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SLOVENIJA

Vlada je konec februarja sprejela 
»Uredbo o razvrščanju objektov gle-
de na zahtevnost gradnje«, na osnovi 

katere bo lahko vsakdo bolj enostavno in hi-
treje gradil enostavne in nezahtevne objekte.

V čem je bistvena novost uredbe? Ta na 
novo določa širok nabor enostavnih in ne-
zahtevnih objektov. Za gradnjo enostavnih 
objektov ni treba pridobiti gradbenega do-
voljenja, za gradnjo nezahtevnih objektov 
pa je gradbeno dovoljenje treba pridobiti, 
vendar zanj investitor ne potrebuje projek-
tne dokumentacije.

Na ministrstvu za infrastrukturo in pro-
stor ocenjujejo, da se bo število objektov, ki 
bodo po novem sodili med enostavne objek-
te, povečalo za približno 35 odstotkov, šte-
vilo objektov, ki bodo po novem sodili med 
nezahtevne objekte, pa naj bi se povečalo za 
preko 50 odstotkov. S tem uredba dosledno 
sledi cilju odprave administrativnih ovir pri 
graditvi objektov.

Inšpekcijske službe, pristojne za področje 
graditve objektov, ocenjujejo, da se bo zaradi 
nove uredbe število postopkov, ki jih vodijo 
zaradi gradnje enostavnih objektov na črno, 
zmanjšalo za okoli 30 odstotkov. Uredba 
na nek način pravzaprav uvaja legalizacijo 
»majhnih« objektov, ki so bili v preteklosti 
zgrajeni na črno.

Uredba prav tako natančneje določa, kaj 
se šteje za vzdrževanje objekta, ki se lahko 
opravi brez upravne odločbe. 

Zaradi dejstva, da mnogi (starejši) pro-
storski akti ne vsebujejo določb o umeščanju 
in oblikovanju nezahtevnih in enostavnih 
objektov, uredba določa tudi splošna pravila 
umeščanja v prostor.

Zaradi omenjenih sprememb je mogoče 
pričakovati, da se bo število investicij v gra-
dnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
povečalo. Doslej je marsikdo z izgradnjo ga-
raže, drvarnice, škarpe, ograje, ute za kme-
tijsko orodje in podobnih objektov odlašal, 
ker bi moral dati več za dokumentacijo in 
gradbeno dovoljenje, kot za gradbeni mate-
rial in delo. Mnogi so se bali dolgotrajnega, 
zapletenega in dragega postopka, zato so od 
investicije raje odstopili. Sedaj, ko bo mogo-
če enostavne in nezahtevne objekte graditi 
brez administrativnih ovir in stroškov, se bo 
za gradnjo zagotovo odločilo več ljudi. To pa 
zna vsaj delno oživiti tudi gradbeno dejav-
nost pri nas, ki je v globoki krizi.

Kateri objekti sodijo po novi uredbi 
med enostavne? Poglejmo nekaj primerov: 
Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, v 
pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenje-
na bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, 

objekti v javni rabi) - do 30 kvadratnih me-
trov površine; pomožni objekt v javni rabi - 
stavbe s površino do vključno 40 kvadratnih 
metrov, gradbeno-inženirski objekti višine 
do vključno 5 m, vsi pomožni cestni objekti; 
ograja do višine 2 m; podporni zid (kon-
strukcija med dvema višinama zemljišča, ki 
preprečuje premik (zdrs) zemljine (pri ra-
čunanju višine podpornega zidu z ograjo se 
upošteva le merilo za podporni zid) - višin-
ska razlika med zemljiščem do 0,5 m; mala 
komunalna čistilna naprava (naprava za 
čiščenje komunalne odpadne vode z zmo-
gljivostjo, manjšo od 2000 PE - zmogljivost 
do vključno 50 PE, nepretočna greznica 
(vodotesen zbiralnik za komunalno odpa-
dno vodo)- prostornina do vključno 30 m3; 
vodnjak, vodomet - višina do vključno 5 m, 
globina do vključno 30 m; rezervoar (objekt, 
povezan s tlemi ali vkopan, s priključki in z 
inštalacijami)- rezervoarji za vodo, prostor-
nine do vključno 100 m3 itd.

Kateri objekti pa sodijo po novi uredbi 
med nezahtevne?

Majhna stavba (stavba majhnih dimenzij, 
v pritlični, enoetažni izvedbi, ki ni namenje-
na bivanju, lahko tudi prislonjena k stavbi, 
objekti v javni rabi) – nad 30 do 50 kvadra-
tnih metrov površine; pomožni objekt v 
javni rabi - stavbe s površino do vključno 
40 kvadratnih metrov, gradbeno- - stav-
be: površina nad 40 m2 do vključno 60 m2, 
gradbenoinženirski objekti višine nad 5 m 
do vključno 10 m; ograja do višine na 2 do 
vključno 3 m; podporni zid (konstrukcija 
med dvema višinama zemljišča, ki prepre-
čuje premik (zdrs) zemljine (pri računanju 
višine podpornega zidu z ograjo se upošteva 
le merilo za podporni zid) - višinska razlika 
med zemljiščem do 1,5 metra; mala komu-
nalna čistilna naprava (naprava za čiščenje 
komunalne odpadne vode z zmogljivostjo, 
manjšo od 2000 PE - zmogljivost nad 50 
do vključno 200 PE, nepretočna greznica 
(vodotesen zbiralnik za komunalno odpa-
dno vodo)- prostornina nad 30 do 50 m3; 
vodnjak, vodomet - višina nad 5 m, globi-
na nad 30 m; rezervoar (objekt, povezan s 
tlemi ali vkopan, s priključki in z inštalaci-
jami); samostojno parkirišče (do 200 kva-
dratnih metrov) itd.

Seveda pa to, da bo gradnja enostavnih 
in nezahtevnih objektov bolj enostavna in 
cenejša, še ne pomeni, da bo lahko vsakdo 
postavil »sračje gnezdo«, kamor bo hotel. Še 
vedno bo moral upoštevati občinski prostor-
ski načrt in vse kriterije, ki določajo, kakšne 
objekte je mogoče kje graditi.

T. K.

Zaradi uveljavitve novega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju se je s 1. januarjem 2013 pri-

spevek za prostovoljno vključitev v obvezno 
pokojninsko zavarovanje dvignil za 220 od-
stotkov, o čemer smo pisali že v februarski 
številki Ovtarjevih novic. Do novega leta so 
brezposelni, ki ne prejemajo denarnega na-
domestila, za to, da so bili pokojninsko za-
varovani, plačevali 57,88 evra mesečno, po 
novem letu pa so dobili položnice za 185,80 
evra mesečno. Zaradi tega se je iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja že odjavilo 7100 
ljudi, ki so bilo do novega leta vanj prosto-
voljno vključeni.

Kot smo prizadete že opozorili in napo-
vedali, je ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve zares pripravilo spremem-
bo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, s katero želijo vsem prizadetim 
prehod v nov sistem omiliti oziroma olaj-
šati. Če bodo poslanci v državnem zboru 

prvo spremembo zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju sprejeli, bodo 
letos prostovoljno vključeni v obvezno po-
kojninsko zavarovanje mesečno plačevali 
59,41 evra ali 16 odstotkov zadnje znane 
povprečne letne plače zaposlenih v Slove-
niji. Prihodnje leto se bo mesečni prispevek 
dvignil na 74,27 evra mesečno. Po tem naj bi 
se mesečno vplačilo vsako leto dvignilo za 
deset odstotkov, dokler leta 2018 ne bo do-
seglo 185 evrov.

Tisti, ki so že vplačali znesek 185,80 evra, 
bodo, če bo sprememba zakona sprejeta, v 
90 dneh po uradni dolžnosti razliko dobili 
vrnjeno. Vsi, ki so se odjavili iz omenjenega 
zavarovanja, pa se bodo lahko v 30 dneh od 
uveljavitve spremembe ponovno prijavili v 
obvezno pokojninsko zavarovanje. Prispe-
vek od začetka leta do ponovne vključitve 
v zavarovanje bodo morali poravnati v 60 
dneh od uveljavitve spremembe zakona.

Po petmesečnih pogajanjih med social-
nimi partnerji o reformi trga dela, ki 
jih je mojstrsko vodil minister za delo, 

družino in socialne zadeve Andrej Vizjak, so 
poslanci v državnem zboru sprejeli nov zakon 
o delovnih razmerjih in novelo zakona o ure-
janju trga dela.

Z vsakim zakonom na delovnopravnem 
področju je tako, da so z nekaterimi njegovi-
mi določili bolj zadovoljni delojemalci, z dru-
gimi pa delodajalci. Tudi tokrat ni nič druga-
če. Na splošno pa je mogoče reči, da sta nova 
zakona uravnotežena, saj sta rezultat zrelega 
in zdravega kompromisa med vsemi socialni-
mi partnerji – torej delodajalskimi organiza-
cijami, sindikati in vlado. 

Katere novosti torej prinaša »mala dela-
vska ustava«? Ta pomemben naziv si je zakon 
prislužil zaradi tega, ker pomembno vpliva na 
vsakodnevno življenje vseh zaposlenih ter na 
poslovanje podjetij, podjetnikov in obrtni-
kov.

Novi zakon prinaša zlasti ukrepe za poeno-
stavitev postopkov v zvezi s sklenitvijo in od-
povedjo pogodbe o zaposlitvi ter zmanjšanje 
administrativnih ovir; povečanje fleksibilno-
sti trga dela in notranje fleksibilnosti; zmanj-
šanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas; 
destimulacije za uporabo pogodb za določen 
čas in povečanje pravne varnosti zaposlenih z 
namenom preprečevanja zlorab.

Delodajalec mora še vedno objaviti prosto 
delovno mesto, vendar ne nujno na zavodu 
za zaposlovanje (razen za javni sektor). Do-
volj je, če ga objavi na svojih spletnih straneh 
ali v svojih javno dostopnih poslovnih pro-
storih. Neizbranemu kandidatu lahko pošlje 
obvestilo o tem po novem tudi na e-mail.

Zakon je poenostavil tudi postopek odpu-
ščanja delavcev iz poslovnih razlogov, vendar 
ne na račun njihove pravne varnosti. Delo-
dajalcu ni več treba delavca vnaprej obvesti-
ti o nameravani odpovedi zaradi poslovnih 
razlogov. Prav tako delodajalcu ni več treba 
delavcu ponuditi druge zaposlitve, vendar ga 
zakon k temu spodbuja. V vseh primerih od-
povedi pogodbe o zaposlitvi se poenostavlja 
zakonska opredelitev obrazložitve odpovedi. 
Poleg tega zakon izrecno določa, da opustitev 
obvestila o pravicah iz naslova zavarovanja za 
primer brezposelnosti ne vpliva na veljavnost 
sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposli-
tvi. Zakon poenostavlja tudi vročanje odpo-
vedi.

Novi zakon delavcem omogoča vključe-
vanje v ukrepe aktivne politike zaposlova-
nja že v času odpovednega roka. Delodajalec 
mora delavcu v ta namen omogočiti odso-
tnost z dela najmanj en dan na teden.

Pri odpuščanju presežnih delavcev mora 
delodajalec spoštovati kriterije iz kolektivne 
pogodbe, v soglasju s sindikatom pa ima mo-
žnost oblikovati tudi lastne kriterije.

Doslej so uživali posebno varstvo pred od-
povedjo starejši delavci od 55 let, novi zakon 
pa je to mejo dvignil na 58 let. Varstvo bodo 
uživali tudi delavci, ki jim do izpolnitve pogo-
jev za starostno upokojitev manjka pet let ali 
manj. Za to določilo zakon določa prehodno 
obdobje. Letos bodo varstvo imeli moški stari 
55 let in ženske stare 54 let in 4 mesece, leta 
2014 moški stari 55 let in ženske 55 let, leta 
2015 moški in ženske stari 56 let, leta 2016 
moški in ženske stari 57 let in 2017 moški in 
ženske stari 58 let.

Novi zakon omejuje čas dojenja, ki upra-
vičuje delavko do posebnega varstva pred od-
povedjo do enega leta otrokove starosti. 

Delodajalec lahko že v času trajanja posku-
snega dela delavcu redno odpove pogodbo o 
zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega po-
skusnega dela s sedemdnevnim odpovednim 

rokom.
Če sodišče ugotovi, da je bil delavec odpu-

ščen nezakonito, lahko namesto njegove vr-
nitve na delo določi denarno odškodnino, če 
sodelovanje med delodajalcem in delavcem 
ne bi bilo več mogoče.

Velika novost je, da lahko sklene pogodbo o 
zaposlitvi tudi edini lastnik enoosebne druž-
be. V tem primeru se šteje, da je v delovnem 
razmerju, zato se lahko vključi v sisteme soci-
alnih zavarovanj kot zaposlena oseba.

Zakon prispeva k notranji fleksibilnosti, 
saj delodajalcem omogoča, da v določenih 
pogojih delavcu odredijo drugo delo.

V času začasnega čakanja na delo pa de-
lavci ne bodo več upravičeni do sto odstotnih 
plač, temveč do 80-odstotne osnove.

Odpovedni roki so po novem krajši. Naj-
daljši odpovedni rok pri odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega 
razloga ali iz razloga nesposobnosti se je s 120 
skrajšal na 60 dni. 80 dni odpovednega roka 
velja le za delavce, ki so pri delodajalcu že 
več kot 25 let. V primeru odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega 
razloga znaša odpovedni rok 15 dni.

Sicer pa so odpovedni roki za odpoved iz 
poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti 
po enem letu dela 15 dni, po dveh letih 30 dni, 
po treh letih 32 dni nato pa vsako leto dva dni 
več do 60 dni.

Delavcu pripada v primeru odpovedi iz 
poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti 
odpravnina v višini 1/5 osnove za zaposlitev 
od enega do desetih let, 1/4 osnove za zaposli-
tev od deset do dvajset let in 1/3 osnove za več 
kot dvajset let zaposlitve pri delodajalcu.

Pokojnina ob upokojitvi delavcu pripada, 
če je pri delodajalcu zaposlen najmanj 5 let.

Če se delavec preseli dalj od podjetja, ima 
pravico do večjega povračila stroškov prevo-
za, če se tako dogovori z delodajalcem oziro-
ma če je tako določeno s panožno kolektivno 
pogodbo.

Novi zakon ohranja dodatek za delovno 
dobo. Do celotnega regresa za letni dopust 
pa je delavec upravičen samo, če je celo leto 
zaposlen.

Novi zakon omejuje sklepanje pogodb o 
zaposlitvi za določen čas, uvaja pa tudi pra-
vico do odpravnine ob izteku zaposlitve za 
določen čas.

Zakon uvaja tudi kvote za zaposlovanje 
agencijskih delavcev. Po novem njihovo šte-
vilo ne sme presegati 25 odstotkov vseh za-
poslenih za nedoločen in določen čas. Zakon 
ščiti agencijske delavce, saj določa, da jim 
mora dati plačo naročnik, pri katerem delajo, 
če jim je ne izplača agencija.

Če delodajalec pošlje delavca na izobraže-
vanje in usposabljanje, vsi stroški bremenijo 
njega.

Če delodajalec delavca napoti na delo v 
drugo podjetje, je subsidiarno odgovoren zanj 
še dve leti.

Novi zakon ščiti tudi samostojne podjetni-
ke, ki delajo v glavnem za enega delodajalca 
in so od njega ekonomsko odvisni.

Za delavce je dobro tudi, da po novem za-
konu plačilna lista predstavljala izvršilni 
naslov. Če delodajalec delavcu ne bo izplačal 
plače, delavcu ne bo potrebno vložiti tožbe na 
delovno in socialno sodišče, temveč bo lahko 
s plačilno listo predlagal izvršbo.

Doslej nekateri delodajalci delavcem v času 
bolniške niso redno izplačevali nadomestil 
plač, ki so jih zanje prejemali od zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. Po novem imajo de-
lavci, ki so na dolgotrajnem bolniškem dopu-
stu, možnost, da prejemajo nadomestilo plače 
neposredno iz zavoda, če jim je delodajalec ne 
bi redno izplačeval.

Enostavneje do nezahtevnih objektov

Pokojninsko zavarovanje spet cenejše?Nov zakon o delovnih razmerjih in 
novela zakona o urejanju trga dela
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AKTUALNO IZ OBČIN

Benedikt

Investicije, financirane iz letošnjega 
proračuna, že koristno uporabljajo

Občina Cerkvenjak je pred kratkim 
prejela sklep z ministrstva za iz-
obraževanje, znanost, kulturo in 

šport. Z njim so tej občini sporočili, da so 
ji dokončno odobrili sredstva za izgradnjo 
vrtca, ki jih je občina pridobila na razpisu. 
Omenjeno ministrstvo bo za gradnjo petod-
delčnega nizkoenergetskega vrtca v Cerkve-
njaku, v katerem bo prostora za 80 do 100 
otrok, prispevalo 807.000 evrov nepovra-
tnih sredstev. Mini-
strstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo 
pa bo k temu dodalo 
231.000 evrov iz sred-
stev Evropske unije, in 
sicer iz sklada za regio-
nalni razvoj iz naslova 
tretjega stebra za so-
cialno infrastrukturo. 
Razliko do 1.760.000 
evrov, kolikor bo v 
celoti stala izgradnja 
vrtca, bo zagotovila 
občina Cerkvenjak iz 
svojega proračuna.

Dinamika nakazo-
vanja sredstev, ki jih bo za gradnjo vrtca 
prispevalo ministrstvo za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, bo takšna, da bo 
občina Cerkvenjak več kot polovico sredstev 
dobila v letih od 2013 in 2014, preostanek pa 
do leta 2017. Zato v občini že pripravljajo vse 
potrebno za izbiro izvajalca del. Če bo vse po 
sreči, bodo po besedah župana občine Cer-
kvenjak Marjana Žmavca vrtec začeli graditi 
letos poleti, dokončali pa ga bodo do jeseni 
naslednje leto. Takšna dinamika izgradnje je 
zelo pomembna, saj morajo v Cerkvenjaku 
pred izgradnjo novega vrtca porušiti stare-
ga. Zato bodo v času gradnje otroci gostovali 
v prostorih osnovne šole Cerkvenjak-Vito-
marci. Če bi se gradnja vrtca zaradi drugač-
ne dinamike prilivov sredstev iz državne in 
bruseljske blagajne zavlekla, bi to prizadelo 
celo generacijo otrok v občini Cerkvenjak. 
Zato v občini Cerkvenjak pričakujejo in 
upajo, da bodo pristojna ministrstva spošto-
vala svoje sklepe.

V občini Cerkvenjak poteka še ena po-
membna investicija. Gre za izvedbo komasa-
cije in agromelioracije v dolini Andrenškega 
potoka, ki bo zajela 97 hektarov kmetijskih 
zemljišč. Sredstva za to investicijo bo v celoti 
zagotovilo Ministrstvo za kmetijstvo in oko-
lje, občina pa bo zanjo iz svojega proračuna 
v letih 2013/2014 prispevala samo sredstva 
za plačilo davka na dodano vrednost v višini 
80.000 evrov.

Geodeti so že na terenu. Trenutno količi-
jo obod območja, na katerem bodo izvedli 
komasacijo in agromelioracijo. Gre za zah-

tevno delo, saj morajo biti pri natančnem 
določanju parcelnih mej prisotni vsi lastniki 
zemljišč.

Po tem, ko bodo geodeti omenjeno ob-
močje zakoličili, bodo množico malih parcel 
najprej zložili skupaj, nato pa bo vsak lastnik 
dobil enako površino svoje kmetijske zemlje 
nazaj, v večjih parcelah čim bliže svojemu 
domu. Prav tako bodo na komasacijskem 
območju na novo uredili poti do parcel, da 

bodo čim krajše. Po besedah župana Žmav-
ca bodo zaradi vsega tega lastniki na svojih 
kmetijskih zemljiščih lažje in ceneje pri-
delovali poljščine. Ob tem bodo izvedli še 
regulacijo Andrenškega potoka in agrome-
lioracijo zamočvirjenih zemljišč. Da gre za 
zelo koristno investicijo, priča tudi podatek, 
da je h komasaciji in agromelioraciji pristo-
pilo več kot 95 odstotkov lastnikov zemljišč. 
Očitno so lastniki spoznali, da bodo imeli 
od komasacije in agromelioracije koristi, saj 
bodo lažje in ceneje obdelovali svoje kme-
tijske površine, poleg tega pa se bo vrednost 
njihovih parcel zvišala.

Sicer pa v občini Cerkvenjak v letošnjem 
letu nadaljujejo z vzdrževanjem in moder-
nizacijo cest, ki jih je zima, ki ni skoparila 
s snegom, marsikje močno poškodovala. 
Pristojni občinski referenti in strokovnjaki 
pregledne službe Cestnega podjetja Murska 
Sobota že popisujejo nastalo škodo na ce-
stiščih in bankinah. V občinskem proraču-
nu občine Cerkvenjak imajo za sanacijo in 
vzdrževanje cest na voljo 60.000 evrov.

V občini Cerkvenjak poteka živahna in-
vesticijska aktivnost tudi v poslovno-obrtni 
coni v Brengovi. Pred kratkim je tam pod-
jetje Renark iz Oseka v občini Sveta Trojica 
predalo namenu samopostrežno avtopralni-
co. Na gradnjo v coni pa se pripravlja tudi 
Mirko Toš iz Vitomarcev, ki bo zgradil hla-
dilnico za sadje. V coni bo prav tako zrasel 
objekt za predelavo stiropora. Nekaj drugih 
investicij pa je že v teku.

Ker je nekaj parcel v poslovno-obrtni coni 

Cerkvenjak

Za gradnjo vrtca je vse pripravljeno

Po odjugi se je nad 
cesto JP 704782 
(Ihova-smer Kralj) 

sprožil plaz na stacionaži 
~200 m. Območje je bilo 
dne 3. 3. 2013 označe-
no in postavljena je bila 
opozorilna signalizacija 
za zoženje cestišča. Dne 
4. 3. 2013 je bilo ugoto-
vljeno, da plaz ne miruje 
in da je cesta neprevozna 
za vozila. Skladno z nave-
denim je župan s sklepom 
odredil začasno popolno 
zaporo ceste. Obvoz je 
možen po vzporednih občinskih cestah. S. Š.

Člani občinskega sveta v občini Bene-
dikt so na začetku marca v drugem 
branju sprejeli Odlok o proračunu 

občine Benedikt za leto 2013, ki določa pro-
račun, postopke za njegovo izvrševanje ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine.

Na prihodkovni strani je proračun »te-
žek« 3.646.000 evrov. Od tega predstavljajo 
davčni prihodki 1.587.000 evrov, nedavčni 
prihodki 491.000 evrov, kapitalski prihodki 
od prodaje zemljišč in nematerialnega pre-
moženja 885.000 evrov in transferni prihod-
ki 681.000 evrov (od tega naj bi občina pre-
jela preko države 473.000 evrov iz proračuna 
Evropske unije). 

Vseh proračunskih 
odhodkov v letu 2013 
bo imela občina Be-
nedikt predvidoma 
3.529.000 evrov. Tako 
bodo letos načrtovani 
prihodki občine Be-
nedikt za nekaj več kot 
116.000 evrov presegli 
načrtovane odhodke. 
Za tekoče odhodke je v 
občinskem proračunu 
predvidenih 1.134.000 
evrov. Za investicije pa 
bo na voljo 1.480.000 
evrov.

Račun financiranja 
kaže, da je lani občina 
najela 682.000 evrov 
kratkoročnega kredita 
za poplačilo obveznosti iz naslova celovite 
oskrbe s pitno vodo ter za gradnjo osnov-
ne šole. Letos namerava občina za poplačilo 
tega kratkoročnega kredita najeti dolgoročni 
kredit za isto vsoto. Za vse dolgoročne kre-
dite, ki so bili v preteklih letih porabljeni za 
koristne in uspešne projekte, pa bo obči-
na letos odplačala skupaj za 110.000 evrov 
obrokov – torej še vedno manj, kot znaša 
proračunski presežek. 

Odlok določa tudi, da lahko župan kot 
predstojnik uporabnika proračuna spremi-
nja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Če se vrednost projekta spre-
meni za več kot 20 odstotkov, mora njegovo 
odločitev predhodno potrditi občinski svet.

Za občane je v vsakem proračunu najbolj 
zanimiv načrt razvojnih programov. V njem 
so občinski svetniki kar 921.000 evrov na-
menili za projekt izgradnje prepotrebnega 
vrtca, ki je v teku. Cilj investicije je izgradnja 
novega sedemoddelčnega vrtca v Benediktu 
z razdelilno kuhinjo in vsemi pripadajočimi 
prostori za gospodarski del vrtca ter za za-
poslene. Za že zaključeno zagotovitev ustre-
znih materialnih pogojev za izvajanje pouka 
devetletnega osnovnega šolanja pa bo iz le-
tošnjega proračuna občina namenila 49.000 
evrov.

