
tudi skupaj ne pijemo več kavice, kar nam je 
doslej samo kradlo čas in denar.«

 »Joj, Peter, kam pa bo takšno varčevanje 
dolgoročno pripeljalo,« je zastokal Tone.

 »To vprašaj naše politike. Jaz ne počnem 
nič drugega kot oni. Če se njim splača, se bo 
tudi meni,« je dejal Peter.

 »No, potem pa mi je že jasno, kam to pe-
lje,« je dejala Marica. »Peter, samo pazi, da 
tebi to ne bo postalo jasno šele, ko te bodo 
vsi tvoji družno napodili in vrgli iz hiše.«

HUMORESKA

 »Peter, zakaj si danes tako zamorjen?« je  »Peter, saj s temi svojimi temeljitimi 

Temeljite reforme
Piše: Tomaž Kšela

Vrtnice
Pa začnimo danes z Žametnimi vrtnicami 
Borisa Kopitarja:
»Žametne vrtnice simbol življenja so, iz tr-
nja zraste vsak cvet v svetlo nebo …«
Vrtnice, kraljice rož in vrtov, simbolizirajo 
neminljivo ljubezen, lepoto (nevesta, lepa 
kot gartroža), pogum, zmagoslavje, večno 
življenje, bogastvo … V krščanstvu je vr-
tnica simbol duhovne ljubezni in čistosti, 
Marijo so imenovali mistična vrtnica od-
rešitve. Naše ime za vrtnico je tudi gartro-
ža, imenitni šibek ali preprosto roža, od 
tod tudi slovensko ime za junij-rožnik. V 
tem mesecu se molijo tudi molitve vrtnice, 
posvečene srcu Jezusovemu. 
Predniki vrtnic so divji šipki, ki rastejo 
ob robovih gozdov in na gmajnah, cveti-
jo v beli, roza in tudi rdeči barvi, v jese-
ni pa imajo rdeče plodove. Lepoto šipka 

sem letos lahko občudovala pod Krnom 
na planini Kuhinja, kjer se cvetovi šipko-
vih grmov mešajo z zvončkljanjem kravjih 
zvoncev. V frančiškanskem samostanu na 
Kostanjevici je lepa zbirka vrtnic burbonk, 
ki so ime dobile po francoski kraljevi dru-
žini, katere člani počivajo v samostanski 
grobnici. Tu se v mesecu maju odvija fe-
stival vrtnic. Rozarij (vrt vrtnic) je tudi 
v Volčjem Potoku in Botaničnem vrtu v 
Mariboru. Slovenci imamo svojo grmasto 
vrtnico Prešeren, katere »oče« je dr. Ma-
tjaž Kmecl. Anglež David Austin je križal 
stare sorte z modernimi in vzgojil angleške 
vrtnice, znane po lepoti in vonju. Nemška 
žlahniteljska hiša Kordes pa vzgaja odpor-
ne sorte vrtnic. Glede na obliko rasti, veli-
kost, obliko cvetov in čas cvetenja delimo 
vrtnice na: gredne, vzpenjave in grmaste.
Gredne so lahko samostoječe (cvetovi ra-
stejo na vrhu rastline, ki je visoka do 1,5m), 
čajevke (cvetijo vso sezono, cvetovi so lepe 
oblike, tudi dišeči, primerni za rezano cve-
tje), mnogocvetne (imajo množico manj-

ših cvetov, ki dajejo videz velike cvetne 
in barvne mase), poliante (imajo manjše 
cvetove, so nižje, primerne za masivne za-
saditve in obrobe), pritlikave (primerne za 
skalnjake), drevesaste (cepljene na stebla, 
zato imajo obliko majhnega drevesca).
Vzpenjavke so močne rastline z dolgimi 
poganjki in potrebujejo oporo. Velikocve-
tne (rastejo počasi, cvetijo dvakrat letno), 
rambler (cvetijo enkrat letno v šopih), stal-
no cvetoče(cvetijo pozno pomladi, pocvi-
tajo poleti, jeseni ponovno zacvetijo).
Grmaste so vrtnice močne rasti, ki potre-
bujejo malo nege, starejše sorte cvetijo en-
krat letno, novejše čez celo poletje in tudi 
lepo dišijo.
Vrtnice sadimo na sončna, zavetna, zračna 
mesta v ilovnato zemljo, obogateno s kom-
postom ali preperelim hlevskim gnojem. 
Pri sajenju upoštevamo končno velikost, 
da so sadilne razdalje dovolj velike. Sadi-

ke z golimi koreninami sadimo 
pozno jeseni ali pomladi. Tiste 
v lončkih pa kadarkoli. Sadilno 
jamo pripravimo nekaj dni pred 
sajenjem. Sadiko posadimo tako, 
da je cepljeno mesto od 2 do 3 
cm nad nivojem zemlje. Dobro 
zalijemo. Prvo leto vrtnic ne gno-
jimo, sicer pa jih gnojimo pomla-
di, nazadnje v 6. mesecu. Zaliva-
mo jih zjutraj, ne po listih. Tla ob 
vrtnici okopavamo, še posebej po 
dežju, da prst ostane zračna. Rez 
vrtnic je odvisna od sorte, pri ve-
čini pa velja jesenski prirez in re-
zanje pomladi. Pred zimo vrtnice 
zaščitimo tako, da jih obsujemo 
z zemljo, zastirko iz slame ali li-

stja. Najpogostejši škodljivci vrtnic so: uši, 
tripsi, šipkova grizlica. Bolezni vrtnic pa: 
pepelasta plesen, šipkova rja in črna listna 
pegavost. Če se le da, sadite odporne sorte, 
skrbite, da bodo vrtnice v dobri kondici-
ji, sproti odstranite odmrle cvetove, proti 
boleznim uporabljajte rastlinske pripravke 
(koprivo, preslico, rman, česen …), če pa 
je potrebna »kemija«, naj bodo to bakre-
ni in žvepleni pripravki. Uši odstranjujte s 
pobiranjem, vodnim curkom, v pomoč pa 
naj vam bodo pikapolonice, druge koristne 
žuželke in ptice. Vrtnice razmnožujemo s 
potaknjenci (v avgustu), s cepljenjem in 
sejanjem.
Ker so vrtnice tudi vsestransko uporabne v 
zdravilstvu, kozmetiki, kuhinji, bom o tem 
kaj več napisala v prihodnji številki. Do 
takrat pa uživajte v jesenskem cvetenju vr-
tnic in ne pozabite - na plotovih kmečkih 
vrtov so včasih rastle drobne vinsko rdeče 
vrtnice.

Marija Čuček, foto: Milko Čuček 
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Glasbenica Anita Kralj iz Svete Trojice v 
Slovenskih goricah je na glasbeni sceni pri-
sotna že 12 let; na slovenski glasbeni sceni 
je ena redkih, ki ima glasbeno izobrazbo. 
Ukvarja se tudi s poučevanjem orgel, klavirja 
in petja. Tokrat Anita predstavlja pesem 'Ko 
bi jaz', ki jo je zapela s svojo učenko orgel in 
petja Lejo Leutgeb. Pesem v originalu izvaja-

ta Andreja Pinotič in Polona Petovar, napi-
sal pa jo je nepozabni Brendi. Anita in Leja 
sta omenjeno pesem zapeli na Miklavževem 
koncertu, kjer sta bili deležni odličnega od-
ziva publike ter se jo posledično odločili tudi 
posneti. Za novo preobleko je poskrbel Si-
mon Gomilšek iz dua Platin.

D. P.

Brendijeve pesmi živijo naprej