Občina Benedikt bo v letošnjem letu za 
ureditev prometne infrastrukture v občini 
namenila 145.600 evrov. Občina bo inve-
stirala tudi v modernizacijo ceste Trotkova-
Negovski Vrh- Štajngrova. Investicija je že v 
teku.

Za sofinanciranje projekta celovite oskr-
be severovzhodne Slovenije s pitno vodo bo 
občina Benedikt letos prispevala 103.800 
evrov.

V okviru gradnje, upravljanja in vzdrže-
vanja odprtih širokopasovnih elektronskih 
komunikacij za vse prebivalce bo občina 
okoli 4.300 evrov namenila za načrt elek-
tronskih komunikacij. Za opremo za enote 

civilne zaščite bo občina dala 6.200 evrov, 
za sofinanciranje odškodnin za komunalno 
deponijo pa 4.450 evrov. Za uskladitev pro-
storskih aktov z zakonodajo bo občina na-
menila 6.900 evrov, za sofinanciranje obnove 
magistralnega in regionalnega vodovodnega 
omrežja pa 3.200 evrov. Za vzdrževanje in 
obnovo objektov bo šlo iz občinskega pro-
računa 4.500 evrov. Natanko 10.100 evrov 
pa so občinski svetniki pustili v proračunski 
rezervi, ki je namenjena odpravi posledic 
naravnih nesreč.

Proračun občine Benedikt, ki se je v za-
dnjih letih zelo hitro razvijala, ostaja še na-
prej proračunsko naravnan, s tem da je del 
sredstev proračuna namenjen tudi za finan-
ciranje investicij, ki jih v Benediktu že s pri-
dom uporabljajo. Vsakdo ve, da investicija v 
gradnjo hiše ali nakup stanovanja ni končana 
ob vselitvi, temveč takrat, ko je odplačan za-
dnji obrok kredita za hišo ali stanovanje. Nič 
drugače ni pri občinskih investicijah. Delež 
proračuna, ki ga v občini Benedikt namenja-
jo za investicije in razvoj, kaže, da je občina 
Benedikt zelo razvojno naravnana ter da na 
občini razmišljajo tudi, kako bo življenje v 
Benediktu in drugih krajih v občini teklo 
naprej v prihodnjih letih in desetletjih.

Tomaž Kšela

Plaz v Ihovi

V minulih letih je občina Benedikt, ki ima med prebivalci veliko mladih, 
veliko investirala v osnovno šolo in nasploh v zagotavljanje dobrih pogo-
jev za življenje in odraščanje otrok in mladine.

Vabilo na čistilno akcijo
Pomlad je čas, ko se narava prebuja … Je čas, ko čistimo svoje domove in njihovo oko-

lico … in je tudi čas, ko očistimo svoj kraj. Zato občina Benedikt v sodelovanju z Lovsko 
družino Benedikt organizira tradicionalno čistilno akcijo Očistimo svoj kraj v soboto, 6. 
4. 2013, od 9. do 12. ure. Čistilna akcija se bo pričela na naslednjih zbirnih mestih:

1. Športna dvorana, parkirišče; 2. Ženjak, Mariborska c. 21 – Lasbaher; 3. Slatinski 
vrelci, Slatinska cesta; 4. Ihova, Ihova 54 – Ješovnik; 5. Trstenik/Ihova, Beričeva kapela; 
6. Drvanja, Drvanja 25 – Bernjak; 7. Štajngrova, Krmekova kapela; 8. Trotkova, Trotkova 
22 – Geratič in 9. Župnija, Šolska ulica 1 – župnišče.

Zaključek za vse udeležence akcije bo pri Lovskem domu v Benediktu.  
Vabljeni vsi ljubitelji čistega okolja!
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Stroški za zimsko službo so več kot dva-
krat večji: standardi zimske službe, ki jih za-
gotavlja občina Lenart, k čemur zavezuje tudi 
zakonodaja, so dokaj visoki. Če bi se spreme-
nila zakonodaja, bi lahko znižali standarde 
izvajanja zimske službe.To bi bilo dobrodošlo 
tudi zaradi varovanja okolja, ki je zelo obreme-
njeno zaradi posipov javnih površin s soljo.

Za celotno zimsko vzdrževanje je bilo 
356.509,52 EUR porabljenih sredstev (z DDV), 
medtem ko je bilo načrtovanih 175.724,43 
EUR. V akcije zimskega vzdrževanja je bilo 
vključenih 181 km cest in ulic, cca 74.140 2 
parkirnih prostorov, pločnikov, peščevih po-
vršin (šolska pot, stopnice, ploščadi ipd.). Po-
rabljeno je bilo 1862 t ali 1489 m3 soli in 3892 
t ali 2432 m3 peska - drobljenca. 

Izvajanje zimske službe v Občini Lenart je 
bilo s strani občanov deležno kritik in pohval. 
Standardov zimske službe, kot jih pričakujejo 
nekateri občani, ne morejo zagotavljati. De-
lavci režijskega obrata občine Lenart so v času 

od 15. novembra 2012 do 25. februarja 2013 
opravili 380 ur dela, prav tako je bilo opra-
vljenih 111 strojnih ur. Strošek zimske službe 
močno presega predvidena proračunska sred-
stva, zato bo predmet rebalansa proračuna.

Proizvodnja električne energije iz lesne 
biomase: potekajo razgovori s potencialnimi 
investitorji, ki želijo na območju KS Lenart 
financirati pridobivanje električne energije iz 
lesne biomase. Preko uplinjene lesne biomase 
se proizvaja elektrika, pri tem procesu je stran-
ski produkt toplota, ki bi jo lahko uporabljali 
v sistemu daljinskega ogrevanja, v poletnem 
času pa za ogrevanje sanitarne vode.V zvezi s 
tem so opravljeni tudi razgovori s podjetjem 
Ekotoplota, d. o. o. Če bo rezultat teh pogovo-
rov pozitiven, bodo v občinski upravi speljali 
postopke za gradnjo tega sistema. Obstoječi 
sistem daljinskega ogrevanja je potrebno raz-
širiti, predvidena je širitev sistema v staro in 
novo poslovno-industrijsko obrtno cono.

Morebitne investicije v Novi poslovno-
industrijski coni (NPIC): občina Lenart si 
prizadeva pridobiti investitorje v NPIC, zani-
manje za odkup zemljišč obstaja, objavili bodo 
javno ponudbo za prodajo zemljišč, vendar ne 
morejo z gotovostjo trditi, da se bodo intere-

senti prijavili na razpis. Pri iskanju investitor-
jev v NPIC občini pomaga tudi nepremičnin-
sko podjetje.

Načrtovanje sistema daljinskega ogrevanja 
v Voličini: Pričeli so s postopkom ugotavlja-
nja porabe energentov za ogrevanje objektov v 
centru Voličine, saj obstaja investitor, ki bi bil 
pripravljen zgraditi manjši sistem daljinskega 
ogrevanja, na katerega bi se priključili objekti 
v voličinskem krajevnem središču. Nekatere 
pravne osebe v Voličini so zainteresirane za 
daljinsko ogrevanje, na primer OŠ Voličina, ki 
ima dotrajan sistem ogrevanja. Poleg OŠ Voli-
čina bi na sistem daljinskega ogrevanja lahko 
bili priključeni objekti, kot so šola, vrtec, telo-
vadnica, gasilski dom, kulturni dom in drugi. 
V pripravi je javni razpis za gradnjo sistema 
daljinskega ogrevanja v Voličini.

Koncesija za čiščenje odpadnih voda: v 
teku je postopek za izdajo koncesije za čiščenje 
odpadnih voda. Na javni razpis sta se prijavila 
dva interesenta, postopek je v fazi konkurenč-

nega dialoga. Koncesija 
bo sklenjena v prvi po-
lovici tega leta.

Med pobudami in 
vprašanji svetnikov je 
bilo poudarjeno, da je 
bil decembra 2012 spre-
jet proračun, mnoge 
investicije pa niso bile 
uvrščene v proračun in 
v načrt razvojnih pro-
gramov. Dana je bila 
pobuda, da občinska 
uprava pripravi seznam 
vseh investicij, ki niso 
uvrščene v proračun ali 
ki so jih občini Lenart 

predlagali občani (npr. gradnja kanalizacije v 
Lenartu, dokončanje primarnega voda v Rade-
hovi itd.). Bilo je izraženo mnenje, da ni prav, 
da v decembru niso bile izvedene prireditve, 
kot so silvestrovanje, na Trgu osvoboditve ni 
bilo hišic s ponudbo, božično-novoletni sejem 
je bil zaradi tega okrnjen. Povezovati bi se mo-
rali z lokalnimi društvi, ki bi lahko sodelovali 
pri občinskih prireditvah, tudi na pustovanju.

Župan je odgovoril, da je bila odločitev o 
odpovedi silvestrovanja in ognjemeta sprejeta 
zaradi racionalnosti. Prihranjenih je bilo 2000 
EUR, ki so jih namenili za šolsko prehrano 
v OŠ Lenart in OŠ Voličina. V občini Lenart 
deluje 90 društev, vsa niso dejavna. Organiza-
cijo in izvedbo prireditev so stroškovno zelo 
racionalizirali. Na pustovanju so pripravili 
novo »progo«, tako da ni bilo potrebno za-
preti državne ceste, na ta način so prihranili 
denar. Edini strošek pustovanja so bili krofi 
za udeležence povorke. Prišel bo čas, ko bodo 
proračunska sredstva namenjali zgolj humani-
tarnim organizacijam. Seveda pa bodo lokalna 
društva povabili k sodelovanju na prireditvah.

Na vprašanje glede ureditve odvodnjavanja 
na Ptujski cesti v Lenartu je župan odgovo-
ril, da so v zvezi z državnimi cestami opravili 

še na voljo, je občina Cer-
kvenjak okoli 50 potenci-
alnim investitorjem pisno 
poslala ponudbe. Gre za 
trgovska podjetja s teh-
ničnim blagom, naftnimi 
derivati in druga uspešna 
industrijska podjetja, ki 
bi lahko v coni, ki je v ne-
posredni bližini avtoceste, 
odprla svoje trgovske ali 
proizvodne obrate. V obči-
ni pričakujejo, da se bodo 
zainteresirani odzvali, saj 
so cene komunalno opre-
mljenih parcel ugodne – 19 
evrov za kvadratni meter.

T. K.

Svetniki občine Lenart so v četrtek, 28. 
februarja, obravnavali potek naložb, 
kadrovska vprašanja, nove cene ne-

katerih komunalnih storitev in nove cene 
vzgojno varstvenega programa v javnih vrt-
cih na območju lenarške občine. Obravna-
vali so tudi odlok o javnem redu in miru ter 
med drugim višino najemnin na pokopali-
ščih v Lenartu in Voličini.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramber-
ger je občinski svet informiral o pomemb-
nejših premikih pri 
izvajanju pomembnih 
načrtov, zlasti naložb, 
od prejšnje seje občin-
skega sveta, ki je bila 20. 
decembra lani.

Javni razpis za gra-
dnjo čistilnih naprav: 
občina Lenart se je 
prijavila na javni razpis 
za pridobitev sredstev 
regionalnega sklada za 
gradnjo čistilnih naprav. 
Vlogo na javni razpis je 
bilo treba dopolniti; od-

govor oziroma sklep v občinski upravi priča-
kujejo še ta mesec.

Energetska sanacija OŠ Lenart
Občina Lenart se je oktobra 2012 prijavila 

na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor za energetsko sanacijo stavb v javni 
lasti s projektom energetske sanacije lenarške 
OŠ. Do seje občinskega sveta odgovora še ni 
dobila. Pričakovani odgovor je prispel kasneje 
(op. avtorja).

 

Lenart

Lenarški občinski svet o naložbah, 
novih svetnikih in novih cenah

Živahna investicijska aktivnost poteka tudi v cerkvenjaški poslovno-
obrtni coni v Brengovi, neposredno ob izvozu z avtoceste.

OBČINA CERKVENJAK

OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH 
V OBČINI CERKVENJAK ZA LETO 2013

Občina Cerkvenjak obvešča, da so bili objavljeni naslednji razpisi:

1. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični 
in kulturni razvoj ter promocijo Občine Cerkvenjak v letu 2013, z dnem 11. 1. 2013.

2. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti, programov ali projektov društev, organi-
zacij in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Cerkvenjak za leto 2013, z 
dnem 11. 1. 2013.

3. Javni razpis za dodelitev pomoči za programe razvoja podeželja v Občini Cerkvenjak 
za leto 2013, z dnem 15. 3. 2013.

4. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Cerkvenjak za leto 2013, z 
dnem 22. 3. 2013.

Celotno besedilo javnih razpisov z razpisno dokumentacijo je možno dobiti osebno v 
sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Cerkvenjak (www.cerkvenjak.si), rubrika 
Razpisi in objave.

 

     Župan Občine Cerkvenjak
    Marjan ŽMAVC

Energetska sanacija Osnovne šole Lenart potrjena!

8. marca je prispel sklep o uspešni prijavi, 
20. marca pa je že bila podpisana pogodba 
o sofinanciranju. In-
vesticija je ocenjena 
na 779.435,66 EUR, 
od česar bo sofi-
nancirana v višini 
606.675,98 EUR s 
strani Evropskega 
kohezijskega skla-
da, vključno s slo-
vensko udeležbo za 
kohezijsko politiko 
(razmerje – 85 % 
evropski kohezijski 
sklad, 15 % sloven-
ska udeležba). 

Dela bodo izvajali predvsem v poletnih 
in jesenskih mesecih letošnjega leta.
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konskih uredbah. Svojo dejavnost so podprli 
še z avtooptiko in servisom klima naprav ter 
menjavo vetrobranskih stekel. V letu 2010 
so od ministrstva za okolje pridobili dovo-
ljenje za razstavljanje izrabljenih motornih 
vozil (IMV). V letu 2012 pa so pridobili še 
okoljevarstveno dovoljenje, ki jim omogoča, 
da se z razstavljanjem avtomobilov lahko 
ukvarjajo. Tukaj avtomobile razstavijo in jih 
odpeljejo v Naklo, kjer je edini t. i. drobilec 
na frakcije »šreder«, ki se potem na tekočem 
traku tudi različno razdelijo, kovine in pla-
stika posebej ipd. ter gredo v nadaljnjo pre-
delavo. Izrabljene avtomobile so po zakonu 
dolžni brezplačno sprejeti v razgradnjo, ure-
dijo pa tudi prevoz av-
tomobila. Povprašam 
ga o odnosu Slovencev 
do izrabljenih avtomo-
bilov, pa mi zatrdi, da 
se tudi pri avtomobilih 
recesija še kako pozna. 
»Ljudje avte zvozijo do 
konca, še poskušajo 
kakšen del nadomesti 
z novim, samo zato, da 
bi prihranili, kar se še 
da, medtem ko so vča-
sih precej neiztrošene 
avte vozili k nam in se 

jim ni zdelo vredno popravljati, ker so imeli 
doma že novega, zadnja tri leta pa tudi pri 
nas opažamo velike spremembe, kar se tiče 
rabe avtomobila. Precej se je zmanjšalo tudi 
število avtomobilov pri hiši, saj so bili do 
pred treh let še dva, trije avtomobili pri hiši, 
sedaj pa eden, največ dva.«

V bližnji prihodnosti jih čaka mnogo iz-
zivov, še pove sogovornik, saj nameravajo 
prostorsko razširiti svojo dejavnost, kar bo 
po vsej verjetnosti v tem precej ambiciozno 
zanimivem podjetju ponudilo še kakšno 
prepotrebno delovno mesto v občini.

Suzana R. Breznik

Na območju občine Sveta Trojica 
bodo policisti v letošnjem letu na 
področju prometne varnosti po-

večali aktivnosti za umirjanje hitrosti v ce-
stnem prometu, predvsem pa bodo glede 
na izkušnje iz preteklih let poostrili nadzor 
glede vožnje pod vplivom alkohola in brez 
vozniškega dovoljenja. To izhaja iz poročila 
komandirja policijske postaje Lenart policij-
skega inšpektorja I Jožefa Kerneža in polici-
sta I Danila Juršnika, ki so ga na svoji zadnji 
seji obravnavali člani občinskega sveta obči-
ne Sveta Trojica.

Kakšna je bila var-
nostna situacija v obči-
ni Sveta Trojica v lan-
skem letu? Policisti so 
zaznali manjši porast 
kaznivih dejanj, na 
srečo pa se je njihova 
preiskanost nekoli-
ko povečala. Lani so 
policisti na območju 
občine obravnavali 33 
kaznivih dejanj. Naj-
več kaznivih dejanj je 
bilo zoper premoženje 
– kar 22. Velikih tatvin 
je bilo 10, tatvin 6 in 
dva primera poškodo-
vanja tuje stvari.

Policisti so obrav-
navali tudi dve kaznivi dejanji ogrožanja 
varnosti ter en primer nasilja v družini. Za-
nimivo je, da je bilo največ kaznivih dejanj 
storjenih v ponedeljek in sredo. Le kdo bi 
vedel, zakaj so se zlikovci za tatvine in vlome 
odločili ravno na začetku in sredi tedna?

Lani so policisti v občini Sveta Trojica 
obravnavali tudi 11 prekrškov zoper javni 
red in mir ter zoper splošno varnost ljudi in 
premoženja. Glede na leto 2011 je število teh 
prekrškov upadlo za štiri. Število prekrškov 
zoper javni red in mir pa je upadlo za šest, 
saj so policisti lani obravnavali štiri takšne 
kršitve, leto poprej pa deset.

Policisti že več let posebno pozornost po-
svečajo izvajanju ukrepov za preprečevanje 
nasilja v družini. Zato je na tem področju 

mogoče zaznati pozitivne premike. Ob tem 
pa policisti ugotavljajo, da žrtve nasilja v 
družini zaradi strahu pred možnim mašče-
vanjem nasilneža marsikdaj nasilja ne prija-
vijo.

Na območju občine Sveta Trojica so po-
licisti obravnavali 26 prometnih nesreč (od 
tega 6 na avtocesti), kar je za 11 več kot leto 
poprej. Na srečo se nobena prometna nesre-
ča ni končala s smrtnim izidom. V omenje-
nih prometnih nesrečah je bila ena oseba 
hudo telesno poškodovana, deset pa jih je 

utrpelo lažje telesne poškodbe.
Policisti iz leta v leto ugotavljajo, da je al-

kohol pogosti sekundarni vzrok za prome-
tne nesreče. To je zelo problematično, zato 
bodo aktivnostim na tem področju v bodoče 
posvetili še več pozornosti.

Med drugim so policisti na območju ob-
čine obravnavali tudi 9 dogodkov, od tega 
štiri požare.

Člani občinskega sveta občine Sveta Tro-
jica so obravnavali tudi poročilo Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva Maribor. In-
špektor je bil lani v občini prisoten dvakrat 
na mesec ter še dodatno ob prejetih prijavah, 
ki so zahtevale prednostno obravnavo. Sku-
pno so opravili 116 inšpekcijskih pregledov.

Inšpektorji na področju ločevanja, zbira-

Za razpise, ki jih je občina prijavila za 
sofinanciranje, do zaključka redakcije 
še ni bilo nobenega izdanega sklepa. 

Javno naročilo za cesto je še odprto, in si-
cer s podaljšanim rokom odpiranja do 24. 4. 
2013.

So pa te dni podpisali pogodbo s Komuna-
lo Slovenske gorice za investicijo »Viničarija 
- Pergarjev vrh z vinogradniško učno potjo« 

v višini 306.517,85 EUR. To je vrednost, ki 
je za prejšnjo številko še nismo mogli pred-
staviti, saj so se ravno v času zaključevanja 
redakcije odpirale ponudbe.

Zima je pustila precej vidne posledice na 
cestah. V občini so zabeležili in si šli po-
gledat sprožene tri večje plazove na cestah. 
Eden je cesto zasul in so ga lahko odstranili. 
Dva plazova pa sta cesto poškodovala tako, 

da je nastal vdor in je 
odneslo del vozišča.

Veliko pa je tudi 
udarnih jam na lokal-
nih cestah, ki jih bo 
potrebno pokrpati. 
Vrednost pa še ni oce-
njena.

Na področju turiz-
ma VTC 13 pripravlja 
dodatek k filmu s pri-
spevkom Sv. Ane, a več 
o tem prihodnjič.

S. R. Breznik

Sveta Trojica

Občinski svetniki o varnostnih 
razmerah in spoštovanju predpisov

Sveta Ana

Projekti v teku, zima ostra in plazovi

Na relaciji Lenart-Trate se tik ob 
Obrtni coni Žice nahaja Avto ende, 
podjetje, ki se ukvarja predvsem 

s servisom vseh tipov vozil, razstavljanjem 
izrabljenih motornih vozil in s prodajo re-
zervnih delov. So eni izmed 30 samostojnih 
obratov v Sloveniji za razstavljanje vozil z 
vsemi potrebnimi dovoljenji. Vse našteto ne 
bi bilo nič posebnega, če ne bi dan za dnem 
videvala kupe vozil ob cesti, ki so včasih bili 
manjši, drugič večji, zato me je radovednost 
pripeljala do lastnika podjetja Milivoja Vu-
četiča, ki mi je pojasnil delovanje podjetja in 
seveda sva se najbolj ustavila pri razstavlja-
nju avtomobilov, o katerem bo tudi največ 
govora.

Leta 2001 so ustanovili avtomehanično 
delavnico z avtoodpadom in avtovleko, sin 
je ravno v tem času končal šolanje in sta s 

skupnim delom v avtomehanični delavni-
ci začela služiti svoj kruh. Kmalu zatem so 
imeli zaposlene 3-4 avtomehanike iz doma-
če občine in okoliških krajev. Dela ni nikoli 
zmanjkalo, pravi sogovornik Milivoj Vuče-
tič, ki s ponosom pove, da podjetje v tem 
času zaposluje že šest ljudi. 

Ukvarjajo se s prodajo rezervnih avtomo-
bilskih delov in se trudijo čim več avtomobil-
skih delov prodati, precej ceneje, kot bi bila 
cena novega avtomobilskega dela. Preseneti 
me podatek, da prodajo skoraj eno tretjino 
avtomobilskih delov, »kar je seveda zelo ren-
tabilno«, pravi sogovornik Milivoj Vučetič, 
»s tem pa vplivamo na manjšo porabo ener-
gije, novih materialov, ker se izrabljen del 
nadomesti s funkcionalnim rabljenim de-
lom.« Olje in oljne filtre ter odpadno železo 
prodajo. Z ostalimi odpadki ravnajo po za-

Avtomobili v reciklaži, velik plus za 
naravo in občino Življenje v Sveti Trojici je varno in mirno, le število vlomov in tatvin se 

je v zadnjem letu povečalo. Kdo bi vedel, zakaj je bilo največ kaznivih 
dejanj storjenih v ponedeljek in sredo?

razgovor pri direktorju DRSC mag. Gregorju 
Ficku. Dogovorili so se za obisk predstavni-
kov Direkcije za ceste RS zaradi problemati-
ke državne ceste proti Radehovi, ceste G 1-3, 
tretjega zavojnega pasu v Žerjavcih, mostu čez 
Velko, ceste v Selcih in drugih.

 Opozorjeno je bilo, da je bil na pokopali-
šču v Lenartu obnovljen žarni zid, vendar delo 
ni kvalitetno izvedeno. Stroški obnove so bili 
veliki. Župan je poudaril, da je bila obnova 
potrebna, ker je bil žarni zid, zgrajen pred več 
kot 10 leti, dotrajan. Žarni zid ni bil pobeljen, 
ampak očiščen z visokotlačnim čistilcem, da 
sta bila odstranjena umazanija in mah.Cena 
ene žarne niše po sklepu Sveta KS Lenart zna-
ša nekaj nad 3000 EUR, prostih je še 22 žarnih 
niš. Stroški obnove žarnega zidu so znašali 
okoli 35.000 EUR.

Novi občinski svetniki: sprejeti so bili skle-
pi o prenehanju mandatov članov občinskega 
sveta in potrjeni mandati nadomestnih čla-
nov. Jožefa Krambergerja je nadomestil Da-
vid Maguša, Gorazda Kurnika Igor Vogrin, 
Karla Vogrinčiča pa Franc Kepnik.

Lenarški občinski svetniki so v združeni 
prvi in drugi obravnavi sprejeli odlok o javnem 
redu in miru na območju občine in pravilnik 
o oddaji poslovnih prostorov v najem. Sprejet 
je bil sklep o določitvi cen letne najemnine za 
grobove, prve ureditve grobnega prostora in 
uporabe mrliške vežice na pokopališču v Le-
nartu in Voličini.

Diferencirane cene v vrtcih: sprejet je bil 
sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenega 
programa v javnih vrtcih na območju občine 
Lenart. Sklep določa različne cene vzgojno-
varstvenih programov za prvo in drugo sta-
rostno obdobje: za 7 odstotkov višjo ceno za 
prvo in za 18 odstotkov nižjo ceno za drugo. 
Doslej je veljala enotna cena za vse. Znašala je 
393 EUR in je veljala od 1. 1. 2012. Starši bodo 
poslej za otroke plačevali odvisno od starosti. 
Nova cena za otroke do treh let je 420 EUR, 
za otroke nad 3 leta pa 321 EUR. Razlika je 
okrog 100 evrov. V vrtcih v občini Lenart je 
sicer 364 otrok, 130 v prvem in 234 v drugem 
starostnem obdobju. Statistika, ki je sicer ne-
hvaležna, kaže, da bo večina staršev plačevala 
manj.

Nove cene odvoza smeti: Občinski svet je 
sprejel elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja za leto 2013. Svetniki so sprejeli 
sklep o 10 odstotnem zvišanju cen odvoza od-
padkov gospodinjstev.

Nadzor v občini Lenart in RASG: občin-
ski svet se je seznanil z osnutkom poročila 
nadzornega odbora občine Lenart o nadzoru 
poslovanja RASG, d.o.o., in z glavnimi ugoto-
vitvami nadzora na občini Lenart. Na poslova-
nje sta bistveno vplivala zmanjšanje državnih 
sredstev in kriza gospodarstva.

Edvard Pukšič
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AKTUALNO IZ OBČIN

Sveti Jurij

Bogat program ob 7. prazniku 
občine Sv. Jurij v Slov. goricah 

Tudi letos, že sedmič zapovrstjo, se v obči-
ni Sv. Jurij v Slov. gor. ob občinskem prazni-
ku obetajo številne in raznovrstne prireditve 
v organizaciji društev, šole, občine in posa-
meznikov. V mesecu dni se bo zvrstilo več 
kot 20 prireditev, kar je svojevrsten dosežek, 
vreden posebne pohvale, saj so vse rezultat 
prostovoljnega dela. Uvodni dogodek bo 
v petek, 12. aprila. Proslava ob 7. občin-
skem prazniku bo zaradi prenove kulturne-
ga doma v telovadnici OŠ Jožeta Hudalesa 
19. aprila ob 19. uri. Za kulturni vložek bo 
poskrbelo Kulturno društvo Ivan Cankar 
Jurovski Dol v sodelovanju z občino. Tradi-
cionalno jurjevanje oz. Jurjeva nedelja z ne-
pogrešljivo povorko in blagoslovom konj bo 
21. aprila. Bogat mesec kulturnih, etnolo-
ških, turističnih, humanitarnih in športnih 
prireditev, ki bodo namenjene tako mladim 
kot starejšim generacijam, se bo sklenil 11. 
maja s »šport špasom«, prireditvijo, ki jo 
JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa letos pri-
pravlja tretjič zapovrstjo. 

Župan Peter Škrlec poziva in vabi občane, 
da se v čim večjem številu udeležijo priredi-
tev, saj, kot pravi, je obisk največja nagrada 
organizatorjem. »Občanom in občankam 
želim ob praznovanju občinskega praznika 
veliko dobrega počutja, medsebojnega razu-
mevanja in lepih trenutkov, ki jih boste doži-
veli tako ob naših druženjih kot v zasebnem 
življenju.«

Občinski svet občine Sv. Jurij v Slov. gor. 
sprejel rebalans proračuna za 2013

Na 16. redni seji minuli četrtek (21. 3. 
20013) je bil sprejet zaključni račun za leto 
2012. Realiziran je bil v višini 79,67 %, s 
čimer je župan Peter Škrlec zadovoljen, saj 
je občini kljub ekonomski situaciji v državi 
in krčenju sredstev za občinske investicije 
uspelo izpeljati vse pomembnejše investici-

je, predvidene v proračunu za leto 2012. 
Občinski svetniki so zaradi zamaknitve 

začetka projekta energetske prenove OŠ s 
poudarkom na telovadnici sprejeli rebalans 
proračuna za leto 2013. Občina se je namreč 
že prijavila na razpis za pridobitev evrop-
skih sredstev. Ker pa odgovora s strani Mi-
nistrstva za infrastrukturo in prostor še niso 
prejeli, pa tudi zaradi dolgotrajne procedure 
pri izbiri izvajalca in pridobitvi vseh sogla-
sij, so na občini ocenili, da bi z deli lahko 
začeli šele jeseni. To pa bi bilo neprimerno 
zaradi motenja šolskega procesa. Tako se bo 
energetska prenova šolske telovadnice pred-
vidoma pričela v pomladanskih mesecih 
2014 in bo končana do jeseni. Posledično se 
je proračun na prihodkovni in odhodkovni 
strani zmanjšal za 200.000 €. Del sredstev za 
ta projekt v višini približno 64.000 € pa je 
bilo prerazporejenih v zimsko službo. Ta bo 
namreč zaradi obilnih snežnih padavin ob-
čino stala približno 100.000 €, glede na pre-
tekle zime pa je bilo predvidenih le 50.000 €. 

V letu 2013 je v osrednjih Slovenskih 
goricah padlo v povprečju približno 
2 metra snega.

Novi ceni odvoza komunalnih od-
padkov in pomoči na domu

Občinski svet je prav tako potrdil 
novo ceno odvoza komunalnih od-
padkov, ki je sedaj enotna za vse ob-
čine znotraj UE Lenart. Znaša 13,86 
€ za 120 l zabojnik. Ob tem župan 
opoudarja, da se bodo cene v bodoče 
oblikovale vsako leto sproti. Odloču-
joča bo količina odpeljanih mešanih 
komunalnih odpadkov. »Če bodo 
občani že na samem izvoru skrbno 
ločevali odpadke, bo cena odvoza za 
gospodinjstva nižja,« razlaga Peter 
Škrlec. 

Nova je tudi cena pomoči na domu, 
ki se glede na lansko leto znižuje in 
bo znašala na uro 14,72 €. Preteklo 
leto je bila 16,12 €. Strošek uporabni-

ka ostaja enak, 2,81 €, razliko še naprej po-
kriva občina. Še v letu 2008 je 5 € k pomoči 
na domu primaknila država, od 2012 pa je 
celotna razlika prenesena na občine. Po po-
datkih občinske uprave je v občini mesečno 
izvedenih cca 100 ur pomoči na domu, ki jo 
trenutno prejema 7 oskrbovancev. 

Nadzorni odbor ni odkril napak pri delo-
vanju občine

Župan, občinska uprava in svetniki so bili 
seznanjeni tudi s poročilom nadzornega od-
bora, ki ga je podala predsednica Barbara 
Lorber. Nadzor je bil opravljen nad izpla-
čilom subvencij v kmetijstvu za leto 2011, 
nad zaključnim računom za 2011 in nad 
dokumentacijo za prenovo cest v Spodnjem 
Gasteraju in Zgornjem Partinju. Opravili so 
tudi nadzor nad obnovo vaškega jedra in 

nad nepremičninskim 
premoženjem občine. 
Poročilo ugotavlja, da 
na pregledanih projek-
tih ni bilo nepravilno-
sti in da je delovanje 
potekalo v skladu s 
pravili. 

Varnostna situacija v 
občini zadovoljiva

Med točkami na 
dnevnem redu sta bili 
tudi poročili medob-
činskega inšpektorata 
in seznanitev s prome-
tno in varnostno situ-

nja in ravnanja z odpadki na območju ob-
čine Sveta Trojica niso ugotovili kršitev. Pri 
nadzoru nad vzdrževanjem in varstvom ob-
činskih cest pa so izdali eno odredbo o od-
stranitvi zemljine, ki je zdrsnila na cestišče 
v Oseku. Na manjše nepravilnosti, zlasti na 
rast drevja nad cestišče, pa so občane samo 
opozarjali.

Poseben nadzor nad zasedbo javnih povr-
šin so inšpektorji vršili ob tako imenovanih 
»Kvaternicah«. Kršitelje so opozarjali na ob-
činske odloke ter od njih zahtevali, da so si 
takoj pridobili ustrezna dovoljenja.

Skozi vse leto so inšpektorji nadzirali tudi 
plakatna mesta, pri čemer so ugotovili eno 
kršitev na mestu Osek 1. Izdali so odločbo 
o prekršku, vendar so po pritožbi kršitelju 
izrekli samo opomin. Sodno takso pa je se-
veda moral poravnati.

Medobčinsko redarstvo pa je lani v obči-
ni Sveta Trojica obravnavalo štiri prekrške. 
Trem kršiteljem so zaradi napačnega usta-
vljanja oziroma parkiranja izrekli globo, 
enemu pa opozorilo. Razveseljujoče je, da 
so morali redarji lani manjkrat ukrepati kot 
leto poprej, kar pomeni, da je pri parkiranju 
v Sveti Trojici čedalje več reda.

Redarji so bili prisotni tudi ob prireditvah 
v občini Sveta Trojica, še zlasti ob občin-
skem prazniku in ob »Kvaternicah«. Na njih 
so poskrbeli za varen in neoviran promet ter 
za red in mir. 

Iz poročila inšpektorjev in redarjev izhaja, 
da se razmere v občini Sveta Trojica na po-
dročju spoštovanja predpisov izboljšujejo, k 
čemer zagotovo s svojimi preventivnimi ak-
tivnostmi prispeva tudi občina.

T. K.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Obvestilo o javnih razpisih in pozivih za leto 2013

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so bili 15. marca 2013 objavljeni 
naslednji javni razpisi in javni poziv za leto 2013:

1. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;

2. Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja;

3. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični 
 in kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

4. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih
 razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;

5. Javni poziv za oddajo vlog za dodelitev nagrad dijakom, študentom in diplomantom.

Celotno besedilo javnih razpisov in javnega poziva z obrazci vlog je možno dobiti osebno v 
sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-tro-
jica.si (pod rubriko 'Razpisi in javna naročila', poglavje 'Drugi javni razpisi in pozivi'). 

Obvestilo o poteku postopka sprejema Občinskega  
prostorskega načrta (OPN)

Obveščamo vas, da Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah predvidoma v sredini aprila 
2013 načrtuje najavo javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta 
(OPN) Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

Občinski prostorski načrt (kratko: OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usme-
ritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji 
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter 
določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da se z OPN določi predvsem namenska raba prostora, 
torej določijo se območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč. 

Poleg tega se določijo tudi prostorski izvedbeni pogoji, to so pravila, po katerih je mogoče gra-
diti oz. izvajati druge ureditve. OPN je namreč tudi podlaga za pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in ena od ključnih osnov za izdajanje gradbenih dovoljenj za vse vrste 
posegov in ureditev, ki se lahko dogajajo v prostoru.

Najava javne razgrnitve bo objavljena na oglasni deski Občine in občinski spletni strani  
www.sv-trojica.si. Javna razgrnitev bo trajala vsaj 30 dni, v njenem času bo organizirana javna 
obravnava.

 

Najava javne razgrnitve dopolnjenega osnutka  
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za 

center v Sveti Trojici
Obveščamo vas, da je župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 18. 3. 2013 sprejel 

sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za center (območje med kulturnim domom in pokopališčem) v Sveti Trojici v Sloven-
skih goricah. Tako bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta za center v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, ki ga je izdelalo podjetje ZUM, d. o. o., 
Grajska 7, 2000 Maribor, pod številko 11067, december 2012.

Gradivo bo javno razgrnjeno od vključno 2. aprila 2013 do vključno 3. maja 2013 v avli 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, v času uradnih ur in na spletni strani www.sv-trojica.si.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 24. aprila 2013 s pri-
četkom ob 16.00 uri v dvorani Kulturnega doma Sveta Trojica, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah. Pripombe in predlogi se lahko do 3. maja 2013 podajo pisno na 
mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb ali predlogov, lahko se pošljejo na naslov 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Mariborska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah ali posredujejo na elektronski naslov obcina@sv-trojica.si pod naslovom »OPPN 
Sveta Trojica - center«.

   Župan 
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

Darko Fras, univ. dipl. prav.
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AKTUALNO IZ OBČIN GOSPODARSTVO/ZNANJE

Mesec marec smo pričeli zelo aktiv-
no. Po končanem izpitnem obdo-
bju, ki je bilo zagotovo uspešno za 

vse naše člane, smo se odločili, da si privo-
ščimo malo počitka od študija in se prepu-
stimo snežnemu razvajanju in zabavi. Kot 
vsako leto smo se tudi letos odpravili na tri-
dnevno smučanje v Kranjsko Goro. Do za-
dnjega sedeža napolnjen avtobus nas je 1. 3. 
2013 odpeljal novim smučarskim podvigom 
naproti. Po naporni smuki je zvečer seveda 
sledilo prijetno druženje. Tudi letošnja eki-
pa je bila odlična, saj smo se zelo dobro ujeli 
in krasno zabavali. Vsega dobrega je seveda 
enkrat konec in kaj hitro je prišla nedelja in 
čas za odhod domov, za nami pa še eden zelo 
uspešen udaren projekt.

Ker smo v našem klubu zelo športno nav-
dušeni, je naš moški del članstva je sestavil 
nogometno ekipo, ki se bo udeležila turnir-
jev ŠKIS gol. Držimo pesti za vas, fantje.

22. 3. 2013, ob 18.uri smo v Kulturno-tu-
rističnem centru Sv. Ana organizirali pred-
stavitev medicinske humanitarne odprave 
Papua Nova Gvineja. O dogodivščinah, ki so 
jih doživeli na poti, so 
nam predavali Matjaž 
Zimic, Klavdija Sla-
ček in Andraž Zupan, 
ki so hkrati popestrili 
predstavitev z raz-
stavo tradicionalnih 
papuanskih mask in 
zanimivimi rokodel-
skimi izdelki. Sledila je 
še pogostitev v vinski 
kleti občine Sv. Ana. 
Občini Sv. Ana in pre-
davateljem se iskreno 
zahvaljujemo za prije-
ten večer.

6. 4. 2013 vas vabimo v Dom kulture 
Lenart na ogled gledališke igre, ki smo jo 
organizirali v sodelovanju s ŠUS Teatrom. 
Predstavili nam bodo njihovo novo igro z 
naslovom »Kripl«. Člani ŠKSG bodo imeli 
prost vstop.

Vsem našim članom še vedno ponujamo 
veliko popustov, in sicer članski popust v 
vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v 
Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 
3 € v Termah Radenci, kopanje po ceni 8 € 
v Termah Ptuj, brezplačno članstvo v Knji-
žnici Lenart, 20 % popust na mesečno karto 
v Fitnes Lenart in članski popust v Fajn fit 
Lenart za aerobiko in spinning.

Vsak četrtek pa še vedno poteka ŠKSG re-
kreacija v športni dvorani v Benediktu.

Vse dodatne informacije lahko najdete na 
našem facebook profilu, na naši prenovljeni 
spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščete 
ob uradnih urah, ki potekajo v naših prosto-
rih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer 
vsako soboto od 10. do 12. in vsako sredo 
med 10. in 14. uro.

Nina Fekonja

Lani je Pomurski sejem organiziral pet 
sejmov, MEGRO, ENGRO, KOGRO 
ter AGRO in INPAK, sodelovalo je 

2030 razstavljavcev iz 32 držav, prireditve si 
je ogledalo 133.500 obiskovalcev. Organizirali 
so osem ocenjevanj kakovosti, na katerih je 
sodelovalo 362 udeležencev iz 12 držav s 1187 
izdelki. 

Pomurski sejem je sodeloval v Združenju 
evropskih kmetijskih sejmov EURASCO in v 
društvu agrarnih novinarjev Slovenije DANS. 
Skupaj z okrajnim glavarstvom Bad Radkers-
burga je z mednarodno slikarsko kolonijo 
“Vinogradi obeh bregov Mure” osemnajstič 
gradil mostove kulture med obema obmejni-
ma krajema ter Avstrije in Slovenije. 

Letos bo od četrtka, 4., do nedelje, 7. apri-
la, Pomladni sejem, ki združuje dosedanje 
sejme gradbeništva, energetike in komunale, 

MEGRO, ENGRO in KOGRO, prvič pa jim 
bodo priključili Pomurski obrtniški sejem 
POS. Prostorsko ločen del Pomladnega sej-
ma bo od 5. do 7. aprila mednarodni sejem 
pogrebnih in pokopaliških dejavnosti „Post 
Viva“, ki je v Sloveniji in širši regiji novost, 
drugod po svetu pa običajen. Mednarodni se-
jem lovstva in ribištva LOV bo od 19. do 21. 
aprila, skupaj z njim pa Natura, mednarodni 
sejem aktivnosti in oddiha v naravi. 

Paradna prireditev Pomurskega sejma, 
kmetijsko-živilski sejem, bo tradicionalno 
zadnji teden avgusta (24. do 29.8.). Ocenje-
vanj kakovosti bo letos šest, prvi projekt, Vin-
ska kraljica Slovenije, pa je že pod streho, saj 
so Nežo Pavlič iz Slovenskih Konjic okronali 
11. januarja. Tudi letos ne bo izostala slikar-
ska kolonija „Vinogradi obeh bregov Mure“.

O. B.

Vsak sejem mora imeti ob različnih 
razstavah tudi veliko zabavnih vse-
bin. Tudi mi na KOS-u v Lenartu se 

ne odpovedujemo temu.
Uvodni dan sejma, petek, 24. maj, bo v 

znamenju otvoritvenih dogodkov, ki bodo ob 
12. uri in naprej, ter seveda osrednji zabav-
ni prireditvi tistega dne Čez zelene griče, ki 
ga organizira Radio Slovenske gorice. Letos 
bodo pridni radijci za obiskovalce dodali še 
nekaj ur zabave po prireditvi, ki bo trajala tja 
do polnoči. O vsebini, seznamu nastopajočih 
in ostalo boste zvedeli preko Radia Sloven-
ske gorice, ki bo letos za tri dni v času sejma 
svojo radijsko postajo preselil kar na Poleno. 
Prepričan sem, da bo prireditev narejena po 
okusu obiskovalcev in da si jo boste z vese-
ljem ogledali.

Tudi na vseh 
ostalih področjih 
tečejo priprave po 
planu. Pri dopol-
nilnih dejavnostih 
se največ angažirajo sodelavci na LAS Ovtar 
in TIC Lenart, razstavo drobnice je prevzela 
KGZ Ptuj, vinarji so že v polnem teku s pri-
pravo medregijskega ocenjevanja vin.

Da bi sejem KOS uspel tako kot pretekli 
dve leti, je potrebno seveda še ogromno dela 
in idej. Prepričan sem, da bomo tudi letos 
uspeli pripraviti všečni dogodek na Poleni v 
Lenartu. V to me najbolj prepriča dejstvo, da 
je okolica spoznala in sprejela sejem za svoj 
in da bo KOS prerasel v pomemben dogodek 
osrednjih Slovenskih goric.

F. Lovrenčič

Letos rekordnih osem sejmov 

V petek zvečer bo veselo

 
Datum uRa DOGODEK ORGanizatOR
12. 4. 7.30 Krvodajalska akcija v OŠ Jožeta Hudalesa 

Jurovski Dol
Krajevna organizacija Rdečega križa 
Sv. Jurij

13. 4. 9.00 Čistilna akcija Lovska družina Sv. Jurij

14. 4. 8.00 Meritve holesterola in sladkorja v krvi v 
prostorih občine

Krajevna organizacija Rdečega križa 
Sv. Jurij

15.00 Kmečke igre Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij

16. 4. 10.00 Obisk starejših občanov Občina, Krajevna organizacija 
Rdečega križa, Društvo up-
okojencev Sv. Jurij

18. 4. 18.00 Otvoritev slikarskih del v avli OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol

Kulturno društvo ivan Cankar 
Jurovski Dol

19. 4. 11.00 Kuharski tečaj v OŠ Jožeta Hudalesa 
Jurovski Dol

Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij

19.00 Proslava ob 7. občinskem prazniku v telo-
vadnici OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

Občina v sodelovanju s Kulturnim 
društvom ivan Cankar Jurovski Dol

20. 4. 16.00 Prikaz reševalne opreme PGD Sv. Jurij pri 
lovskem domu na Malni

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. 
Jurij

21. 4. 6.30 Jurjeva nedelja – budnica, 1. in 2. maša (ob 
7. in 10. uri), povorka in blagoslov konj, živa 
glasba pod šotorom na trgu

Župnija Sv. Jurij v Slov. goricah in 
turistično društvo Dediščina

16.30 Nogometna tekma člani: NK Jurovski Dol 
in NK Železničar Maribor, Športni park 
Jurovski Dol

Športno društvo Sv. Jurij

23. 4. 18.00 Prikaz defibrilatorja v Gostilni Špindler Krajevna organizacija Rdečega križa 
Jurovski Dol

24. 4. 9.00 Medobčinski turnir Zveze društev up-
okojencev Slovenskih goric v kartanju 

Društvo upokojencev Sv. Jurij

25. 4. 19.30 Predavanje o pomenu ekološke pridelave in 
predelave v OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol

zadruga Dobrina

26. 4. 16.00 Tradicionalno srečanje lovcev LD Sv. Jurij 
in gasilcev PGD Sv. Jurij pri lovskem domu 
na Malni

Lovska družina Sv. Jurij

27. 4. 9.00 Tradicionalni pohod »Spoznavajmo svoj 
kraj«

turistično društvo Dediščina

9.00 Nogometni turnir mlajših selekcij: U-8, 
U-10 in U-12 – Športni park Jurovski Dol

Športno društvo Sv. Jurij

28. 4. 16.00 Postavitev majskega drevesa v Gasteraju pri 
Baru Rokavec

Klub Gasterajčan

30. 4. 17.00 Postavitev majskega drevesa v Jurovskem 
Dolu pri gasilskem domu

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. 
Jurij

01. 5. 9.00 Tradicionalno srečanje med zaselki na 
športnem igrišču pri osnovni šoli

Športno društvo Sv. Jurij

03. 5. 17.00 Sajenje medenih dreves pri učnem 
čebelnjaku

Čebelarsko društvo Sv. Jurij

04. 5. 10.00 Otvoritev učnega čebelnjaka pri osnovni šoli Čebelarsko društvo Sv. Jurij, 
Župnija Sv. Jurij in JViz in VVz OŠ 
Jožeta Hudalesa

11. 5. 9.00 Šport špas – Športni park Jurovski Dol JViz in VVz OŠ Jožeta Hudalesa

Študentski klub Slov. gor. v marcu 2013 

acijo v občini, ki jo je podala Policijska po-
staja Lenart. Tako prometna kot varnostna 
situacija sta na dobri ravni, saj ni bilo hujših 
nesreč. Poročilo medobčinskega inšpektora-
ta je primerljivo z lanskoletno situacijo. 

Vpis v vrtec J. Hudalesa Jurovski Dol
Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski Dol 

obvešča starše predšolskih otrok, da poteka 
vpis v vrtec za šolsko leto 2013/2014. Vpis 

bo potekal do 15. aprila. Vlogo za vpis lahko 
dvignete v tajništvu šole ali v vrtcu in jo od-
date v tajništvo šole. Staršem otrok, ki so že 
vpisani v vrtec, ni potrebno oddati ponovne 
prijave. Vpis med letom bo mogoč le, če bodo 
prosta mesta. Starši bodo o sprejemu otroka 
v vrtec pisno obveščeni. Dodatna pojasnila 
dobite v tajništvu šole, tel.: 729 56 62.

Dejan Kramberger

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota: 
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si D
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DOGODKI IN DOGAJANJAZNANJE ZA RAZVOJ

Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart pri Izobraževalnem centru je v mesecu 
marcu zaključila s študijskim krožkom Oblikovanje vrta ter Ročne spretnosti. Oba krož-
ka sta bila zelo obiskana, kar dokazuje, da si želimo pridobiti že pozabljena poznavanja 
ročnih del ali pa si pripraviti načrt za pridelavo domačih vrtnin.

Tečaj nemščine
Obveščamo vas, da je še nekaj 

prostih mest za vpis v tečaj nem-
ščine za iskanje dela v Avstriji. 
Tečaj se bo pričel v mesecu apri-
lu. Za vse informacije in prijave 
se oglasite pri Izobraževalnem 
centru, na Nikovi 9, ali po telefo-
nu 02/ 720 78 88.

Izobraževalni center,  
Alenka Špes

Izobraževanje odraslih v polnem teku

Oblikovanje vrta...

Pred vodstvom in člani Medobčinskega 
društva invalidov Lenart, ki združuje 
in povezuje invalide občin Benedikt, 

Cerkvenjak, Lenart, Sv. Ana v Slovenskih 
goricah, Sv. Trojica in Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah so tudi letos številne aktivnosti, je za 
Ovtarjeve novice povedala Emilija Šuman, 
predsednica društva, ki šteje krepko čez 400 
članov invalidov. 

Tako so konec februarja v Centru Sloven-
skih goric organizirali 
strokovno izobraževa-
nje, na katerem je čla-
nom invalidom preda-
val Igor Plohl, profesor 
geografije in sociolo-
gije, sicer tudi sam in-
valid na vozičku. Plo-
hla je leta 2008 padec 
z lestve zaznamoval 
za vse življenje, saj je 
postal paraplegik. Po 
dolgotrajni rehabilita-
ciji je kljub invalidno-
sti znova samostojno 
zaživel. Ostal je veder 
in poln upanja. Zato 
mu je bilo zanimivo 
in poučno prisluhni-
ti. Danes je kljub svoji invalidnosti za štiri 
ure zaposlen kot profesor v bolnišnični šoli 
enote OŠ Bojana Ilicha na Kliničnem oddel-
ku za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega 
centra Maribor. 

Udeležencem predavanja je predstavil 
temo, doživeto na lastnih izkušnjah, in tako 
ponazoril, da ne kaže obupati, s trdno voljo 
človek zmore tudi najhujše. Predstavil jim je 
svojo slikanico Lev Rogi, namenjeno otro-
kom. Slikanica je pri otrocih doživela odli-
čen sprejem. Še bolj je razveseljivo, da otroci 
dojemajo njeno sporočilo. Poleg slikanice je 

izdal pri založbi Pivec tudi knjigo z naslo-
vom Ne domišljaj si! Knjiga je avtobiograf-
ska pripoved, ki predstavlja dve leti življenja 
mladeniča, učitelja na pragu kariere, ki ga 
zaznamuje tragičen dogodek, po katerem je 
nenadoma postal paraplegik in je zato pri-
siljen temeljito preizprašati vse, kar človeka 
dela človeškega: odnos do telesa, do življenja 
in smrti, ciljev, prihodnosti in vrednot.

V sredo, 20. marca, so se invalidi MDI 

Lenart sestali tudi na skupščini društva. V 
soboto, 23. marca, so se strelci udeležili re-
gijskega tekmovanja v streljanju z zračno 
puško v Ormožu. Pevski zbor pa se že pri-
pravlja na vseslovensko revijo ZDIS, ki bo 
18. maja v Brežicah. Tik pred zdajci je tudi 
izlet v Suho krajino. V soboto, 13. aprila, naj 
bi si ogledali grad Turjak, Trubarjevo doma-
čijo, romarsko cerkev Marijinega vnebov-
zetja v Novi Štifti, Ribnico z muzejem suhe 
robe in v Kočevskem Rogu Bazo 20. 

Tekst in foto: F. Bratkovič

Pozornost ob 
dnevu žena

Ob dnevu žena, 8. 
marcu, smo se Social-
ni demokrati iz občin 
Sveti Jurij, Sveta Ana, 
Benedikt, Sveta Tro-
jica, Cerkvenjak in 
Lenart, s podelitvijo 
rožice spomnili naših 
krajank in jim z malo 
pozornostjo polepšali 
dan. 

R. H.

Poslanska pisarna

Enajstega marca smo se v prostorih So-
cialnih demokratov v Lenartu prvič 
srečali v poslanski pisarni s poslancem 

Matjažem Hanom. Srečanja se je udeležilo 
veliko število članov Socialnih demokratov in 
tudi nečlanov. Pogovor je zelo kritično tekel o 
vseh perečih problemih, ki nas zadevajo v času 
krize. Matjaž Han si je zapisal vse naše pri-

pombe, vprašanja, obljubil je, da bo vse naše 
predloge, vsa naša vprašanja, naša razmišlja-
nja, naše pripombe posredoval poslanski sku-
pini Socialnih demokratov, kjer bodo skušali 
naša razmišljanja spremeniti v življenje.

Socialni demokrati imamo odprto po-
slansko pisarno vsak mesec. Že sedaj vas 
vabimo, da se nam pridružite v ponedeljek, 
8. aprila 2013, ob 18. uri, ko bomo v pisarni 
gostili mag. Dejana Židana. 

Aktivnosti v Medobčinskem društvu 
invalidov Lenart

Socialni demokrati Lenart

V projektu Odpadki so lahko uporabni 
se na Biotehniški šoli Maribor dijaki 
trudimo odpadke pravilno ločevati, 

jih hkrati spreminjati v uporabne stvari in 
udejaniti čim več naših idej. Pripravili smo 
predstavitev o ločeva-
nju, ki smo jo predsta-
vili dijakom na šoli. V 
vseh učilnicah imamo 
koše za ločeno zbiranje 
odpadkov (embalaža, 
papir, biološki odpad-
ki in ostali odpadki), 
ki smo jih primerno 
označili. Od nas dija-
kov pa je odvisno, ali 
jih bomo upoštevali in 
odpadke ločevali.

Na šoli poteka tudi 
zbiranje zamaškov za 
Dejana Grilja, ki je v 

delovni nesreči izgubil obe roki (več o tem 
si lahko preberete na www.bts.si). Če tudi vi 
doma zbirate zamaške, jih lahko pripeljete 
na Biotehniško šolo Maribor.

Mihaela Roškarič, Sv. Ana

Odpadki so lahko uporabni

Zadnji torek v februarju so na Bioteh-
niški šoli Maribor v okviru mednaro-
dnega projekta ESFALP – Odpadki so 

lahko uporabni (Waste can be useful) gostili 
E-transformer. To je multimedijsko vozilo, ki 
je namenjeno predstavitvi celotnega procesa 
zbiranja in ravnanja z elektronsko opremo 
in napravami. Vozilo ima na strehi vgrajeno 
sončno elektrarno, ki skrbi za to, da so vsi 
porabniki v vozilu preskrbljeni z električno 
energijo. S pomočjo predstavitvenega filma, 
multimedijskih pripomočkov in razstavnih 
eksponatov so lahko obiskovalci pobliže 
spoznali, kaj se zgodi z našimi elektronskimi 
napravami po tem, ko jih prevzame podjetje 
ZEOS.

Glede nato, da smo v obdobju, ko večina 
ljudi ne zmore živeti brez najrazličnejših ele-
ktronskih naprav, je potrebno veliko truda 
posvetiti osveščanju vseh generacij ljudi, še 
posebej pa mladih, ki bodo tudi v prihodnje 
največji uporabniki teh naprav. Ljudje mo-

rajo končno spoznati, da odslužene naprave 
ne sodijo v naravo ali na odlagališča komu-
nalnih odpadkov. Če so še vedno uporabne, 
jih podarimo tistemu, ki jih potrebuje. Ne-
uporabno elektronsko opremo in naprave 
pa odpeljimo v zbirni center ali trgovine, v 
katerih smo jih kupili. Ali pa jih odnesimo 
na mesto ob vsakoletnih zbiralnih akcijah 
e-odpadkov v domačem kraju.

Simon Gračner, prof., 
Biotehniška šola Maribor

E-transformer za večjo ozaveščenost

Predavanje profesorja Igorja Plohla

 Otroška varnostna olimpijada
V letošnjem letu poteka že 8. otroška varnostna olimpijada, ki je 

namenjena učencem 4. razredov osnovnih šol. Učenci se pomerijo 
v 6 predtekmovanjih, za območje Lenarta in Šentilja bo predtek-
movanje na OŠ Sveta Ana 25. 4. 2013 ob 8. uri, finale pa bo predvidoma v četrtek, 6. 
6. 2013, predvidoma v mariborski dvorani Tabor. Vse dodatne informacije so na spletni 
strani http://www.otroska-varnostna-olimpijada.com.

V sklopu 8. otroške varnostne olimpijade bo predvidoma 31. 5. 2013 izvedena tudi 
»Štengijada«. Gre za humanitarno akcijo za pomoč otrokom, podrobnosti letošnje Štengi-
jade pa boste našli na prej omenjeni spletni strani.
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V soboto, 23. februarja 2013, so se 
člani in članice Kulturnega društva 
Vrelec iz Benedikta zbrali na Turi-

stično izletniški kmetiji Breznik v Komar-
nici pri Cerkvenjaku ter opravili prvi občni 
zbor. Pred enim letom so se namreč zbrali 
ustanovni člani in ustanovili upravni od-
bor za novo Kulturno društvo Vrelec, ki mu 
predseduje prizadevni Maks Potočnik.

To društvo si je v svojem delovanju zadalo 
gojiti ljudsko kulturno izročilo, kot je ohra-
njanje ljudskih šeg in 
navad naših predni-
kov, še zlasti na obmo-
čju Slovenskih goric.

22. decembra 2012 
je društvo pripravilo 
zanimivo etnografsko 
in kulturno obarvano 
prireditev z naslovom 
Zimski večer na kme-
tiji, ki se je odvijala v 
kulturnem domu Be-
nedikt. Program sta 
domiselno vodila Saša 
Lovrenčič kot gospo-
dinja in Maks Potoč-

nik kot gospodar. V društvu med drugim 
tudi uspešno deluje skupina ljudskih pevk, 
ki negujejo to zvrst kulturne dediščine.

Na zboru so pregledali enoletno delovanje 
in pregledali finančno stanje. Ob tej prilo-
žnosti so se zahvalil donatorjem za izved-
bo zastavljenega programa za minulo leto. 
Sprejeli pa so tudi program dela za leto 2013, 
ki je prav tako naravnan na prikaz tega kul-
turnega poslanstva.

Rudi Tetičkovič

V soboto, 23. februarja 2013, so člani 
PGD Sv. Jurij v Slov. goricah opra-
vili 79. redni letni občni zbor. Iz po-

ročanj je bilo zaznati, da je bilo opravljeno 
delo v društvu zelo dinamično in so z njim 
tudi zadovoljni. Pohvalno je tudi, da v PGD 
Sv. Jurij posvečajo veliko pozornosti izobra-
ževalnemu področju, to je posebej vidno pri 
mlajših gasilcih. Ob tem velja omeniti, da v 
PGD Sv. Jurij že nekaj let uspešno deluje sek-
cija Mladi gasilec, v katero je vključenih 44 
mladincev, kar pomeni tudi tesno sodelova-
nje z OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol.

Vabilu so se odzvali predstavniki PGD v 
okviru Gasilske zveze Lenart in zveze same, 
predstavniki PGD Zg. Velka, Jakobski Dol 
in Pernica. Prišli so tudi predstavniki do-
mačih društev. Jurovski župan Peter Škrlec 
je pohvalil humano in prizadevno opravlje-
no poslanstvo v gasilskih vrstah nasploh, 
še posebej so člani prostovoljnih gasilskih 
društev pomembno vlogo odigrali v zadnjih 
poplavah v Dupleku in Malečniku. Potrjena 
in sprejeta sta bila program dela in finanč-
ni načrt za leto 2013. Nova sestava uprav-
nega odbora se je le delno spremenila le v 

Člani PGD Sv. Trojica smo 2. marca na 
138. rednem letnem občnem zboru 
ob izteku 5-letnega mandata ocenili, 

da je bilo v petih letih veliko narejenega. Od 
skrbi za gasilski dom, mladino in veterane, 
pa vse do izobraževanja operativnih gasil-
cev, ki se usposabljajo v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje Republike Slo-
venije (ICZR RS) na Igu pri Ljubljani. Ker 
znanje brez tehnike veliko ne pomaga, smo 
ob 135-letnici nabavili novo gasilsko vozilo 
GVC 24/50, ki je tudi solidno opremljeno. 
Poudariti je treba, da smo na veliko mero 
razumevanja ob nabavi vozila naleteli na 
občini Sv. Trojica v Slov. gor. in pri županu 
Darku Frasu. Del sred-
stev so za nakup vozila 
prispevali tudi botri in 
krajani. Z vozilom in-
terventno na požarih 
in drugih nesrečah v 
domači in sosednjih 
občinah posredujemo 
10 do 15-krat na leto, 
opravimo pa tudi nekaj 
prevozov pitne vode.

Mesto predsednika je 
od dolgoletnega pred-
sednika Alojza Grego-
reca, ki je v zgodovini 
trojiških gasilcev s 
svojim vestnim in mar-
ljivim delom prav gotovo pustil svoj pečat, 
prevzel Franc Šuta, vodenje operativne de-
javnosti gasilske enote pa je bilo ponovno za-
upano dosedanjemu poveljniku Jožetu Frasu. 
Zaslužnim gasilcem so bila podeljena prizna-
nja in odlikovanja, društvo pa je od Gasilske 

zveze Slovenije dobilo zahvalo za sodelovanje 
na poplavah, ki so lansko leto prizadele ma-
riborsko regijo. Več naših gasilcev je namreč 
na poplavljenem območju v Dvorjanah, ob-
čina Duplek, sodelovalo pri odpravi posledic 
vremenskih ujm skoraj tri dni.

Novoizvoljene člane upravnega in nad-
zornega odbora bo v prihodnjih petih letih 
čakalo še veliko dela. Predvsem na področju 
izobraževanja in nabave nujno potrebne za-
ščitne in reševalne opreme, ki bo pripomo-
gla k večji varnosti operativnih gasilcev in 
seveda tudi k bolj kakovostnemu reševanju 
ob nesrečah in požarih. Veliko bo treba sto-
riti na področju izobraževanja in pridobiva-

nja novih operativnih gasilcev, rokave pa bo 
treba zavihati tudi ob prireditvi proslave čez 
dve leti. Smo namreč eno najstarejših pro-
stovoljnih gasilskih društev v Republiki Slo-
veniji in bomo takrat upihnili 140 svečk.

Jože Fras 

Kulturno društvo Vrelec Benedikt 
opravilo prvi občni zbor

PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah

138. občni zbor gasilcev iz Sv. Trojice

V Celju je od 15. do 17. marca pote-
kal spomladanski sejemski trojček 
(18. sejem Flora, 12. sejem Poroka 

in 9. sejem Altermed). Slednji, Altermed, je 
sejem zdravega načina življenja, zdravilstva, 
zeliščarstva, zdrave prehrane, naravne koz-
metike z domačimi in tujimi strokovnjaki. 
Zadnji dan sejma nas je posebej zanimala 
predstavitev EKO vrtcev in EKO šol. Ob 
tej priložnosti smo lahko obiskali stojnico 
EKO vrtca iz Lenarta. Vzgojiteljice Danijela 
Golob, Nataša Mlinarič, Aleksandra Selin-
šek in Mojca Žnuderl so vnaprej pripravile 
ter ob stojnici razdeljevale ročno izdelano 
priložnostno knjižico s podatki o Osnovni 
šoli Lenart ter njeni enoti Vrtec, v knjižici 
(Natalija Červek, Francka Erman in Matjaž 
Kirbiš) pa so zbrani in objavljeni recepti za 
čemažev skutni namaz, sojin namaz, skutni 
namaz ali liptauer, medeni namaz, sadni 
kruh, ocvirkovo pogačo in solato iz ajdove 
kaše (s prelivom). Kot vrtec v EKO progra-
mu sodelujejo že peto leto ter se zavedajo, da 
je skrb za naravo in okolje potrebno razvijati 
že v najzgodnejšem obdobju. 

Filip Matko

EKO vrtec Lenart na sejmu

Stojnica EKO vrtca Lenart

nadzornem odboru in 
disciplinski komisiji. 
Predsednik še naprej 
ostaja Gregor Nudl, ki 
je tudi predsednik GZ 
Lenart.

PGD Sv. Jurij bo v 
letu 2014 praznovalo 
80-letnico obstoja. Iz-
dali bodo almanah o 
delu Jurovskih gasilcev 
v obdobju 1934-2014.

Rudi Tetičkovič

V nedeljo, 3. marca 2013, so članice in 
člani Društva upokojencev Benedikt 
na Turistični kmetiji Kaučič opravili 

25. redni letni občni zbor. Prišli so tudi po-
membni gostje: župan občine Benedikt Mi-
lan Gumzar, podpredsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenije Slavica Golob, pred-
stavniki ostalih društev, ki delujejo na obmo-
čju občine ter predsedniki oz. predstavniki 
društev upokojencev, ki delujejo v okviru 
Zveze društev upokojencev Slovenskih goric. 
Nagovoru predsednika DU Benedikt Stanka 
Kolarja je sledil kratek kulturni program 
ljudskih pevk Kulturnega društva Benedikt. 
Po delovnem delu so bila podeljena prizna-
nja in pohvale. Eno takšnih je bila podeljena 
najstarejši občanki Benedikta Zofiji Bernjak, 
ki bo letos meseca maja vstopila v 101. leto 
svojega življenja. Zahvala je bila podeljena 
županu Milanu Gumzarju, ki 
vseskozi moralno in materialno 
podpira DU Benedikt. Ob pre-
jemu te zahvale je župan dejal, 
da je že stopil v ta stan – jesen 
življenja – in upa, da se bo med 
njimi dobro počutil. Zahvala 
je bila podeljena tudi glasbeni 
skupini Klapovühi, ki že nekaj 
let na družabnih srečanjih z nji-
hovo glasbo razveseljujejo ljudi 
in nudi ozvočenje.

Podpredsednica ZDUS Slavi-

ca Golob je pohvalila prizadevno aktivnost 
DU Benedikt in izpostavila krizno situacijo 
v državi, saj to stanje skrbi upokojence na-
sploh. Podobno misel je v svojem govoru 
nanizal predstavnik ZDU Slovenskih goric 
Tone Kolman in na koncu še dodal, da bomo 
s skupno dobro in pošteno vizijo tudi to pre-
mostili – upokojenci to znamo.

Delovni program za leto 2013 je narav-
nan na želje svojih članov, to so izletništvo, 
družabna srečanja, šport in rekreacija, ki 
zajema kolesarjenje, streljanje z zračno pu-
ško, igranje šaha, igranje kart in balinanje. 
Niso pa pozabili na ljudsko izročilo, kot je 
ljudsko petje, saj so v program dela uvrstili 
tudi prednovoletni božični koncert, ki ga že 
nekaj let domiselno pripravijo v benediškem 
kulturnem domu.

Rudi Tetičkovič

Benediški upokojenci opravili 25. letni 
občni zbor
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Tokrat je dišalo po dobrotah iz divja-
činskega mesa, ki so ga pod strokov-
nim vodstvom kuharja pripravljale 

kmečke žene in dekleta s Svete Ane. Tako 
so se naučile pripraviti 
dušeno srnino stegno 
in slastne srnine zvit-
ke v omaki. Seveda 
brez divjačinske obare 
in golaža ne gre … za 
odlično prilogo vedno 
veljajo zdrobovi štru-
klji, riževi cmoki ter 
divjačinske roladice. 
Seveda so se jedi na-
učile tudi primerno 
predstaviti in postreči 
povabljenim gostom v 
občinsko kuhinjo.

O slastnih jedeh ne bomo zgubljali cede-
čih se slin.

S. R. Breznik

Prireditev glasbenega značaja je tokrat v 
nedeljo, 17. marca, v športno dvorano 
OŠ Sv. Ana pripeljala toliko ljudi, da je 

kar »pokala po šivih«. 
Med ljudmi je vladalo 
res veliko zanimanje 
za ta glasbeno obar-
van in v teh štirih letih 
nepogrešljiv glasbeni 
dogodek. Številni na-
stopajoči so v treh urah 
dodobra ogreli doma-
čine ter številne poslu-
šalce sosednjih občin. 
Z obilico humorja in 
hudomušnosti sta pri-
reditev spretno pove-
zovala Sandra Šnajder 
in Gregor Lasetzky. 
Tako so se med dru-
gim predstavili najstarejši glasbenik v obči-
ni Ludvik Urbanič, številne mažoretke iz Sv. 
Ane so s smelim nastopom izzvale odobra-
vanje občinstva. Predstavile so se tudi Ljud-
ske pevke KD Vrelec iz Benedikta ter Ljudski 
godci Slovenskih goric. Spretnost prstov na 
diatonični harmoniki je pokazala Melisa Za-
dravec, ansambla Labirint in Trio pod lipo 
sta dodobra ogrela dlani poslušalcev. Skeč na 
gasilsko temo dramske skupine KD Sv. Ana 
je občinstvo do solz nasmejal, kar nekaj sta-
rih plesov pa je prikazala folklorna skupina 
KD Sv. Ana, ki je s hudomušnim vložkom 
dodobra nasmejala občinstvo. Trio s Franče-
kom in Toniko je s pikantnimi podrobnost-
mi iz njunega zakonskega življenja s pesmijo 
zabaval zelo dobro razpoloženo občinstvo. 
Nadebudni Anej je od občinstva požel bučen 

aplavz za igranje na diatonično harmoniko. 
Ansambla Pomladni zvoki in Nova pot sta 
z ubranim pevskim nastopom ogrela občin-

stvo, ki je že prav težko pričakovalo osrednje 
goste, in sicer priznani ansambel Spev, ki je 
zbrane poslušalce preprosto navdušil tako, 
da so ob pesmi, posvečeni Lojzetu Slaku, 
Spomin na godca, preprosto vstali in z njimi 
zapeli, kar je še posebej presunilo tudi glasbe-
nike same. Ob koncu prireditve sta navdušila 
z igranjem na klavirsko harmoniko Domen 
in Ben Šnajder ob očetu Miranu, mlad har-
monikar, gospodič Jaušovec, je s hudomušno 
zbadljivko nasmejal občinstvo, za zaključek 
pa se je predstavil Ansambel KD Sv. Ana ter 
tako spretno zaključil glasbeno zelo bogato 
prireditev. Ob zaključku je sledilo še žrebanje 
vstopnic za tri zgoščenke Ansambla Spev ter 
dva DVD-ja posnete prireditve Za domače 
po domače.

Suzana R. Breznik

Letošnje cvetne nedelje in postavitve 
ter blagoslova presmeca pred cerkvijo 
sv. Ruperta v Voličini, ki so ga že 17. 

leto zapored naredili člani TD Presmec iz 
Dolgih Njiv, se je kljub sneženju udeležilo 
veliko število obiskovalcev. Še dan pred cve-
tno nedeljo, ki bi jo letos zaradi snega lahko 
preimenovali tudi v belo, je bilo na Žagar-
stvu Vogrin v Dolgih Njivah še zelo živahno. 
Po več kot dveh mesecih zbiranja zelenja je 
potekalo sklepno izdelovanje ponovno veli-
častnega presmeca. Druga skupina je izdelo-
vala manjše presmece, katerih število je ob 
koncu dneva preseglo 200. In kot se za vsako 
resno organizirano skupino ljudi spodobi, je 
tretja skupina skrbela, da izdelovalcem pre-
smcev ni zmanjkalo moči za delo. 

Letošnji presmec, ki ga je prostovoljno iz-
delovalo 40 članov društva in drugih ljubite-
ljev tega ljudskega izročila, meri veličastnih 
30 metrov. Iz Dolgih Njiv so ga v Voličino 
popeljali s konjsko vprego. Zaradi dolge in 
precej zasnežene zime je bilo v letošnjem 
letu precej težav z nabiranjem zelenja, razla-
ga predsednik in glavni motor društva Jože 
Vogrin. Zelenje za presmec so poleg doma-
čih krajev nabirali tudi v drugih občinah, 
vse od Ptuja do Maribora. Oljko pa so tudi 
letos pripeljali iz Primorske. Ko je bil pre-

smec naslednji dan v 
zasneženi Voličini ob 
pomoči avto-dvigala 
postavljen, je članom 
društva, ki so na čelu 
z Jožetom Vogrinom 
žrtvovali ogromno 
prostovoljnih ur, vidno 
odleglo. 

Člani društva, ki se 
je leta 1999 z več kot 
300 metrov dolgim 
presmecem vpisalo v 
Guinnessovo knjigo 
rekordov, načrtujejo 
tudi letos svojevrsten 
podvig. Izdelati name-

ravajo največji adventni venec na svetu in se 
tako ponovno vpisati v Guinnessovo knjigo. 
Načrte in predvsem delovno vnemo zanj so 
imeli že lani, a se je zataknilo pri birokraciji. 
Jože Vogrin upa, da jim bo letos tista »božja« 
sreča, ki je, žal, (pre)velikokrat v rokah naših 
uradnikov, bolj naklonjena. 

Dejan Kramberger

V nedeljo, 3. marca, se nas je nekaj lju-
biteljev zime in zimskih pohodov ob 
5. uri zjutraj iz Lenarta odpravilo v 

smeri Gorenjske, do vasi Srednji Vrh blizu 
Gozda Martuljka v občini Kranjska Gora. Ta 
vas je bila naše izhodišče za vzpon na Tru-
pejevo poldne, ki leži na nadmorski višini 
1931 m v Karavankah, na slovensko-avstrij-
ski meji. 

Iz vasi smo se ob 8. uri odpravili proti »na-
šemu« vrhu. Sonce je že sijalo, bil je jasen 
dan brez oblačka. Po nekaj sto metrih pride-
mo do kažipota, ki nas usmeri na »Trupeja«, 
kot mu pravijo domačini. Na tabli piše: 2 
uri. Spogledamo se in jo mahnemo naprej. 
Na tej poti ni planinske koče, prav tako pot 
ni markirana, saj je tu brezpotje, zato smo si 
morali priskrbeti hrano in pijačo »iz nahrb-
tnika« za ves dan. Po dveh urah prispemo 
do lovske koče, ki se nam prikaže sredi le-
sketajoče se beline. Tukaj se ustavimo in si 
privoščimo okrepčilo. Po dvajsetminutnem 

odmoru se odpravimo naprej, v sneg, kjer si 
moramo utirati pot. Izmenjujemo se na čelu 
kolone, tako da vsak malo gazi, največ pa, 
kavalirsko seveda, prispeva moški del ekipe. 
Počasi, a vztrajno se vzpenjamo proti vrhu. 
Ko premagamo vzpon in prispemo na vrh 
vzpetine ter se malo ogledamo okrog sebe, 
ostanemo brez besed. Samo aaa … Prikažejo 
se veličastni vrhovi Julijskih Alp, obsijani v 

opoldanskem soncu. Osta-
lo nam je še kakih 1000 m 
do »našega« Trupejevega 
poldneva. Zgrešili smo ga 
za 20 minut. Počasi in pre-
vidno, saj se premikamo 
po grebenu, prispemo na 
vrh in si čestitamo (gora 
je dobila ime po domačiji, 
ki leži severno pod goro v 
senci, nižje na Koroškem, 
na katero samo opoldne 
posije sonce). Po slabi uri 
razvajanja v soncu in ob-
čudovanja julijskih vrhov 
ter koroške pokrajine na 
drugi strani se odpravimo 

po isti poti nazaj, vendar samo 1000 m po isti 
poti. Tu nas naš vodnik preusmeri v naspro-
tno smer našega prihoda, v krožno turo. 

Naš pohod se je zaključil ob 16. uri. Zado-
voljni in nasmejani smo vsi. Besede so neka-
ko odveč … Ko dojamem, da sem se morala 
za doživetje lepote narave pošteno potruditi, 
začutim, da je svet lep. Pa še tak dan nam je 
bil namenjen! Lahko bi ga vikali. 

Vabljeni na spletno stran Planinskega 
društva Lenart, kjer si lahko ogledate tudi 
fotoreportažo z našega pohoda. 

Svetlana Bogojevič, članica PD Lenart

Veličasten presmec iz Dolgih Njiv

Iz kuhinje je dišalo

Na Sveti Ani že četrtič Za domače 
po domače

Zimski pohod lenarških planincev na 
Trupejevo poldne

 Razstava pirhov in velikonočnih izdelkov
v Razstavno protokolarnem centru sv. Martina v Sveti Trojici

 
Razstava bo odprta od 30. 3. do 7. 4. 2013 od 10. do 19. ure, razen 30. 3., ko bo  

razstava odprta od 13. do 19. ure. V času razstave vas bo v samostanski kleti sprejelo 
eno izmed naselij ali domačih društev.

TD Presmec z duhovnikom Jožetom Muršcem na dan pred cvetno nede-
ljo ob izdelovanju presmeca
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Z NARAVO

Zadruga Dobrina je v ponedeljek, 25. 
februarja, v Centru alternativne in 
avtonomne produkcije predstavila 

sistem prodaje tedenskih zabojčkov s sezon-
sko in lokalno hrano ter pripravila predava-
nje o pomenu in vplivu lokalno pridelane 
hrane na zdravje ljudi.

Dobrina je zadruga za razvoj trajnostne 
lokalne preskrbe, ki je nedavno odprla tudi 
svojo trgovino z lokalnimi pridelki in iz-
delki v Centru alternativne in avtonomne 
produkcije – CAAP v Valvasorjevi ulici 42 v 
Mariboru. Skrbi za splošno izobraževanje in 
ozaveščanje potencialnih kupcev o pomenu 
uživanja sveže, sezonske in lokalno pridela-
ne hrane, hkrati pa podpira majhne, lokalne 
kmete, ki so potencial za dvig stopnje samo-
oskrbe in biotske pestrosti v Sloveniji. Tako 
je hrana iz zaledja Maribora že na jedilnih 
listih nekaterih obratov javne prehrane in 
sicer na osnovnih šolah, vrtcih in domovih 

za starejše v Mariboru in okolici. Krog odje-
malcev med javnimi ustanovami se vztrajno 
širi. Za meščane mesta Maribor pa so že v 
lanskem letu vzpostavili ponudbo tedenskih 
zabojčkov, s katero se lahko oskrbujejo s sve-
žo, lokalno pridelano hrano.

Na predavanju so spregovorili prim. doc. 
dr. Marjan Skalicky, dr. med., in predstavni-
ki Zadruge Dobrina. 

E. P.

NOVO V LENARTU 
NAROČITE SI SVOJ ZABOJČEK LOKALNO 

PRIDELANE HRANE
 

Zadruga Dobrina pripravlja 8. aprila 2013 ob 19. uri predstavitev sistema prodaje teden-
skih zabojčkov s sezonsko in lokalno hrano ter predstavitev trajnostne lokalne preskrbe.

Predstavitev bo potekala v Centru Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, v Lenartu.
Na predavanjih bodo spregovorili predstavniki Zadruge Dobrina.

Ekološki način kmetovanja predstavlja 
eno sprejemljivejših oblik trajnostne 
kmetijske proizvodnje. Mnogokrat 

se srečamo z mnenjem, da je to način kme-
tovanja, kot so ga poznali naši predniki. Da-
nes ekološko kmetijstvo upošteva najnovejša 
znanstvena dognanja in jih ustrezno vključuje 
v že pridobljena znanja iz preteklosti. Na obi-
sku smo bili na ekološki kmetiji Živko v Voli-
čini in iz prve roke dobili veliko koristnih in-
formacij o ekološkem kmetovanju. Na kmetiji 
se pripravljajo tudi na postavitev kolekcijskega 
zelenjavnega ekološkega vrta v sklopu projek-
ta EKO LAS, ki teče v okviru Društva za razvoj 

podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«. 
Gospa Albina, že dalj časa spremljamo 

vaše delo, pri katerem se izkazujeta ljube-
zen in vztrajnost do dela na zemlji. Poklic 
kmeta terja predanost zemlji in ga je treba 
razumeti kot način življenja. Z ekološkim 
kmetovanjem pa se ta trditev še bolj potrdi 
in nadgradi. Toliko let že kmetujete ekolo-
ško, povejte, kašni so bili začetki? 

Ko smo leta 2000 začeli z ekološkim kme-
tovanjem, z ekološkimi jabolki na ekološki 
tržnici v Mariboru, se je že začelo zanimanje 
kupcev za zdravo hrano. Vključili smo se v 
Društvo ekoloških kmetij SV Slovenije, kjer 
smo iskali podporo in razumevanje. Ob stra-
ni nam je stala kontrolna inštitucija, ki nas je 
opozarjala na napake in nam pomagala pri 
pravilnem načinu dela. Z leti so se izkušnje 
nadgrajevale, prišle so pohvale potrošnikov, 
ki so dale dodatno motivacijo. Čeprav s koli-
činami nismo dosegali večjih dohodkov, so se 
ti z leti povečevali, tako da so pokrivali stro-
ške dela. Predvsem je naše vodilo, da pridela-
mo zdravo hrano, ki jo potrošniki iščejo in za 
kar so nam najbolj hvaležni. Zadovoljni smo 
tudi s pomočjo države, ki dodatno stimulira 
ekološki način kmetovanja.

Ugotavljamo, da je nabor vaših pridelkov 
in izdelkov zelo pester. 
Na kolikšni površini 
kmetujete? Koliko je 
zelenjave, poljščin in 
sadja, s čim se na kme-
tiji še ukvarjate?

Kmetija meri 13 ha, 
lastne obdelovalne po-
vršine je 6,5 ha, ostalo 
je v najemu od sklada. 
Predvsem se ukvarja-
mo z rejo škotske go-
vedi, prašičev in nekaj kokoši. Sadja nimamo 
veliko. Setvenih površin je 3,5 ha, izmenjujejo 
se ječmen, ajda, repa, pšenica, pira, ogrščica, 
oljne buče, sončnice, soja. Veliko pridelkov 
predelamo, iz soje delamo namaze, ajdo po-
rabimo za kašnice, iz ogrščice delamo olje, 
pirine rezance iščejo ljudje, ki ne smejo uži-
vati pšenične moke. Veliko pridelamo repe 
in zelja, ki ju tudi kisamo in sta zelo iskana 
med potrošniki. Zelenjave je pa tudi precej, 
od rdeče pese, boba, graha, radiča, solate do 
rumenega korenja … Prodajamo tudi sveže 

prašičje in goveje meso, tudi suhomesnate 
izdelke, kašnice … Pečem še potice, zavitke, 
peciva, ki se tudi dobro prodajajo. Povpraše-
vanje po vseh izdelkih je vedno večje, vendar 
dejavnosti ne bomo širili, ker je potem že pre-
velika obremenitev za družino. Zadnja od de-
javnosti, ki smo se je lotili lani, je ribogojstvo, 
prav tako ekološko. Posebno veselje pri njem 
ima sin z družino, ki tudi veliko pomaga. 

Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili za 
ta način kmetovanja?

Na deželi sem se rodila in od otroštva de-
lala na kmetiji. Vedno smo jedli tisto, kar je 
zraslo doma, na naraven način. Prepričali so 
me predvsem okusi, ki so tako pristnejši. Hra-
na je okusnejša. To mi vedno znova potrjujejo 
tudi stranke, ki velikokrat sploh ne vprašajo 
več za ceno. Povejo, da je okus drugačen in se 
vračajo. Za ta način kmetovanja se nismo od-
ločili zaradi dohodka, saj ni tak, da bi človek 
obogatel. Največje veselje je, da lahko delaš v 
naravi, opazuješ rast rastlin in ti je v največje 
veselje, ko ti skupaj z naravo uspeva. 

Vemo, da ima zemlja samoobnovitveno 
funkcijo in se dolgoročno obnavlja in iz-
boljšuje, če je enostransko ne izkoriščamo; 
kaj upoštevate, da ohranjate in izboljšujete 
rodnost tal?

Analiza tal pokaže stanje glede potrebe po 
hranilih. Seveda sta osnova gnojenja hlevski 
gnoj in kompost. Velik poudarek pa mora biti 
tudi na dobrem kolobarju, ki predstavlja po-
goj za rodovitna in zdrava tla. Če so tla izčr-
pana, jih je potrebno dolgoročno izboljševati 
s podori zelenega gnojenja, kompostom in 
hlevskim gnojem.

Svoje izdelke in pridelke že 13 let proda-
jate vsak petek v Mariboru na ekološki tr-
žnici pri Rotovžu. Kdo so vaši kupci?

Zalagamo tudi dve ekološki trgovini v Lju-
bljani, nekaj gre tudi v Celje. Kupci so različ-
ni, mladina, srednja generacija in tudi starejši; 
pri nas ne zaznavamo, da bi katera generacija 
izstopala. 

Na kak način lahko kupcem zagotovi-
te, da so vaši pridelki in izdelki pridelani 
izključno v skladu z ekološkim kmetova-
njem? 

Kontrolna služba redno izvaja kontrole na 
kmetiji, jemlje vzorce živil, sadja in zelenja-
ve. Za izpolnjevanje vseh zahtev prejmemo 
enkrat letno certifikat o ustreznosti pridelave. 
Način pridelave, kontrolna organizacija in 
ekološka pridelava morajo biti označeni na 
deklaraciji. Velikokrat pride kontrola nenaro-
čeno, predvsem zjutraj, ko krmim prašiče ali 
živino ali grem na tržnico.

Kaj svetujete ljudem, ki se odločajo za 
ekološki način kmetovanja?

Jaz mislim, da je to lahko hitra odločitev. 
Potreben je pozitiven odnos do življenja in 

tak način življenja. Potem je vse dobro po-
plačano, za nas in za potrošnike. Na koncu bi 
želela, da bi otroci in vnuki, ko bom z močmi 
že bolj pri koncu, s tem načinom kmetovanja 
nadaljevali in ohranjali bogastvo narave na 
kmetiji. To je vodilo, ki bi ga priporočila tudi 
drugim.

Eko kmetija Živko je članica LAS, njihovo 
pestro ponudbo najdete v katalogu Ovtar Po-
nudba iz Slovenskih goric ali na spletni strani 
www.lasovtar.si

Dr. Milojka Fekonja

Ekološko kmetovanje ‒ način življenja Dobrina se je predstavila Mariborčanom

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vin Cerkvenjak je 1. marca pripravi-
lo redni letni občni zbor. V prosto-

rih Turistične kmetije Breznik v Komarnici 
se je od 70, kolikor šteje društvo, zbralo 55 
članov ter gostje: župan občine Cerkvenjak 
Marjan Žmavc, društve-
na vinska kraljica Polona 
Čeh, predsednika Dru-
štva vinogradnikov Ka-
pela in Društva vinogra-
dnikov Sv. Trojica Danilo 
Rihtarič in Peter Leopold. 
V poročilu predsednika 
Ivana Janeza Pučka je bilo 
razbrati, da je društvo v 
preteklem letu opravilo 
veliko aktivnosti. Poseb-
no pozornost so namenili 
izobraževanju svojih čla-
nov. Pripravili so predava-
nja o rezi in gnojenju trte, negi vina in o spo-
mladanski zaščiti vinske trte pred škodljivci 
in boleznimi. S svojim delovanjem pa so s 
pomočjo občine, ki jim stoji ob strani, spe-
ljali tudi družabne prireditve ob Johanezovi 

trti, ki se jih v velikem številu udeležujejo 
občani in gostje. Množično obiskane so rez, 
postavljanje klopotca, trgatev in tradicional-
no martinovanje. Društvo je pripravilo tudi 
društveno ocenjevanje vin, vina pa so člani 
pošiljali tudi na druga ocenjevanja vin na 

KŽS Agra v Gornji Radgoni in na Ptuj. Lani 
so izvedli tudi izbor društvene vinske kralji-
ce Polone Čeh, ki jo je na martinovanju 17. 
novembra okronal župan Marjan Žmavc. 

Ludvik Kramberger

Aktivni cerkvenjaški vinogradniki, rez 
Johanezove trte

V nedeljo, 17. 3. 2013, je pri Svetih 
Treh Kraljih v Slovenskih goricah 
potekala prireditev 8. rez Čolni-

kove trte, potomke stare trte. Prireditev je 
organiziralo Turistično-
vinogradniško društvo 
Benedikt v sodelovanju z 
občino Benedikt.

V kulturnem progra-
mu je nastopil cerkveni 
mešani pevski zbor Sv. 
Benedikt.

Rez je opravil občinski 
viničar Zlatko Borak pod 
budnim očesom botrov 
Čolnikove trte Janeza 

Erjavca in Franca Škrobarja ter gospodarja 
Čolnikove trte, župana občine Benedikt Mi-
lana Gumzarja.

S. Š.

Rez Čolnikove trte v Benediktu

Letošnja rez potomke stare trte je bila v soboto, 16. marca.
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V soboto, 23. marca, so opravili rez 
potomke najstarejše žlahtne trte na 
svetu, ki raste ob Maistrovem stolpu v 
Zavrhu in zanjo skrbi TD Rudolf Ma-
ister-Vojanov. Tudi v znamenitem le-

narškem krožišču s skulpturo ovtarja in 
trto v oskrbi lenarških vinogradnikov 
so opravili prvo in najpomembnejše vi-
nogradniško opravilo v letu. O obeh več 
v naslednji številki našega časopisa.

Naš najstarejši član LD Sv. Jurij Juro-
vski dol Ivan Ornik, lovski prijatelji 
ga kličemo Vanč, bo letos praznoval 

svoj 85. rojstni dan. V lovske vrste je stopil 
pred 45 leti. To mu ni bilo težko, saj je stopil 
v »škornje svojega očeta«, ki je bil priznan 
lovec in ustanovitelj LD Jurovski Dol. Vanč 
v svojih lovskih dogodivščinah veliko pripo-
veduje o lovstvu takrat, ko je s svojim oče-
tom še kot otrok hodil na love. Bili so časi, 
ko je lahko bil divji zajec ali fazan velikokrat 
na domačem krožniku. Tako je Vanč s svoji-
mi spomini vpet v lovstvo že celih 70 in več 
let. 

Rez v Zavrhu, v lenarškem 
krožišču in še kje

Ivan Ornik, 
najstarejši član LD 
Sv. Jurij

Na 59. občnem zboru LD Dobrava iz 
Svete Trojice v Slovenskih goricah 
so sprejeli poročila o delu v minu-

lem letu in letošnji le-
tni lovsko-gospodarski 
načrt. Posebno skrb so 
namenjali upravljanju 
z loviščem, v katerem 
je gospodarsko po-
membna vrsta divjadi 
le srnjad. Uspelo jim 
je zaustaviti negativ-
ne trende pri mali – 
poljski divjadi, saj se 
številčnost poljskih 
zajcev in fazanov že ra-
hlo povečuje. Obdržali 
so tudi nekaj redkih 
jerebičjih kit v dolini 
Drvanje in Pesnice, za-
dovoljni pa so s številčnostjo divjih rac-mla-
karic. Staleži lisic in jazbecev so stabilni, še 
vedno pa ugotavljajo močno povečanje sta-
leža nekaterih ujed in predvsem sivih vran. 
Te marsikje že povzročajo škodo v kmetij-
stvu, najbolj na balah sena in silosa. Zato so 
se zavzeli za intenzivnejši odstrel. Rezultati 
gospodarjenja s srnjadjo so dobri, načrte 
odstrela so v celoti izpolnili. Tudi lani so za-
beležili veliko povozov srnjadi na cestah in 
več primerov uničenja zaradi klateških psov. 
Zelo dobri so bili lani rezultati lovnega tu-
rizma. Skupni odvzem srnjadi je lani znašal 
133 živali, zabeležili pa so tudi odvzem 24 
lisic, 12 poljskih zajcev, 15 fazanov, 22 rac-
mlakaric in 63 sivih vran.

Dobro sodelujejo s kmetovalci in drugimi 
lastniki zemljišč, škod praktično ne beležijo, 
saj izvajajo preventive ukrepe. LD Dobrava 

dobro sodeluje z občinama Cerkvenjak in 
Sveta Trojica in z mnogimi društvi. Pobrate-
ni so z LD Vurmat z Duha na Ostrem Vrhu. 
Dejavni so na področju strelstva, kjer dose-
gajo vrhunske rezultate. Na občnem zboru 
pa so poudarili, da bodo morali več storiti 
na področju kinologije. Med letošnjimi 
prednostnimi nalogami bodo dokončanje 
nekaterih investicijsko-vzdrževalnih del na 
lovskem domu in priprave na praznovanje 
60-letnice ustanovitve LD Dobrava. Ob tem 
visokem jubileju bodo prihodnje leto izda-
li foto monografijo in razvili nov družinski 
prapor.

M. T. 

Ob cvetni nedelji, ki je bila letos 
zaradi sneženja še posebej bela, so v 
osrednjih Slovenskih goricah ob vo-
ličinskem iz Dolgih Njiv, ki ga spre-
mljajo mnogi presežniki, pripravili še 
več drugih velikonočnih presmecev. Po 

tradiciji so prebivalci Radehove posta-
vili presmec ob zvonik lenarške cerkve, 
prav tako so ga postavili Cerkvenjačani 
in v nekaterih drugih krajih. Več v pri-
hodnji številki Ovtarjevih novic.

Uredništvo

59. občni zbor LD Dobrava

Presmeci tudi v Radehovi, 
Lenartu, Cerkvenjaku …

Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih 
Slovenskih goricah
III. ŽRTVE ZBIRNEGA TABORIŠČA HRASTOVEC

Seznam doslej ugotovljenih žrtev taborišča 
Hrastovec še vedno ni popoln, saj pri neka-
terih imenih ni navedbe, ali je bil ubit ali je 
umrl, če pa je navedba, da je pogrešan, ni 
zabeležbe, da je pogrešan iz Hrastovca, tako 
da lahko sklepamo, da gre za žrtve tega ta-
borišča. Tudi ni navedb rojstnih podatkov, 
v kolikor pa so, gre samo za letnice. Tudi 
poklic in stan nista zabeležena oziroma sta 
navedena le pri nekaterih osebah. Na tem 
seznamu so tudi žrtve iz Lenarta:

1. Julijana Aubl, gostilničarka iz Lenarta.
2. Alfred Beck, Sv. Ana.
3. N. Breznik, gostilničar s Sv. Ane.

4. Anton Fras, Lenart.
5. N. Jelenko, Lenart.
6. Gertrud Jurin, posestnik iz Lenarta.
7. (Alojz) Slavko Kurnik, Lenart.
8. Pavla Ledinek, natakarica, Lenart.
9. Marija Merčnik, Lenart.
10. Lucija Močnik, Lenart.
11. Alojz Nudl, Gasteraj.
12. Leopold Omerzu, Lenart.
13. Peter Pernek, Lenart.
14. Jožef Rojko, Sv.Trojica.
15. Jožef Schmigotz, Lenart.
16. Johanna (Ivana) Veršič, Voličina.
17. Alojz Brus, Lenart. 75

75 Totengedenkbuch der Deutsch Unter-
steirer, Graz, 1970, str. 187–244. 
Vida Brumen, Lenart, ustni vir. Emika Za-
kelšek iz Lenarta navaja, da so skupino do-
mačinov pred usmrtitvijo pretepli in slekli 
do golega. Med žrtvami je bil tudi njen oče 
Leopold Omerzu, kateremu sta z mamo še 
lep čas pošiljali pakete na različne naslove, 
ne da bi vedeli, da je bil medtem že ubit. Za 
poboj domačinov je bil najbolj odgovoren 
Mladen Devide, pooblaščenec OZNE iz Le-
narta, sin lekarnarja Bogdana Devideja. Šlo 
je za osebno maščevanje, pobite so zakopali 
na mestu zdajšnjega ribnika, ob katerem je 
tudi spomenik. Voda v tem ribniku nekaj 
let pozimi ni zamrznila, v sušnih letih pa 
tam ni nič raslo. Z dogajanjem na Hrastov-
cu je bili dobro seznanjen tudi Ivan Banič 
iz Lenarta, ki naj bi bil ekonom, po grobosti 

pa naj bi izastopal miličnik Rogan iz Le-
narta. Zmago Kakol iz Hrastovca navaja, da 
mnogi poznavalci teh dogodkov niso želeli 
govoriti o pobojih v taborišču, mnogi pa so 
kljub temu vedeli povedati, da je obstajal 
prostor, ki so mu rekli »klavnica«, blizu 
današnjega dimnika centralne kurjave. 
Pozneje so ta prostor porušili in okoli leta 
2000 pozidali. Na gradu je vodnjak zasut in 
zabetoniran, prav tako je pozidan rov v po-
bočju hriba, zraven grajske stavbe. Kmalu 
po odprtju taborišča maja 1945 vode iz stu-
denca na gradu niso več uporabljali, saj naj 
bi jo že tretji dan začeli nositi v grad z vedri 
v spremstvu oboroženih stražarjev iz izvira 
blizu gozda. Ta izvir kmetje iz Voličine še 
danes uporabljajo. Voda v studencu ni bila 
užitna, ker so vanj zmetali trupla pobitih 
taboriščnikov.

OSTALE ŽRTVE HRASTOVCA:
1.       Arnušek, Frida Ljutomer
2.       Bauman, Marija Hajdoše
3.       Berminje, Marija Ljutomer
4.       Brelc, Veronika Fikšinci
5.       Breznik, Kondrad Negova
6.       Breznik, Marija Negova
7.       Buchmann, Franc Ocinje (kmet)
8.       Buchmann, Gretul Kramarovci

9.       Buchmann, Johanna Kramarovci  
(28. 8. 1945)

10.   Celoti, Terezija roj. 1872, Ptuj
11.   Dopona, Alojzija Fikšinci (pogrešana)
12.   Dopona, Ana Fikšinci (8. 8. 1945)
13.   Dopona, Friderik Fikšinci (pogrešan)
14.   Dopona, Marija Fikšinci (8. 8. 1945)
15.   Dvoršak, Elizabeta roj. 1870, Ptuj
16.   Fitz, Julijana Ocinje
17.   Fleger, Albin Ocinje

18.   Fleger, Julijana Ocinje, Fikšinci  
(5. 8. 1945)

19.   Frank, Hilda Ptuj
20.   Fritz, Frida Ocinje
21.   Fritz, Julijana Ocinje
22.   Fruhvald, Johan Ocinje

23.   Gatu, Franc Kramarovci  
(24. 7. 1945)

24.   Gingl, Tomaž, Ocinje (pogrešan)

25.   Gombotz Kramarovci (pogrešan)

26.   Gombotz, Andrej Kramarovci (pogrešan)
27.   Gombotz, Franc Fikšinci (pogrešan)
28.   Gombotz, Frančiška Fikšinci (pogrešan)
29.   Gombotz, N. Fikšinci (pogrešan)
30.   Gurt, Franc Fikšinci
31.   Gurt, Julijana Fikšinci
32.   Halb, Ervad Ocinje
33.   Halb, Marija Ocinje
34.   Halb, Pavel Ocinje
35.   Jauk, Ema Fikšinci

36.   Jauk, Enat Kramarovci  
(5. 8. 1945)

37.   Jauk, Franc Kramarovci  
(24. 7. 1945)

38.   Jug, Ana Ocinje
39.   Jug, Leopoldina Ocinje (4. 8. 1945)
40.   Jug, Mihael Ocinje
41.   Kampl, Franc Kramarovci (pogrešan)
42.   Kampl, Marija Kramarovci
43.   Kampl, Milan Kramarovci
44.   Kepe, Elizabeta Ljutomer

45.   Koler, Jože Ocinje
46.   Kophad, Karel Ptuj (29. 7. 1945)
47.   Korše, Franc Ptuj

48.   Kraus, Franc Kramarovci  
(24. 7. 1945)

49.   Kren, Johan Fikšinci
50.   Kren, Kristina Kramarovci

 
  Konec prihodnjič

Lovci ga poznamo kot skromnega, čeprav 
premožnega kmeta, ki je bil vedno pripra-
vljen pomagati ljudem ob vsaki priložnosti. 
Ni bil lovec na trofeje, čeprav se je udeleže-
val skoraj vseh skupnih lovov. Več mu je po-
menilo prijateljsko druženje, kjer je zelo rad 
skupaj z Leonom in drugimi zapel kakšno 
lepo slovensko pesem.

Takšen je še danes. Pri svojih 85 letih še 
pride na skupne love, udeležuje se lovskih 
srečanj. Pa tudi na kakšno delovno akcijo še 
pride, kjer nas prijazno pozdravi.

Takšne »skromne velike« ljudi velikokrat 
pozabimo. Pozabimo jim stisniti roko, se z 
njimi prijateljsko pogovoriti in se jim zahva-

liti za njihov prispevek k našemu uspehu. 
Lovci LD Sv. Jurij smo se mu zahvalili za 

njegovo dolgoletno sodelovanje v lovstvu na 
našem občnem zboru, kjer smo mu predali 
zlati znak za lovske zasluge, s katerim ga je 
na predlog upravnega odbora lovske druži-
ne odlikovala Lovska zveza Slovenije.

Zaželeli smo mu veliko zdravja in prija-
teljskega druženja. Poprosili pa smo ga, da 
bi nam s svojimi izkušnjami sedaj, ko lov 
ni več privilegij posameznikov kot včasih, 
ampak je odgovorna, strokovna družbena 
dejavnost, ki ima svoja načela, usmeritve ter 
pričakovanja, še naprej pomagal.

Franc Krivec, starešina LD Sv. Jurij
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Mobilizacija v nemško vojsko

Usoda prisilne mobilizacije je podobno 
kot številne Slovence ne nazadnje do-
letela tudi Jožeta. Tega usodnega dne, 

ko se je moral posloviti od doma, se spominja 
takole: »Bil je 17. september 1942, ko so nem-
ški žandarji po mene prišli na dom. Izbire ni-
sem imel, saj bi mi ob nadaljnjem izmikanju 
pobili starše. Kljub solzam v očeh očeta in ma-
tere sem se moral odpraviti od doma, z bridko 
mislijo, da ga nikoli več ne bom videl, z mislijo, 
da ne bom nikoli več videl svojih staršev. Na 
Ptuju je bilo zbirališče za slovenske fante, ki 
smo se morali pridružiti vojski. Takrat je bilo 
v nemško vojsko vključenih okoli 85.000 ju-
goslovanskih vojakov. Tudi iz Slovenskih goric 
nas je bilo precej. S Ptuja so nas prepeljali v av-
strijski Kufstein, nedaleč od avstrijsko-nemške 
meje. Tukaj so nas prvič seznanili z orožjem ter 
nas v vojaških vajah pripravljali na boje. Nato 
so nas v živinskih vagonih, v katerih smo imeli 
po eno peč, prepeljali v Italijo, kjer smo nada-
ljevali z urjenjem. Bili smo vojska, sestavljena 
iz različnih narodov. Poleg nas, Slovencev, je 
bilo veliko Poljakov, Čehov, Slovakov, Romu-
nov, Madžarov, pa še kak jezik si lahko slišal v 
tej mešanici jezikov. Sam sem se veliko družil 
z enim Poljakom, saj sva se zaradi podobnih 
jezikov z lahkoto sporazumevala. 

Na prvih strelskih vajah mi ni šlo najbolje, 
saj sem prvič držal puško v rokah, poleg tega 
pa smo vadili s slabimi puškami, ki so bile zelo 
nenatančne. Šele v Italiji smo dobili nove pu-
ške, s katerimi sem bil zelo natančen, celo tako, 
da so me določili za ostrostrelca. Prav tako sem 
bil izurjen za težki mitraljez.« 

»Kljub temu da smo Slovenci in drugi slo-
vanski narodi sodili med nenemške vojake, so 
Nemci v vojski na nas v veliki večini gledali po-
polnoma enakovredno in nas niso poniževali 
oz. kako drugače maltretirali,« odgovarja Jože 
na vprašanje, kako so nanj in na ostale slovan-
ske vojake gledali nemški vojaki in poveljniki. 
Ob tem pa Jože še poudari, da so imeli srečo, 
saj so imeli dobrega nemškega poveljnika, ki 
jih je ščitil in jih na vojaških vajah ni pretirano 
priganjal. Podobno kot drugi nemški vojaki je 
tudi on pogosto govoril, da ima vojne čez glavo 
in da komaj čaka vrnitve domov. Žal omenjeni 
nemški poveljnik nikoli več ni videl doma, saj 
je padel pod zavezniškimi streli. 

Ob tem Jože iz svojega bogatega spomina 
poišče še eno zgodbo o nekem nemškem pod-
oficirju, ki ni bil tako dobrosrčen kot prej ome-
njeni poveljnik. Ta podoficir je namreč Jožeta 
nekega dne na vojaških vajah tako sprovociral, 
da je le-ta izvlekel bajonet in tega oficirja celo 
napadel. Zaradi tega dogodka je moral 6 dni in 
6 noči preživeti v samici. Ko je prišel ven, tega 
podoficirja nikoli ni več videl niti slišal, kaj se 
je z njim zgodilo. Jože na tem mestu še pouda-
ri, da sta sicer v nemški vojski vladala red in 
disciplina. 

Odhod v Normandijo in prve bitke
Z vsakim dnem urjenja pa je bil bliže dan 

odhoda na fronto. Tako se je konvoj vojske, v 
katerem je bil tudi Jože, iz Italije začel pomi-
kati proti Franciji. Na tej poti je Jože ponovno 
srečal nekaj znancev iz domačega Jurovskega 
Dola in tudi iz sosednje Voličine. Žal se je sku-
pna pot z nekaterimi prekinila v Švici, kjer so 
nekaj zadnjih vagonov odklopili in jih preu-
smerili proti Rusiji. Izmed tistih se je vrnil le 
malokdo. 

»Marca 1944 smo prispeli v Normandijo, 
kjer smo bili v pričakovanju ameriškega oz. 
zavezniškega izkrcanja. Tod so nas že pričakali 
utrjeni bunkerji in druge utrdbe pod močnim 
skalovjem. Imeli smo res močno obrambo. Če-
prav je bila večina, tudi Nemcev, že dlje časa 
prepričana, da bomo vojno izgubili, je bil ukaz, 
da moramo to obrambno linijo s pogledom in 
izhodom na Atlantik kar se da dolgo braniti.« 

Naš sogovornik se zavezniškega izkrcanja 
v Normandiji 6. junija 1944, ki velja za najve-
čjo vojaško operacijo v zgodovini človeštva, v 

kateri so sodelovali 3 milijoni zavezniških vo-
jakov, spominja takole: »Bitka, katero smo vsi 
strahoma pričakovali, je bila za mene in števil-
ne druge vojake prva prava bitka. Američani 
so izkoristilo meglo, ki se je zadrževala nad 
Atlantikom. Jutranji pogled na obalo Atlant-
skega oceana je bil resnično zastrašujoč. Morje 
je bilo prepredeno z ameriškimi in drugimi 
zavezniškimi vojnimi ladjami, letalonosilkami 
in drugimi vojaškimi transporterji. Nebo pa 
so prekrila ameriška letala, ki so bombardirala 
naše obrambne položaje. Seveda je odgovorilo 
tudi močno nemško topništvo, a kljub dobri 
utrjenosti naših obrambnih položajev je bila 
zavezniška vojska preštevilna in premočna, da 
bi mogli ubraniti naše položaje, zato smo se 
morali začeti počasi umikati in zapuščati naše 
obrambne položaje.«

Po zavezniškem izkrcanju v Normandiji 
so zavezniške enote, v katerih so prednjačili 
ameriški vojaki, izvajali čedalje večji pritisk na 
nemške čete, ki so bile sicer dobro oborožene, 
a zavezniškim enotam ni in ni bilo konca, zara-
di česar so bili Nemci prisiljeni zapuščati svoje 
utrjene položaje. S tem se je pričela tudi nova 
pot za danes 91-letnega Jožeta Zaletingerja, ki 
se s prstom premika po zemljevidu in kaže na 
mesta, v katera so se morale nemške čete po-
mikati pred zavezniško vojsko. »Po invaziji so 
nas Američani potiskali od Rokavskega preliva 
ob francoski obali proti meji s Španijo. Nato 
smo se pomikali proti Montpelierju, Grenoblu, 
Besanconnu in Dijonu. Vso pot smo seveda 
opravili peš, ob tem pa smo se morali izmikati 
zavezniškemu obstreljevanju in bombardira-
nju,« opisuje pot, ki so jo Jože in njegovi sovo-
jaki opravili po Franciji. »Bilo je resnično hudo, 
kaj takega ne privoščim nikomur, kar sem vse 
doživel v vseh teh letih vojne,« še zamišljeno 
dodaja Jože, ki se do potankosti spominja mar-
sikaterega dneva in trenutka, ki ga je doživel v 
vojni. 

»Preživel sem več močnih ofenziv, za kar me 
je nemška vojska povišala za dva čina. Vedno 
sem poskrbel, da sem imel svoj strelski položaj 
dobro utrjen in skrbno zavarovan. Svoj položaj 
sem vedno najprej dovolj globoko izkopal, na 
dno sem si položil slamo, vejevje, oz. kar se je 
pač našlo v okolici. Svoj položaj pa sem zakril 
z ostanki desk, vej in z drugim materialom, vse 
z namenom, da sem bil čim bolj zakrit. Ob tem 
pa moram poudariti, da nikoli nisem ciljal di-
rektno na nasprotne vojake, če res ni zares šlo 
za moje življenje. Ne nazadnje so bili tudi na 
nasprotni strani samo ljudje, ki jim je bil glavni 
cilj vrnitev domov, tako kot meni,« zamišljeno 
razlaga Jože. Z žalostjo v glasu Jože še pove, da 
je v vseh teh številnih bojih padlo veliko njego-
vih soborcev, ki jih je spoznal v vojaških letih. 
Prav tako še poudari, da so pred bitkami dobi-
vali nekakšne injekcije, po katerih so bili kot 
v transu in osredotočeni zgolj na streljanje. Z 
njimi so izgubili strah in se pogosto niso niti 
zavedali, da je kateri izmed njihovih borcev 
padel pod streli nasprotnika.

Dejan Kramberger
 Se nadaljuje! 

Vojne prigode Jožefa Zaletingerja

Jožef Zaletinger v času urjenja v nemški vojski

Center judovske kulturne dediščine Sina-
goga Maribor je v sodelovanju z avstrij-
skim Kulturnim forumom iz Ljubljane 

pripravil zanimivo razstavo s pomenljivim na-
slovom Biti Jud. Gre za široko zastavljeni pro-
jekt o dunajski judovski identiteti iz zornega 
kota znanega fotografa Petra Rigauda. 

In kaj naj bi za Jude pomenila »judovska 
identiteta«? Razstava ponuja več odgovo-
rov. Za ilustracijo omenimo le dva. V prvem 
Lea Niyazov poudarja, da pomeni »judovska 
identiteta oporo, vero, varnost, družino in da 
ve, od kod prihaja in kam spada. V moji dru-
žini vsakodnevno prakticiramo judovsko vero 
in tradicijo. Judovska identiteta je zame in za 
mojo družino (otroke, vnuke) nadvse pomem-
ben del našega življenja. Zelo sem vesela, da mi 
je uspelo judovsko kulturo prenesti na svoje 
otroke in vnuke. In da ti to tudi živijo«. Ali pa 
razmišljanje Dwore Stein, ki je med drugim 
poudarila, »da po mojem mnenju judovska 

identiteta nima nobene zveze z vero, a vseka-
kor z zgodovino in izvorom. Biti Judinja zato 
zame tudi pomeni, da sem pozorna in se pra-
vočasno uprem. Poleg judovske identitete so 
mi zelo pomembne vse druge moje identitete, 
kot so biti ženska, sindikalistka, Evropejka…«.

Razstava je bila v mariborski Sinagogi na 
ogled do konca februarja, nato pa so jo prese-
lili še v Lendavo, kjer je ves mesec marec na 
ogled v preddverju tamkajšnjega doma kultu-
re. Razstava je nastala v produkciji Judovskega 
muzeja z Dunaja, njena kustodinja pa je Gabri-
ele Kohlbauer-Fritz. Koncept je zasnoval avtor 
fotografij Peter Rigaud sam, vsebinsko posta-
vitev in zamisel pa sta izvedla Danielle Spera 
in Peter Menasse. Za postavitev v mariborski 
Sinagogi v okviru projekta Šoa – Spominjajmo 
se 2012/2013 sta poskrbeli Marjetka Bedrač in 
Maja Seršen, spremljevalno zloženko v sloven-
skem in angleškem jeziku pa je lično oblikova-
la Anja Premk. 

V Slovenskem 
znanstvenem 
inštitutu na 

Dunaju so odprli do-
kumentarno razstavo 
Oprostite nam, opro-
stite nam, o vi mr-
tvi – Judovski vojaki 
avstro-ogrske vojske 
na soški fronti. Z njo 
se kot glavni produ-
cent tega zanimivega 
projekta dunajskemu 
občinstvu prvič pred-
stavlja Center judo-
vske kulturne dedišči-
ne Sinagoga Maribor. 
Razstava je avtorsko 
delo dr. Petre Svolj-
šak in mag. Renata Podbersiča, oblikovala 
pa jo je Anja Premk. Zemljevide je izdelala 
mag. Jerneja Fridl, hebrejski prevod besedi-
la je opravila Maja Kutin, angleške prevode 
Hana Kovač, lektorica pa je bila dr. Helena 
Dobrovoljc. Gre za prvi tovrstni projekt v 
Sloveniji. 

Svetovna vojna 1914-1918 je v spopad 
vpletla kar 36 držav, pripadnike številnih na-
rodov, jezikov in veroizpovedi. Krvavi boji 
ob Soči (1915-1917) so tako nosili večna-
cionalni in večverski pečat. Med številnimi 
vojaki avstro-ogrske in italijanske armade so 
bili zastopani tudi Judje. Cesar Franc Jožef I. 
je Jude štel za najbolj lojalne podanike, sami 
avstro-ogrski Judje pa so o cesarju večkrat 
izjavili, da je »trdnjava tolerance«.

Do začetka prve svetovne vojne sta le dva 
Juda v avstro-ogrski vojski dosegla general-
ski čin, med vojno pa so postali generali še 
trije judovski častniki; med slednjimi se je 
na soški fronti izkazal generalmajor Maxi-
milian Maendl von Bughardt (1860-1929). 
Judovskega rodu je bil tudi polkovnik Otto 
Grossmann (1873-1942) iz 14. gorske briga-
de, ki se je že poleti 1915 bojevala na Krasu. 
Kljub vojnim zaslugam je Grossmann svoje 
življenje končal med holokavstom.

Po vojaških statistikah in ocenah naj 
bi med prvo svetovno vojno padlo okrog 
40.000 judovskih vojakov, od tega okoli ti-
soč častnikov. Koliko jih je umrlo na soški 
fronti, lahko za enkrat le ugibamo.

Dr. Marjan Toš

Kako je biti Jud v Mariboru in v Lendavi

Judovski vojaki avstro-ogrske vojske 
na soški fronti

Judovski vojaki pred leseno sinagogo na Doberdobski planoti leta 1915 
(vir: Društvo Soška fronta, Nova Gorica)
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Tokrat so se predsedstvo in člani 
nadzornega odbora Zveze društev 
upokojencev Slovenskih goric zbrali 

v gostilni Špindler v Jurovskem Dolu. Na 
dnevni red so uvrstili devet točk. Vabilu se 
je odzval predstavnik Zveze društev upoko-
jencev Slovenije Dušan Miščevič. Najprej je 
v uvodnem nagovoru 
zaželel dobro počutje 
in uspešno 23. sejo 
predsednik Društva 
upokojencev Sv. Jurij v 
Slov. goricah Jože Šin-
ko. Vabilu se je odzval 
podžupan občine Sv. 
Jurij v slovenskih gori-
cah Gregor Nudl. 

Na dnevnem redu so 
bile pomembne točke, 
kot so: projekt Starej-
ši za starejše, katerega 
nekatera DU, ki so po-
vezana v ZDU Sloven-

skih goric, že intenzivno izvajajo. Stekla je 
razprava in podpora predlogu volilnega za-
kona, ki ga je pripravila strokovna skupina 
ZDUS. Zatem so razpravljali še o oblikova-
nju in pobudah za priznanja, ki jih podeljuje 
zveza. 

R. Tetičkovič

Marija in Roman Kranvogel sta 
zlatoporočni jubilej praznovala 
v soboto, 23. februarja, v krogu 

domačih in prijateljev 
pri Sv. Trojici. Civilni 
in cerkveni obred sta 
se odvijala v cerkvi Sv. 
Trojice. Civilni obred 
je ob sodelovanju 
poslovne sekretarke 
Barbare Cvetko opra-
vil župan Darko Fras. 
Zlatoporočenca sta 
tudi sicer povezana z 
županom, Marija je se-
stra županovega očeta, 
Roman pa je županov 
birmanski boter. Nju-
ni življenjski zgodbi 
in njuno zakonsko in 
družinsko življenje je 
predstavila Barbara 
Cvetko. Ob obredu in 
predaji zlatoporočne listine ter čestitki je žu-
pan dejal, da mu je v posebno čast, da jima 
lahko kot petemu zlatporočnemu paru, od-
kar obstoji sedanja občina, čestita ob zlatem 
zakonskem jubileju. Po izročitvi zlatoporoč-
ne listine in darila je župan odprl trojiško 
penino, s katero je nazdravil z jubilantoma. 

Sledil je cerkveni obred, ki ga je ob daritvi 
sv. maše ob asistenci p. Mateja Papeža in p. 
Jureta daroval župnik pater Bernard Goličnik. 
Med drugim je dejal, da sta s svojim zgledom 
svetla lučka tistim, ki se obotavljajo skleniti 
zakonsko zvezo. Cerkveno slavje je s petjem 
na koru obogatil cerkveni pevski zbor.

Zakonca sta se vse življenje posvečala 
kmetijstvu. Marija se je rodila leta 1941 v 
Gočovi, OŠ je obiskovala pri Sv. Trojici (te-
daj Gradišče), nato pa 4 leta nižjo gimnazijo 
v Lenartu. Njena želja je bila postati gostin-
ska delavka, saj se je vpisala v Gostinko-ku-
harsko šolo v Naklu pri Kranju. A je na željo 
staršev misel na šolanje opustila. Roman se 
je rodil leta 1940 v Gočovi, OŠ je obiskoval 
v Voličini. Oba sta se kot sovaščana pozna-
la od malih nog. Za skupno življenje sta se 

odločila po Romanovi vrnitvi iz vojske. Po-
roka, civilna in cerkvena, se je tedaj odvija-
la v Voličini. Po poroki sta se na ženinem 

domu v Gočovi ukvarjala s kmetijstvom 
in pozneje prevzela posest. Bili so družina 
treh generacij. Roman se je ob kmetovanju 
ukvarjal s sadjarstvom in strojnimi usluga-
mi. V veliko zadovoljstvo jima je, da danes 
njuno delo na kmetiji nadaljuje sin Branko 
z ženo Mileno. Sicer še vedno poprimeta za 
vsako delo, ki ga zmoreta. V zakonu se jima 
je rodilo 5 otrok: Roman, Marinka, Branko, 
Anka in Sandi, ki pa je kot dojenček umrl. 
V veliko zadovoljstvo jima je, da so ju otroci 
obdarovali z osmimi vnuki in da so delavni 
ter ju spoštujejo.

Kljub težkemu kmečkemu delu sta našla 
tudi čas za družbene dejavnosti. Delovala sta 
v PGD Gočova in bila tudi ustanovna člana. 
Roman je bil veliko let član UO RK Sv. Tro-
jica in 25 let član župnijskega pastoralnega 
sveta v župniji Sv. Trojica. Marija je vse od 
nastanka aktivna članica Aktiva kmečkih 
žena Sv. Trojica. Oba sodelujeta tudi pri 
Frančiškovi družini in v Društvu upokojen-
cev Sv. Trojica. 

B. C.

23. redna seja UO ZDU Slov. goric

Zlatoporočenca Kranvogel iz Gočove

Zlatoporočenca s pričami, županom Darkom Frasom in poslovno sekre-
tarko Barbaro Cvetko 

 
Društvo upokojencev Lenart

OBVESTILO
Društvo upokojencev Lenart obvešča svoje člane, da ima ob ponedeljkih od 20. do 22. 

ure zagotovljeno eno bowling stezo v Bowling centru Lenart, Industrijska ulica 24.
Prijave sprejema Franc Belšak, telefonska številka 041 674 234.

Vabljeni k sodelovanju! Predsednik Leopold Hameršak

 V A B I L O
V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu, 

vabimo na srečanje v aprilu.
Večer hospica z naslovom

PALIATIVNA POMOČ V KONČNEM OBDOBJU DEMENECE
bo v torek, 2. 4. 2013, ob 17. uri

na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II. 

Končno obdobje demence je iz številnih razlogov povezano s hudim trpljenjem, ne le za 
bolnike, ampak predvsem za bolnikove bližnje ali vse tiste, ki za bolnike skrbijo.

Pri demenci v končnem stadiju ne gre zgolj za bolezenske znake bolnega bližnjega, ampak 
predvsem za negotovost, občutke jeze, žalost in nemoč ob zavedanju, da ni mogoče storiti 

veliko materialnega.

Pogosto je vse, ali pa tudi največ, kar lahko storimo, vezano na odnos,  
prisotnost in strpnost.

Vprašanj v zvezi z demenco in smrtjo je veliko in veliko je tudi odgovorov.

 In prav vsi so pravi, takrat ko so dovolj iskreni, spoštljivi in dostojanstveni...

Odgovore nanje bomo iskali z našo gostjo, 
prim. Mojco Muršec, dr. med., spec. psih., UKC Maribor.

Prijazno vabljeni!

 
OZ RK LENART - PLAN KRVODAJALSKIH  

AKCIJ ZA LETO 2013 
April 2013 OO/KO RK
Ponedeljek, 8. 4. KO RK Lokavec Na CTM 
Petek, 12. 4. KO RK Sv. Jurij v OŠ Jurovski dol 
Sreda, 24. 4. KO RK Voličina v OŠ Voličina
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V prejšnji številki smo razložili ne-
kaj dejstev o sladkorni bolezni, v 
tej pa se bomo osredotočili na nje-

no zdravljenje. 
Vse prejšnjič naštete posledice močno 

kvarijo kvaliteto življenja, zato se z zdra-
vljenjem trudimo preprečiti, omiliti ali 
vsaj prestaviti njihov nastanek. Zaradi 
kompleksnosti sladkorne bolezni se mo-
ramo tega lotiti na več načinov, do izraza 
pa pri tem pride tudi sodelovanje in odnos 
med bolnikom in njegovim zdravnikom.

Ključ do uspeha zdravljenja je zdravstve-
na vzgoja, saj se lahko bolnik z dobrim po-
znavanjem svoje bolezni lažje poprime z 
njo. Z boljšim razumevanjem bolnik tudi 
lažje in pravilneje sledi zdravnikovim na-
potkom. Odlično zbirko informacij za 
bolnike ponuja Zveza diabetikov Slove-
nije, ki združuje bolnike s to boleznijo in 
organizira poučne delavnice in tečaje.

Zdrav način življenja je osnova zdravlje-
nja

Osnova zdravljenja sladkorne bolezni 
je zdrava in uravnotežena prehrana, kajti 
brez nje tudi nobeno drugo zdravljenje 
ni dovolj učinkovito. Če zdravnikova na-
vodila niso drugačna, je potrebno slediti 
splošnim napotkom zdrave prehrane, ka-
tere lahko priskrbi tudi osebni zdravnik. 
Zraven zdrave prehrane je pomembna 
tudi telesna dejavnost, namreč znano je, 
da redna telesna vadba (nekajkrat na te-
den po 30 do 60 minut, brez maksimal-
nih naporov) pri sladkorni bolezni tipa 2 
izboljša odzivnost tkiv na inzulin, zniža 
sladkor v krvi, po vrhu tega pa pozitivno 
vpliva še na maščobe in holesterol, ima 
ugodne učinke na krvni tlak itd. Z bol-
nikove strani je za kvalitetno zdravljenje 
pomembna tudi samokontrola, kar po-

meni, da si bolniki sami merijo vrednosti 
krvnega sladkorja in na osnovi rezultatov 
spreminjajo odmerke inzulina, prilagajajo 
hrano ter telesno aktivnost, skratka vodi-
jo zdravljenje svoje bolezni ob nadzoru in 
nasvetih zdravnika.

Zdravljenje z zdravili
Ob aktivnem sodelovanju bolnika je po-

membno tudi zdravljenje z zdravili, ki se 
običajno začne s tabletami, ki učinkujejo 
na različne načine. Lahko spodbujajo izlo-
čanje inzulina iz trebušne slinavke, lahko 
pa spodbujajo občutljivost tkiv na inzulin. 
Nekatera zdravila se uporabljajo samo-
stojno, druga pa v kombinacijah. Vendar, 
ko ta zdravila privedejo do izčrpanja tre-
bušne slinavke, ne preostane drugega kot 
nadomestno zdravljenje z inzulinom. Tega 
dobimo v različnih oblikah, ki se med se-
boj ločijo glede na čas delovanja, in jih 
lahko uporabljamo v kombinacijah, ki jih 
predpiše zdravnik. Zdravljenje z zdravili 
pa prinaša tudi svoje nevarnosti, saj lahko 
s prevelikimi odmerki zdravil krvni slad-
kor pade pod minimalno potrebno vre-
dnost, na kar je potrebno še posebej paziti 
pri zdravljenju z inzulinom.

Zaključna misel
Za vse oblike sladkorne bolezni velja, da 

stopnja in urejenost sladkorne bolezni, ki 
je dosežena z aktivnim sodelovanjem bol-
nika ter z zdravili, prav gotovo bistveno 
vpliva na potek bolezni, kvaliteto in dol-
žino življenja. Tako pomembno kot samo 
zdravljenje pa je tudi zgodnje odkrivanje 
bolezni, zato nikar ne odlašajte, če se vam 
ponudi meritev krvnega sladkorja v vaši 
krvi.

Dejan Vrzel,
absolvent Medicinske fakultete v Mariboru

Spoznajte sladkorno bolezen II. del

… in se jo naučite zdraviti

Na srečanju skupin pevcev ljudskih pe-
smi in godcev ljudskih viž - Ljudske pesmi 
2013, ki je potekalo v telovadnici OŠ Jožeta 
Hudalesa Jurovski Dol v petek, 25. januarja 
2013, in sta ga pripravila JSKD Lenart in KD 
Ivan Cankar Jurovski Dol v sodelovanju z 
OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in občino 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, je strokovna 
spremljevalka srečanja Adriana Gaberščik 
prisluhnila osmim 
skupinam. Za uvrsti-
tev na regijski nivo se 
je zaradi kvalitetnega 
nastopa odločila uvr-
stiti dve skupini iz na-
šega območja. To sta: 
ljudski godci Kultur-
nega društva Pod lipo 
iz Lenarta in skupina 
pevcev ljudskih pesmi 
Kulturno turističnega 
društva iz Selc. Regijo 
ali medobmočje sesta-

vljajo območne izpostave JSKD, ki pokrivajo 
območje Lenarta, Ormoža, Ptuja in Sloven-
ske Bistrice. Na srečanju sta s strani doma-
činov udeležence z besedami dobrodošlice 
pozdravila župan Peter Škrlec in predsednik 
domačega kulturnega društva Miroslav Bre-
znik, s strani JSKD Lenart pa vodja izposta-
ve Breda Slavinec.

14. marca 2013 so v Domu kulture v Cer-
kvenjaku na Diči diči diča 2013, gre za sre-
čanje otroških folklornih skupin, odplesale 
štiri otroške folklorne skupine: otroška fol-
klorna skupina Šlekapac OŠ Jožeta Hudalesa 
iz Jurovskega Dola, folklorna skupina Po-
stružjeki iz KD Trojica in OŠ Sveta Trojica 

pod vodstvom Milice Klampfer, ki je na tem 
srečanju tudi zadnjič mentorsko pripravila 
skupino za nastop in se tako simbolno po-
slovila od folklorne dejavnosti, ter otroška 
folklorna skupina OŠ Sveta Ana in domača 
folklorna skupina OŠ Cerkvenjak-Vitomar-
ci. Srečanje sta pozdravila in zaželela dobro-

došlico nastopajočim 
in obiskovalcem pri-
reditve župan Marjan 
Žmavc in ravnatelj 
Mirko Žmavc, s strani 
sklada JSKD Lenart pa 
vodja Breda Slavinec. 
Srečanje je strokov-
no spremljala Mojca 
Kmetec. 

Organizator priredi-
tve je bil JSKD Lenart v 
sodelovanju z OŠ Cer-
kvenjak-Vitomarci in 
občino Cerkvenjak.

V sredo, 27. marca 2013, so v Domu kul-
ture v Benediktu nastopile otroške gledali-
ške skupine na Otroškem odru 2013- sreča-
nju otroških gledaliških skupin. Srečanje se 
je začelo ob 9-ih, ko so nastopili člani otro-
škega gledališkega kluba OŠ Benedikt, ki so 
si izbrali ime Črevesniki. Odigrali so pred-
stavo Helene Kotnik Klobase. Naslednji so 
nastopili učenci dramske skupine OŠ Sveta 
Ana s predstavo Olge Paušič v priredbi Ma-
teje Kop Psi, ljubezen in kurje oko, sledil je 
nastop dramske sekcije 5. a razreda OŠ Sveta 
Ana s predstavo, ki je predstavljala projek-
tno avtorsko delo skupine z naslovom Oh, 
ta puberteta. Četrti zapovrstjo so odigrali 

predstavo Olge Paušič učenci dramskega 
krožka OŠ Cerkvenjak-Vitomarci Snegulj-
čica malo drugače. Učenci dramske skupine 
Oš Sveta Ana pa so odigrali predstavo Bar-
bare Pristovnik (po motivih Toneta Pavčka), 
ki nosi naslov Maj. Dramska skupina Nava-
dni smrtniki iz OŠ Sveta Trojica je uprizorila 
delo Vike Šuštar Noč, ko je posijalo sonce. 
Zadnja pa se je predstavila gledališka skupi-
na Sreča OŠ Sveta Trojica s predstavo Žogi-
ca rokica. Srečanje je strokovno spremljala 
Andreja Kovač. 

Srečanja sta pripravila JSKD Lenart in KD 
Benedikt v sodelovanju z OŠ Benedikt in 
občino Benedikt.

V Knjižnici Lenart smo za mlade po letih 
in duši pripravili novo, prav posebno doži-
vetje. Uporabnikom in uporabnicam smo 
ponudili odklop od vsakdanjih skrbi in dela 
ter poskrbeli za smeh in kakovostno spro-
stitev. Sladko presenečenje, dišeča svečka, 
umirjena glasba in prijeten prostor. Dekleta: 
Aleksandra, Karin, Mateja, Rebeka, Sanja in 
Saška so tako, recimo, predčasno »valentino-
vale«. Tudi pust je prinesel zanimiv dogodek. 
Priredili smo pravljico Janeza Bitenca, Štirje 
godci. K sodelovanju smo povabili mlade 
glasbenike: Dominika Petka, Tino Perko in 
Amadeja Papeža, ki so spretno odigrali glav-
ne književne osebe pripovedovane pravljice 
ter jo popestrili z glasbenimi vložki. 

Rezultati ustvarjalnic se vidijo povsod v 
knjižnici, na vseh stenah, v kotičkih, ideje 
mladih so žive, tudi literarna uganka v Knji-
žnici Lenart je pritegnila mlade; v aprilu bo 
tudi v Voličini in Cerkvenjaku. Vedno je kaj 
novega: marec (11.) je bil v duhu teme žen-
ska – dama in mati.

Ob svetovnem dnevu poezije smo ponu-
jali pesem. Za vse to in še več ob vseh pra-
zničnih in rednih delavnicah ima zasluge 
zunanja sodelavka Aleksandra Papež.

Marija Šauperl

OI JSKD Lenart
Dve skupini sta se uvrstili na regijski nivo 

Otroške folklorne skupine v Cerkvenjaku

Otroške gledališke skupine so nastopile v Benediktu

Utrinek iz PRVIH ČVEKalnic Knjižnice Lenart

V petek, 22. marca 2013, 
so nastopile odrasle folklorne 
skupine v Domu kulture v Le-
nartu: folklorna skupina Mra-
vlja VDC Polž Maribor - enota 
Lenart, folklorna skupina Un-
trca KD Fran Ksaver Meško 
Sveti Tomaž, folklorna skupi-
na KD Cerkvenjak, folklorna 
skupina KD Trojica, folklorna 
skupina Sveta Ana KD Sv. Ana 
in folklorna skupina Jurovčan 
KD Ivan Cankar Jurovski Dol. 
Revijo je strokovno spremljala 
Valerija Žalig.

Odrasli folklorniki v Lenartu
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IZ KULTURE

V Kulturno turističnem centru na Sveti 
Ani je v drugem tednu v marcu potekalo sre-
čanje otroških in odraslih lutkovnih skupin 
iz občin Benedikt, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah, ki 
že več let nosi ime Lutkarije. 

Dvorana je bila popolnoma zasedena, kar 
je spodbudno delovalo na nastopajoče.

Predstavo Živali gredo po svetu, avtor je 
Jernej Leva, učenec šestega razreda OŠ Be-
nedikt, ki je predstavo tudi režiral, je odigra-
la lutkovna skupina Deteljice OŠ Benedikt.

V izvedbi lutkovne skupine OŠ Sveta Ana 
so si otroci lahko ogledali predstavo (I. Mo-

horko v priredbi Ane Šnofl) Majhen, pa kaj. 
Lutkovno predstavo Tobija (Z. Florian v 
prevodu in priredbi E. Majarona) je odigrala 
lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica.

Nato je sledila osvežena lutkovna predsta-

va (I. in D. Schubert v priredbi skupine in D. 
Trstenjaka) Gusar Berto v izvedbi Lutkov-
nega gledališča Pika iz Lenarta. Mavrično 
ribico (M. Pfister v priredbi Nike Arnuš) pa 
je izvedla lutkovna skupina Mravlja VDC 
Polž Maribor - enota Lenart, O levi in desni 
pošasti (M. Drobnič in priredba skupine) je 
pripovedovala lutkovna predstava v izvedbi 
lutkovne skupine Kobaceki iz OŠ Lenart, Pe-
telinjo drsalno šolo (I. Sivec) pa so prikazali 
učenci lutkovnega krožka iz OŠ Jožeta Hu-
dalesa iz Jurovskega Dola. 

Srečanje je strokovno spremljala Barbara 
Jamšek iz Lutkovnega gledališča Maribor. 

Srečanje pa si je 
ogledal in tudi 
sodeloval na stro-
kovnem razgovo-
ru Matjaž Šmalc, 
samostojni stro-
kovni svetovalec 
za gledališko in 
lutkovno dejav-
nost pri republi-
škem JSKD.

Izvedbo prire-
ditve so omogo-
čili JSKD Lenart 
in OŠ Sveta Ana 
v sodelovanju z 

občino Sveta Ana. Srečanje sta odprla župan 
Silvo Slaček in ravnatelj Boris Mlakar s stra-
ni domačinov, s strani JSKD Lenart pa vodja 
Breda Slavinec.

Linhartovo srečanje odraslih gledaliških 
skupin bo potekalo v kulturnem domu v 
Sveti Trojici v soboto, 6., in nedeljo, 7. apri-
la 2013. Zagotovo bosta nastopili gledališka 
skupina iz KTC Selce in Jože Ploj, član TD 
Sveta Trojica z monodramo, mogoče pa se 

bo priključila še kakšna gledališka skupina. 
Srečanje bo strokovno spremljala Aleksan-
dra Blagojević. 

Srečanje bodo pripravili JSKD Lenart v 
sodelovanju s TD Sveta Trojica in občino 
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 

Tokrat so obiskovalci prisluhnili bosan-
sko-hercegovski poeziji dveh vidnejših so-
dobnih ustvarjalcev, Admirala Mahića in 

Željka Perovića v sredo, 13. marca 2013, ob 
18. uri v Knjižnici Lenart. Tudi tokrat je bil 
obisk zelo dober, kar pomeni, da si obisko-

valci kulturnih priredi-
tev želijo tudi takšnih 
programov. 

Organizatorji so bili 
Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne 
dejavnosti Območ-
na izpostava Lenart, 
Zveza kulturnih dru-
štev Slovenskih goric 
in Knjižnica Lenart v 
sodelovanju z občino 
Lenart. 

Leopold Methans z Zgornjega 
Dražen vrha, član Likovne sekcije 
KD Gabrijel Kolbič Zgornja Velka, 
je tudi član Likovnega društva Gor-
nja Radgona. V dogovoru s predse-
dnico Tatjano Mijatović je v Domu 
starejših občanov Radenci pripravil 
prvo povsem samostojno razstavo 
svojih likovnih del. Odprli so jo 1. 
marca v razstaviščni avli doma pod 
naslovom »Heraklit«. Ustvarjalca v 
mavcu, kamnu in železu je na otvo-
ritvi predstavila Tatjana Mijatović, 
v kulturnem delu pa so nastopili 
dijaki in študentje Rok Methans z 
igranjem na pozavno, vokalni trio 
Mateja Šenveter, Davorin Bek in 
Žan Rola ter ansambel Pomladni 
zvoki iz KD Sveta Ana. 

O razstavi je avtor med drugim zapisal: 
»Prevladujejo reliefi v mavcu, za katere sem 
za podlago uporabil heraklit, ki ga še nisem 
opazil pri drugih ustvarjalcih. S skulpturami 

sem želel prikazati različnost materialov in 
tehnik, s katerimi se ukvarjam. Zelo rad po-
sežem po starem železu, ki so ga kovači že 
bog ve kolikokrat preoblikovali v uporabne 
predmete.« 

Besedilo in fotografija: Filip Matko

V avli J. Hudalesa v 
prostorih občine Le-
nart je bila do 28. mar-
ca na ogled slikarska 
razstava Pomlad. Ob 
desetletnici delovanja 
slikarske šole so raz-
stavljale članice Kluba 
likovnikov - KD Babi-
čina skrinja Lenart.

E. P.

V Novem mestu, Brežicah, Krškem in 
Semiču je od 14. 3. do 21. 3. 2013 potekalo 
42. državno tekmovanje mladih glasbeni-
kov. Udeležili so se ga tudi učenci lenarške 
glasbene šole in dosegli odlične rezultate.

Trio trobent, ki ga sestavljajo Niko Pe-
serl, Matija Ploj in Nejc Kuri, je pod men-
torstvom Simona Štelcerja prejel zlato pla-
keto ter z najvišjim številom točk v svoji 
kategoriji dosegel prvo mesto.

Odlično so se odrezale tudi naše flav-

tistke pod mentorstvom Špele Kržan in ob 
klavirski spremljavi Slavice Kurbus. Vesna 
Zemljič je v 1. c kategoriji prejela srebrno 
plaketo, enako plaketo pa je prejela tudi 
Anja Krautič v 1. b kategoriji.

Tekmovanja se je udeležil tudi klarine-
tist Žak Petrič Grajfoner, ki je pod men-
torstvom Zdravka Zimiča in ob klavirski 
spremljavi Zale Čuček v 1. a kategoriji pre-
jel bronasto plaketo.

Irena Košmerl Leš

V okviru Slovenskih dnevov knjige bo v 
sodelovanju z Mladinskim kulturnim cen-
trom iz Maribora v ponedeljek, 22. aprila 
2013, potekala produkcija MKC Maribor z 
naslovom literarno preročišče v izvedbi Sa-
bine Hvastija. Dogodek bo potekal v knji-
žnici Lenart ob 18. uri. 

Založba Pivec iz Maribora bo ves dan 

imela v Knjižnici Lenart prodajno stojnico 
vseh svojih izdanih publikacij. Organizatorji 
so Javni sklad Republike Slovenije za kultur-
ne dejavnosti Območna izpostava Lenart, 
Zveza kulturnih društev Slovenskih goric 
in Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino 
Lenart. 

Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Prvi petek v marcu so se začeli letošnji 
Literarni dnevi, ki so privabili v goste tri iz-
razno zelo raznolike avtorje, ki so pripravili 

zelo poseben večer. Feri Lainšček, Simona 
Kopinšek in Tadej Vesenjak so se pogovar-
jali o ustvarjanju, življenju, o sebi in drugih, 

ob tem pa so v izobilju nudili umetnost, ko 
so obiskovalci prireditve lahko prisluhnili iz-
brani zgodbi, poeziji in odlični glasbi. Dvo-

rana Knjižnice 
Lenart je bila 
nabito polna, 
obiskovalci pa 
navdušeni nad 
izvedenim pro-
gramom.

Organizatorji 
so bili Javni sklad 
Republike Slove-
nije za kulturne 
dejavnosti Ob-
močna izpostava 
Lenart, Zveza 
kulturnih dru-
štev Slovenskih 
goric, Knjižnica 
Lenart v sodelo-
vanju z občino 

Lenart. Literarni dnevi so zamišljeni kot ce-
loletni mednarodni festival. Literarne dneve 
bo prirejala in vodila Breda Slavinec.

Vsako leto ima Območna izpostava JSKD 
Lenart v programu tudi načrtovano izvedbo 
dveh do štirih regijskih srečanj. Letos so or-
ganizatorji srečanja otroških lutkovnih sku-
pin, ki bo potekalo v torek, 16. aprila 2013, 
v dopoldanskem času v kulturnem domu v 
Sveti Trojici, ko bodo srečanje skupaj pripra-
vili JSKD Lenart in OŠ Sveta Trojica v sode-
lovanju z občino Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah.

V petek, 26. aprila 2013, pa bo v Domu 
kulture v Lenartu, prav tako v dopoldan-
skem času, potekalo regijsko srečanje otro-
ških gledaliških skupin, ko pa bodo srečanje 
skupaj pripravili OŠ Lenart v sodelovanju z 
občino Lenart.

Regijo ali medomobmočje sestavljajo 
območne izpostave JSKD, ki pokrivajo ob-
močje Lenarta, Ormoža, Ptuja in Slovenske 
Bistrice.

Na Lutkarijah odigranih sedem lutkovnih predstav

Linhartovo srečanje odraslih gledaliških skupin

Drugi marčevski literarni dan pri Lenartu

Leopold Methans razstavlja v Radencih

Pomlad

Mladi glasbeni spet odlični!

Napoved tretjega literarnega dneva pri Lenartu 
Literarno preročišče 

Prvi literarni dan pri Lenartu

Regijska srečanja z gledališkega področja v organizaciji 
JSKD Lenart

Tatjana Mijatović in Leopold Methans
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ŠPORT

Sezona 2012/2013 bo pri KMN Slovenske 
gorice zagotovo zapisana s posebnimi črkami. 
Članska ekipa je namreč v tej sezoni prvič zai-
grala v prvi slovenski ligi. Kljub njenemu izpa-
du iz prve lige pa zadovoljstva in optimizma v 
klubu za delo v prihodnje ne manjka. Selekcija 
do 13 let je namreč na nedavnem finalu držav-
nega prvenstva v futsalu do 13 let, ki je pote-
kalo v Velikih Laščah, osvojila več kot odlično 
3. mesto. Blizu je bila 
tudi uvrstitev kakšno 
mesto višje, a na koncu 
je zmanjkal tudi kanček 
sreče. V polfinalnem 
obračunu z gostitelji 
finalnega turnirja FC 
Dobrepolje so namreč 
naši mladi nogometaši 
po vodstvu ob polčasu z 
2:1 na koncu tekmo iz-
gubili z rezultatom 2:3. 
Kljub terenski premoči 
ob koncu tekme in ne-
kaj lepim priložnostim 
za izenačujoč zadetek 
je napeta tekma pripa-
dla domačemu klubu. Slednjim gre tudi vsa 
pohvala za odlično izpeljan finalni turnir. Za 
končno prvo mesto in naslov državnega prva-
ka sta se tako pomerila domači FC Dobrepolje 
in Šic bar cafe iz Ljutomera, ki je v polfinalu 
gladko odpravil Litijo. Gostje iz Ljutomera so 
že v prvem polčasu hitro zlomili odpor gosti-
teljev in se z visokim končnim rezultatom 11:1 
veselili naslova državnih prvakov do 13 let. V 
tekmi za končno 3. mesto so suvereno slavi-
li nogometaši Slovenskih goric, ki so ugnali 
najtrofejnejši slovenski malonogometni klub 

FC Litijo in tako zabeležili nov velik klubski 
uspeh. Tekma se je v korist Slovenskih goric 
končala z rezultatom 7:4. Posebna čast je ob 
koncu turnirja doletela tudi vratarja Sloven-
skih goric Mihaela Dobaja, ki je bil izbran za 
najboljšega vratarja finalnega turnirja. Z do-
seženim rezultatom s(m)o v klubu seveda več 
kot zadovoljni, saj je potrebno poudariti, da je 
glavnina ekipe, ki je v tej sezoni branila barve 

Slovenskih goric, v povprečju stara 12 let in 
še manj, s čimer je bila v povprečju najmlaj-
ša med udeleženci finala. Ta selekcija še tako 
skriva ogromno potenciala za prihodnja leta. 
Ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da ekipo 
v celoti sestavljajo domači igralci, ki so svo-
je prve nogometne korake pričeli delati prav 
v KMN Slovenske gorice. Velik del zaslug za 
ta uspeh gre tako trenerjem kot tudi staršem, 
ki so spremljali ekipo celotno sezono in po-
magali pri uresničevanju začrtanih ciljev že v 
preteklih letih.

Z zmago (3:2) nad FSK Stripy iz Škofje 
Loke so nogometaši Benedikta sklenili sezo-
no v 2. SFL. Zadetke za domače so prispevali 
Danijel Fujs, Bojan Klemenčič in Matija Kol-
man. Z zmago so se tako Benedičani častno 
poslovili od ne najbolj posrečene sezone, s 
katero rezultatsko gledano v klubu zagoto-
vo niso zadovoljni. Omenjena zmaga je bila 

namreč šele druga v letošnji sezoni, kar je ob 
še dveh remijih ter končnem zadnjem mestu 
zagotovo manj, kot so pred letošnjo sezono 
pričakovali tako igralci kot vodstvo kluba. 
Več o odzivih iz kluba ob koncu sezone ter 
načrtih za prihodnjo bomo objavili v priho-
dnji številki Ovtarjevih novic.

KMN Slovenske gorice 3. na državnem prvenstvu v futsalu do 13 let

Kmn Slovenske gorice 3. na državnem prvenstvu do 13 let Benedikt z zmago končal sezono 
FutSaL 1. SFL FutSaL 2. SFL

                                                                                                     

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Ob nakupu vam opravimo prvi zagon, večje stroje 
dostavimo brezplačno, nudimo vam kvaliteten servis 
v času garancije in tudi po preteku le-te. Ob plačilu z 
gotovino Vam obračunamo gotovinski popust (razen 
ob nakupu robotskih kosilnic) ali uredimo hiter kredit 
do 36 mesecev. 

Smo pooblaščeni serviser za Husqvarno, Partner, 
Gardena, McCulloch, Jonsered, Efco, Makita, Laski, 
Briggs & Stratton, Honda, Spit, Paslode … Z veseljem 
smo vam pripravljeni svetovati in pomagati izbrati, kar 
vam najbolj ustreza, kar vam bo delo olajšalo in ga na-
redilo varnejšega.

 
Kosa nahrbtna  
553RBX – 629 €
(50,6 ccm, 2,3kW/3,1KM)

543 RBX – 519 €
(40,1 ccm, 1,5 kW/2,0 KM)

LC56 AWD 699 €
(motor Honda, 56 cm,  
pogon 4x4) 

motorne žage –že od 199 €
motorne kose – že od 169 €
vrtne kosilnice – že od 199 €
traktorske kosilnice – že od 1.660 €
rider kosilnice – že od 2.890 €
robotske kosilnice – že od 1.499 €
škarje za živo mejo – že od 319 €
zaščitna oprema, rezervni deli,
verige, meči, olja, kosilne nitke …

                                                                                                                                                    LENART,KRAIGHERJEVA 19 B
PONEDELJEK - PETEK: 8.00-16.00                                                                                                            TEL.: 02 620 08 36; 070 707 173
SOBOTA: 8.00-12.00                                                                                                        e- pošta: husqvarna.lenart@gmail.com     
OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRTO

                                                                                                                                                                                                                                  

ZIMSKA AKCIJA! 
                                      560XP – 899 €
445 – 559 €                   562XP – 919 €
545 – 639 €                       +  darilo
   + darilo                           pulover Husqvarna in  
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Ne velja za nakup robotske kosilnice 
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560XP – 899 €
562XP – 919 €
 + darilo
pulover Husqvarna in protivrezni  
škornji za le 29,99 €

445 – 559 €
545 – 639 €
 + darilo
zaščitna 
čelada
delovne  
rokavice

 ZIMSKA AKCIJA!

 DELOVNI ČAS: 
PONEDELJEK - PETEK: 8.00-16.00 LENART, KRAIGHERJEVA 19 B
SOBOTA: 8.00-12.00 TEL.: 02 620 08 36; 070 707 173
OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH ZAPRTO e- pošta: husqvarna.lenart@gmail.com
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PE PODGRAD,   +386 (0) 2/ 564 95 40
PE M. SOBOTA,   +386 (0) 2/ 534 93 93
PE LENART,  +386 (0) 2/ 620 08 36
SERVIS PODGRAD,  +386 (0) 70/ 397 300

 E-mail: info@servistrgovina-geder.si
 www.servistrgovina-geder.si

INA

1.499 €

2.199 €

NOVO NOVO NOVO

KMN Slovenske gorice je letos 4. zapored 
organiziral turnir za mlade nogometaše v 
kategorijah do 8, 10 in 12 let. Da je bilo za-
dovoljstvo organizatorjev, staršev in vseh v 
klubu popolno, so poskrbeli mladi nogome-
taši Slovenskih goric, ki so slavili v prav vseh 
kategorijah, ki so bile izpeljane v dvodnev-
nem tekmovanju. V starostni kategoriji do 8 
let je tako slavila ekipa 
KMN Slovenske gorice 
pred KMN Benedikt 
in drugo ekipo KMN 
Slovenske gorice. V 
tekmovanju do 10 let 
je, kot že rečeno, slavi-
la domača ekipa KMN 
Slovenske gorice, ki je 
v finalu premagala zelo 
dobro ekipo s Keblja 
FSK Kebelj. V boju za 
3. mesto je NK Juro-
vski Dol ugnal NK Pa-
loma iz Sladkega vrha. 
V kategoriji do 12 let so 

o prvem mestu odločali igralci Slovenskih 
goric iz Voličine in igralci Benedikta. Napeta 
in dokaj izenačena tekma je s tesnim rezul-
tatom (1:0) pripadla domačim. 3. mesto je 
pripadlo NK Rakičan. 

Več informacij o najboljših posameznikih 
po selekcijah in več slikovnega gradiva naj-
dete na spletni strani www.volicina-sport.si.

na turnirjih za mlade v Voličini v vseh selekcijah slavili domači 
tuRniRJi za mLaDE

O prvem mestu v konkurenci do 10 let so odločali igralci KMN Slo-
venske gorice in FSK Kebelj.
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Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice 
Direktorica: Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in  
Tanja Hrastnik 
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 29. marec 2013
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si

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 sistemu KKS LENART 
nahaja na kanalu S 30 - fre-
kvenca 375,25 MHz, v pro-
gramski 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

Pod okriljem NK Lenart je 9. marca v 
športni dvorani v Lenartu potekal nogome-
tni turnir do 12 let. Turnir, ki se ga je ude-
ležilo 10 ekip, je pripadel NK Rakičan, ki je 
v odločilni tekmi za prvo mesto premagala 

KMN Benedikt z rezultatom 2:0. Tekma za 
3. mesto je pripadla lendavski Nafti, ki je z 
rezultatom 3:1 premagala gostitelje turnirja 
NK Lenart.

Na malonogometnem turnirju do 8 let, 
ki je 15. marca potekal pod okriljem KMN 
Benedikt v športni dvorani v Benediktu, so 
mladi nogometaši prikazali veliko dobrih 
nogometnih veščin, zanimivih tekem in 
seveda veliko veselja ob doseženih zadet-
kih in zmagah. Na turnirju je slavila ekipa 
madžarskega Lentija, 
ki je v tekmi za prvo 
mesto ugnala Lenda-
vsko Nafto. 3. mesto 
je v sosedskem obra-
čunu med Slovenskimi 
goricami in Lenartom 
pripadlo mladim no-
gometašem iz Voliči-
ne. Na 5. mesto se je 
uvrstila domača ekipa 
Benedikta, na 6. NK 
Kungota, 7. KMN Be-

nedikt 2, 8. NK Šentilj, 9. NK Cerkvenjak in 
10. NK Jurovski Dol. Poleg čestitk za uspehe, 
ki so jih dosegli sodelujoči klubi, si posebno 
pohvalo zaslužijo tudi pri KMN Benedikt, ki 
so pripravili kvaliteten in dobro izpeljan tur-
nir za mlade upe slovenskogoriškega in tudi 
slovenskega nogometa.

Drugo leto zapored je pod okriljem KMN 
Zavrh v športni dvorani v Voličini potekala 
zimska veteranska liga v malem nogome-
tu. Po rednem delu ligaškega tekmovanja, 
v katerem je nastopilo 7 ekip, je o končnem 
zmagovalcu odločal t. i. play-off, v katerem so 

nastopile 4 najboljše ekipe. Po polfinalnih ob-
računih, v katerih sta slavili ekipi Slovenskih 
goric-Mizarstvo Širovnik proti ekipi Bongo 
Bo iz Vitomarcev in Žerjavcev proti Zavr-
hu, sta sledila še obračuna za 1. in 3. mesto. 
V tekmi za 3. mesto med Zavrhom in Vito-

marci so z rezultatom 12:5 
slavili organizatorji lige, 
torej ekipa KMN Zavrh – 
veterani. Finalna tekma in 
s tem končno prvo mesto je 
v tekmi med Slov. gor.-Mi-
zarstvo Širovnik in Žerjav-
ci (7:3) pripadlo veteranski 
ekipi Slovenskih goric-Mi-
zarstva Širovnik. Iz tabora 
KMN Zavrh, ki so poskr-
beli za organizacijo lige, 
so se ob koncu le-te želeli 
zahvaliti Borisu Rojku, ki 
je bil eden glavnih pobu-
dnikov za izpeljavo lige, in 
Bar-u 10-tka za vso pomoč 
pri izvedbi tekmovanja. 

RK Lenart po dolgem 
času zopet tekmuje v prvi 
državni ligi. V Mariboru 
je bil 9. marca prvi krog in 
naši tekmovalci so odlično 
začeli. Zasedli smo tretje 
mesto, prvi je bil ŽŠD Ma-
ribor in drugi RK Ljublja-
na. Drugi krog bo 4. maja 
v M. Soboti. V jeseni bo po 
šestih krogih znan ekipni 
državni prvak. Naš klub 
ima cilj osvojiti tretje me-
sto, kar bi bil za nas v tem 
težkem finančnem stanju 
velik uspeh.

Tomo Jagarinec

Dne 2. 3. 2013 je v 
Globokem potekalo 
državno prvenstvo v 
tehnikah za otroke, ki 
sta se ga udeležila dva 
tekmovalca iz kluba Ju 
jitsu »Nippon« Lenart. 
Med dečki 11-12 let 
je Tilen Štuhec osvojil 
odlično 2. mesto, med 
dečki 13-14 let pa je 
Peter Markoli osvojil 
nehvaležno 4. mesto. 
Čestitke obema tek-
movalcema. 

Aljoša Frešer

na nogometnem turnirju do 12 let v Lenartu slavil Rakičan 
pred Benediktom

V Benediktu slavili madžari

Veteranska liga v Voličini pripadla ekipi Slovenske gorice-
mizarstvo Širovnik

Lenarški rokoborci v i. ligi

Državno prvenstvo v ju-jitsu za otroke 

KMN Zavrh-veterani drugo leto zapored organizirali veteransko ligo 

Z zmago nad drugouvrščeno Ivančno go-
rico so se Lenarški košarkarji pred približno 
100 gledalci v domači športni dvorani v Le-
nartu na najboljši možni način poslovili od 
domače publike in tako z optimizmom skle-
nili letošnjo sezono. Tekmo so precej bolje 
pričeli domači košarkarji, saj so uvodno 
četrtino dobili z rezultatom 16:4. V nadalje-
vanju tekme pa so bile četrtine rezultatsko 

precej bolj izenačene, tako da so Lenarčani 
na koncu slavili z rezultatom 68:59. Z dvaj-
setimi točkami je bil najboljši posameznik 
pri KK Nona Lenart 18-letni Filip Voglar. 
Predsednik kluba Smiljan Fekonja je z do-
seženim glede na finančno situacijo zadovo-
ljen, predvsem pa je po njegovem mnenju 
vzpodbudno, da glavno breme v ekipi pre-
vzemajo mladi domači igralci.

Z zmago (3:0) nad ŽOK Mislinja so odboj-
karice Benedikta končale sezono 2012/2013 
in s 33 točkami sezono končale na visokem 
3. mestu. S tem so odbojkarice Benedikta le 
za mesto zgrešile kvalifikacije za uvrstitev v 
1. DOL, ki so si jo priigrale odbojkarice Bra-
slovč na 1. mestu in OK Kostmann iz Slovenj 
Gradca z 2. mestom. Iz tabora OK Benedik-
ta pa je v tem času prišla vest, da je klub po 

nekaj letih zapustil glavni trener Slobodan 
Nikolić. Zadnji dve ligaški tekmi ga je na 
trenerskem mestu zamenjala bivša kapetan-
ka Martina Rajšp. Kdo bo zasedel trenerski 
stolček v prihodnji sezoni, še ni znano. Več o 
tem in o sestavi ekipe ter ciljih za prihodnjo 
sezono bomo poročali v naslednjih številkah 
Ovtarjevih novic.

Med tem, ko je 2. DOL za ženske že kon-
čana, pa čakata odbojkarske klube v 3. DOL 
– vzhod za ženske, v katerem nastopa OK 
Lenart, še dva kroga. OK Lenart sicer zaseda 
trenutno 13. mesto v ligi, a jim je v zadnji 
tekmi 24. kroga v gosteh proti ekipi Braslovč 
uspel velik met z zmago (1:3) proti doma-
činkam. Le-te so se namreč pred zadnjim 

krogom okrepile z nekaterimi igralkami 
iz 2. DOL, v kateri so Braslovče prepričlji-
vo osvojile 1. mesto. Lenarške odbojkarice 
bodo zadnjo tekmo v domači športni dvo-
rani v Lenartu odigrale jutri (30. 3. 2013) ob 
17. uri proti ekipi Formis II.

Dejan Kramberger

KK nona Lenart končal na 4. mestu 

2. DOL - OK Benedikt sezono končal na 3. mestu

3. DOL - Odbojkarice Lenarta ugnale ekipo Braslovč

KOŠaRKa

ROKOBORBa

Ju-JitSu

ODBOJKa
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ZA RAZVEDRILO/SPOROČILA

»Peter, ali si za praznike že kupil šunko?« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica povpraša-
la rezkarja Petra.

»Ne,« je odvrnil Peter. »Midva z ženo ne 
jeva več šunke, ker sva postala vegetarijanca.«

»Ali to pomeni, da ne jesta več niti sira in 
klobas,« je postala radovedna Marica.

»Seveda. Mesa in mesnih izdelkov ter sira 
sploh ne jeva več,« je pojasnil Peter.

»Kaj pa potem jesta, recimo, za zajtrk,« je še 
kar naprej vrtala Marica.

»Včasih pojeva kakšne kisle kumare, ki jih 
je jeseni vložila žena, ali pa motovilec z vrta,« 
je dejal Peter. »Še posebej rada pa imava re-
grat s krompirjem.«

»Kje pa dobita regrat?« se je v pogovor 
vključil mizar Tone.

»Nabereva ga pred hišo ali v sosedovem vi-
nogradu,« je pojasnil Peter.

»Neverjetno,« je z glavo odkimal Tone. »Pe-

ter, nikoli si ne bi mislil, da boš ti postal vege-
tarijanec in da se ti bo meso uprlo.«

»Kdo pa je rekel, da mesa nimam več rad,« 
je odvrnil Peter. »Z ženo imava še vedno rada 
meso, samo jeva ga ne več.«

»Zakaj pa ne,« sta presenečeno povprašala 
Tone in Marica hkrati.

»Zato, ker v naši tovarni že dva meseca ni-
smo dobili plač,« je odvrnil Peter. »Kako naj si 
potem privoščiva meso. Sedaj v glavnem jeva 
jeseni vloženo zelenjavo in sadje, krompir in 
kislo zelje iz kleti ter zelenjavo z vrta.«

»Če jaz dva meseca ne bi dobila plače, ne bi 
nehala jesti mesa,« je odločno dejala Marica. 

»Kaj pa bi storila, če ne bi imela denarja, da 
bi si ga kupila,« je povprašal Peter.

»Toliko časa in tako intenzivno bi vsak dan 
žrla direktorja, da bi mi hočeš nočeš moral 
izplačati plačo,« je povzdignila glas Marica, 
»Drugače bi ga »ožrla« do kosti!«

HUMORESKA

Sodobni vegetarijanec
Piše: Tomaž Kšela

Dopisnikom in sodelavcem  
Ovtarjevih novic!

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 dogovorjena 
odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. 
Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fo-
tografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor 
fotografij opravi uredništvo. Naslednja številka izide 26. aprila 2013!

Uredništvo

Poročali bomo naslednjič
Od konca redakcije do izida Ovtarjevih novic so različni organizatorji pripravili več 

prireditev, o katerih tako v tej številki ne moremo poročati. V Benediktu je v soboto, 23. 
marca, športna dvorana pokala po šivih ob koncertu v organizaciji KGD Benedictus ob 
materinskem dnevu, tudi KTD Selce ga je počastilo s posebno prireditvijo. O njih in 
drugih, ki so se odvile v tem času, bomo poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.

BB hišni servis in gradbeništvo
detajli naredijo razliko!

Hišni servis in gradbeništvo BB, d. o. o.  
Tel.: 040 867 380 
hisniservisbb@gmail.com 
www.hisniservisbb.si

BB 

Maja

Naše storitve:

- servis stanovanj

- sanacija objektov

- adaptacija objektov

- urejanje okolice

- gradbeno svetovanje
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Gradite, obnavljate, prenavljate?   DA   NE

   DA   NE

  
040 867 380

    P. s.:  
Po dogovoru delajo naši    

BB - Oglas 253x176_v5.indd   1 14. 03. 13   11:50

Nelogično vprašanje
»Ali varaš svojo ženo?«
»Lepo te prosim, koga drugega pa bi še lahko 
varal?«
 

Po vrsti
»Žganje, pivo, vino?« je vprašal natakar.
»Da, da! Samo lepo po vrsti, da ne bo kaj 
narobe! Vsega naenkrat ne morem spiti.«

Steklenica
»Zagrešil sem strašen zločin,« je v gostilni 
možakar rekel svojemu prijatelju.
»Kaj pa se je zgodilo?«
»Z avtom sem pregazil steklenico vina in jo 
zdrobil ter razlil.«

»Kako?«
»Neki neprevidnež, ki je prečkal cesto, jo je 
imel v žepu.«

Razumevanje
»Ne morem in ne morem odkriti, kaj je 
narobe z vašimi jetri. Veste, verjetno je kriva 
pijača,« je dejal zdravnik pacientu.
»Nič se ne sekirajte, saj vem, kako je to. Bom 
pač prišel na pregled še enkrat jutri, ko boste 
trezni.«

Bivša žena
»Kako je kaj s tvojo ženo?«
»Podobno kot s kavo.«
»Ne razumem.«
»Ločila sva se! Sedaj je tudi ona (pra)žena!«

Nedelja
»Pepček, zakaj si dobil negativno oceno iz 
slovenščine?«
»Slabo sem napisal spis o tem, kako smo 
doma preživeli nedeljo. Učiteljica je rekla, naj 
spis obsega okoli 200 besed.«
»In kaj si napisal ti?«
»Vse po pravici. Napisal sem, kako nas je ata 
nameraval peljati na izlet na Pokljuko. Potem 
pa sem napisal še vseh dvesto besed, ki jih je 
izrekel, ker mu avto ni hotel vžgati.«

Pogumnež 
»Nikogar se ne bojim: ne policistov, ne farjev, 

ne razbojnikov, ne davkarije, ne...«
»Zakaj govoriš tako tiho?«
»Da me ne bi slišala žena.«

Pameten nasvet
»Obupan sem! Žena ima ljubimca!«
»Ne sekiraj se! Še vedno je boljše, da imaš 
skupaj z njenim ljubimcem lepo ženo, kot da 
bi imel grdo sam zase.«

Lepi zobje
»Čudovite zobe imaš,« je rekel fant dekletu, 
ki ga je osvajal.
»Lepe zobe sem podedovala po babici?«
»Neverjetno. Pa so ti prav?«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.
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Vabilo na delavnice prikazov domače in umetnostne obrti

* objava naknadno
Predhodne prijave udeležencev na sedežu LAS (tel. št.: 059 128 773, GSM 051 660 865) 

so potrebne zaradi zagotovitve količine materiala in organizacije.

Delavnica Predavatelj Dan Čas
Izdelava domačih krem z 
uporabo zelišč 
(za domačo rabo)

Marija Čuček ponedeljek, 8. 4. 2013 17.-19. ure

Tradicionalna peka kruha in 
domačih dobrot

TK, dopolnilna 
dejavnost

ponedeljek, 15. 4. 
2013

9.-13. ure

Izdelki iz ovčje volne (polste-
nje, pletenje)

Franc Ruhitel ponedeljek, 22. 4. 
2013

10. -12. ure

Suho cvetje in šopki Frančiška Šafarič maj 2013*
Od pridelka do izdelka poza-
bljenih poljščin (lan in pira)

Franc Ruhitel, 
dr. Milojka Fekonja

maj 2013*

Srčki (Dicentra)
Srčki, ki bi jim lahko rekli tudi rastli-

ne naših babic, so ena najstarejših trajnic 
kmečkih vrtov, ki pa jih danes vidimo le 
še redko. Dobra novica je, da postajajo 
zopet moderni, pa saj si to 
tudi zaslužijo zaradi lepote 
in trdoživosti.

Izhajajo iz gozdnih pre-
delov vzhodne Azije, zato 
jim dodelimo senčno do 
polsenčno lego z rahlo 
propustno s humusom bo-
gato zemljo, ki pa se ne sme izsušiti. Ko 
srčke sadimo, razmišljajmo o tem, da ne 
marajo presajanja, zato jih posadimo na 
mesto, kjer nas bodo razveseljevali tudi 
več desetletij. V višino zrastejo do 60 cm. 
Listi poženejo pomladi, so lepo oblikova-
ni, razcepljeni, modrozelene barve. Ljub-
ki, nežni, prefinjeni, srčasti cvetovi, ki se 
pojavljajo v slovenski narodni ornamen-
tiki, so enakomerno nanizani po usloče-
nem steblu in so roza-rdeče pa tudi bele 
barve. Cvetijo maja in junija. Po cvetenju 
jim cvetna stebla porežemo, listi bodo čez 
poletje odmrli in rastlina bo do pomladi 

počivala. Če je možno, ji jeseni dodamo 
malo preperelega hlevskega gnoja. Srčke 
razmnožujemo z delitvijo, pri čemer mo-
ramo biti zelo previdni, saj so odebelje-

ne korenine krhke. Z ostrim 
nožem odrežemo del kore-
nine, na kateri je poganjek, 
in vsaj nekaj lasnih korenin. 
Posadimo na ustrezno mesto 
in rastlino pustimo pri miru. 
Lahko jih tudi sejemo ali na-
redimo potaknjence. Srčki 

nimajo škodljivcev in tudi proti boleznim 
so odporni. Pomladna slana jih rada po-
škoduje, zato jih zaščitimo s kopreno. 
Srčke sadimo skupaj s hostami, nizkimi 
praprotmi, tudi orlice so jim lepa družba. 
Primerni so tudi za rezano cvetje. V vazi 
bodo ostali bolj sveži, če jih bomo za ne-
kaj časa dali v vodo, ogreto na 40 stopinj.

Če želite pokazati svojo romantično 
plat, podarite sadiko srčkov, saj so v na-
ših vrtnarijah že na voljo. Želim vam lepe 
pomladne dni, izkoristite jih za tisto, kar 
vas veseli.

Marija Čuček

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS Ovtar Slovenskih goric želi, da 
znanje in spretnosti mojstrov domače 
in umetnostne 

obrti ne bi šlo v poza-
bo. V ta namen smo že 
izvedli dve delavnici, 
na katerih sta mojstra 
udeležencem prikaza-
la svoje znanje. Prvo 
delavnico barvanja 
pisank je vodila Fran-
čiška Šafarič – Beba 
iz Cerkvenjaka. Ude-
leženkam je prikazala 
številne ideje, načine 

in tehnike, kako krasiti pisanice, da bodo 
letošnji velikonočni prazniki še bolj pestri 

in veseli.
Drugo delavnico, pletenje košar iz vrbo-

vega šibja, je vodil Ivan 
Vajngerl iz Svete Troji-
ce. Udeleženci so spo-
znali postopek izdelave 
košare in se prav tako 
sami preizkusili v ple-
tenju. Mojster je tudi 
razložil, kakšne šibe so 
primerne za uporabo 
in kako jih je treba pri-
praviti. Njegovi spretni 
prsti so bili večkrat kar 

prehitri za oči željne znanja.

Kmetijska založba in Društvo za ra-
zvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih 
goric sta za nosilce dopolnilnih de-

javnosti na kmetiji in druge zainteresirane 

posameznike pripra-
vila sklop predavanj z 
naslovom Izpopolnje-
vanje tržnih metod z 
namenom dviga pro-
daje.

Izobraževanje v ob-
segu 10 ur je potekalo 
5. in 6. marca v prosto-
rih Centra Slovenskih 
goric. Predavatelji so 
bili Damjan Jerič, spe-
cialist za agrarno eko-
nomiko, mag. Tatjana Čop, urednica revije 
PiP (Predelava in prodaja), in Andrej Wein-
gerl, u. d. i. a.

Vsebine, ki so jih predavatelji podali, so 
bile za udeležence izredno koristne in bodo 
v pomoč pri trženju njihovih izdelkov in 
storitev. Naj naštejemo le nekatere: 

Boljše poznavanje in razumevanje kupca; -

Prilagoditev prodajnih poti novim tr- -
žnim strategijam s pravočasnim spozna-
vanjem trendov;
Izboljšanje podobe kmetije oziroma  -

podjetja;
Internetno komunicira- -

nje s kupci, sledenje stran-
kam in njihovim željam;

Priprava animacij in  -
degustacij na prodajnih 
mestih z izključnim name-
nom promocije;

Pomen oziroma vloga  -
prodajalca, če to ni proi-
zvajalec – »oblikovanje« 
dobrega prodajalca;

Odnos med kmetom in  -

stranko, ki išče drugačne poti nakupa 
živil.

Udeleženci so bili enotnega mnenja, da so 
takšne izobraževalne delavnice potrebne in 
da je potrebno pridobljeno znanje uporabiti 
v praksi ter tako povečati konkurenčnost na 
trgu.

M. G., foto: Tatjana Čop

Čas zimskih inventur je za nami. 
Pomlad je odprla svoje razprodaje 
in pridno hodimo občudovat nje-
ne izložbe. Izkoristimo dva plus 

ena, popust za upokojence, popust za izbra-
ne izdelke …

Toda nekaj smo še dolžni za lansko leto. 
Potrošniki narave, poglejmo malo okoli 
sebe. Za sabo smo včasih pustili kakšno 
sled.

Vabimo Vas na 
Agatino in Frackovo 
pot okoli Komarnika 
in lotili se bomo teh 
ostankov lanskega 
leta, ki jih je odkril 
stopljeni sneg. Dobi-
mo se na parkirnem 
prostoru Črnega 
lesa v soboto, 13. 
aprila 2013, ob 9. 
uri. Vrečke nas bodo 
čakale, sami pa rabi-
mo primerno obutev 

in rokavice.
Ko bomo končali, nas bo pričakalo zado-

voljstvo, da bomo na naslednje sprehode po-
vabili domače, prijatelje in sosede v takšno 
naravo, kot si jo zaslužimo. Pri vsem tem 
bomo pohvalili pobudnika tega »pometanja« 
narave. To smo vsi, ki se tega dopoldneva  
srečamo na Agatini in Frackovi poti okoli  
Komarnika.

Članice in člane Društva za razvoj 
podeželja »LAS Ovtar Slovenskih 
goric« vabimo na redni 6. letni občni 
zbor. Predviden termin je sreda, 10. 
april 2013, ob 15. uri v Centru Slo-
venskih goric.

Delavnice domače in umetnostne obrti

Izobraževanje ponudnikov o trženju

Poberi me!

Čistilna akcija

Najava občnega  
zbora LAS Ovtar

Lepo pomladansko 
prebujanje in

doživete velikonočne 
praznike

v zori vstajenja!
LAS Ovtar, RASG in  

Ovtarjeve novice


