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Srečanje lenarških gospodarstvenikov z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo
Na povabilo lenarškega župana mag. Ja-

neza Krambergerja je v petek, 8. aprila 
2016, v Domu kulture Lenart potekalo sreča-
nje ministra za gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravka Počivalška z gospodarstve-
niki občine Lenart, z župani občin območja 
Območno razvojnega partnerstva Slovenske 
gorice, občinskimi svetniki, predstavniki 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Le-
nart in Razvojne agencije Slovenske gorice. 
Poleg ministra se je srečanja udeležil tudi 
generalni direktor Direktorata za regionalni 
razvoj Marko Drofenik. 

Kot izhodišče za razpravo je župan na-
vedel nekaj podatkov o občini Lenart. Meri 
62 km2 in se uvršča na 111. mesto. V letu 
2015 je v njej živelo 8218 prebivalcev, kar je 
65. mesto v Sloveniji. Konec leta 2014 je bilo 
v občini 621 podjetij, 460 kmetijskih gospo-
darstev, od tega jih ima le 30 registrirano do-
polnilno dejavnost. V januarju 2016 je bilo 
delovno aktivnih ljudi v občini 3999 ali 48,6 
%, kar pomeni 3643 zaposlenih. Močno upa-
dlo število samozaposlenih, januarja letos le 
356, od tega le 132 kmetov. Skupno število 
samozaposlenih je v primerjavi s koncem 
2014 nižje za 15 %, število samozaposlenih 
kmetov pa za 32 %. Stopnja registrirane brez-
poselnosti v občini je v januarju 2016 znašala 
10,6 % in je nižja od slovenskega povprečja, 
ki je v januarju letos bila 12,9 %. 

Občina Lenart je skupaj z devetimi sose-
dnjimi občinami članica Lokalne akcijske 
skupine LAS Ovtar Slovenskih goric in Ob-
močno razvojnega partnerstva Slovenske 
gorice, ki združuje 10 občin. Na območju 
partnerstva na površini 403 km2 živi 43.000 
ljudi. Podobni podatki glede brezposelno-
sti in gospodarskih kazalcev veljajo tudi za 
to območje. Stopnja brezposelnosti je nizka 

predvsem zaradi zaposlitve v bližnji Avstri-
ji, kar ljudem omogoči dostojno življenje 
in pozitivno vpliva na socialne razmere. Za 
občino Lenart pa se to odraža predvsem 
negativno. Zaradi nižje stopnje brezposel-
nosti, kot je državno povprečje, gospodarski 
subjekti območja občine Lenart kakor tudi 
občina Lenart niso deležni razvojnih podpor 
s strani države, kot na primer mariborsko 
območje in Prekmurje. Občina spodbuja 
gospodarski razvoj s prejemanjem ustreznih 
prostorskih aktov, z nizkimi cenami stavb-
nih zemljišč v poslovno-industrijski coni 
in z nižjim komunalnim prispevkom zanje, 
ustvarja ugodne pogoje in, zlasti v zadnjem 
obdobju, privablja mnoge investitorje. 

Slovenija je pretirano administrativna in 
normirana država, ki z raznimi ukrepi duši 
gospodarski razvoj, mnoge domače investi-
torje prisili, da podjetja ustanovijo v tujini, 
uvaja pa tudi take ukrepe, kot so na primer 
davčne blagajne, ki so povzročile veliko te-
žav kmetijam, dopolnilnim dejavnostim in 
društvom. Ker se radi primerjamo z Avstri-

jo, ugotavljamo, da ubiramo dokaj 
čudna pota, ki nas vse bolj odda-
ljujejo od razvitih, gospodarstvu 
in državljanom prijaznih držav, je 
poudaril Kramberger.

Minister Počivalšek je srečanje 
označil kot pomemben del aktiv-
nosti skupine za izboljšanje po-
slovnega okolja, ki na terenu išče 
in analizira najbolj akutne prime-
re, na katerih tako ministrstvo kot 
celotno vlado čaka še ogromno 
dela. Odprava administrativnih 
ovir je poleg znižanja stroška de-
lovne sile za delodajalca in ustvar-
janja bolj prožne delovno-pravne 

zakonodaje eden od treh korakov do prija-
znejšega poslovnega okolja. 

Ukrepi, razpisi in spodbude za razvoj pod-
jetništva, od katerih si lahko obeta omenje-
no Območno razvojno partnerstvo, se tesno 
navezujejo na ukrepe, ki jih pripravljajo na 
nacionalni ravni. Tu žal ni posebnosti za ob-
čino, ima pa prednost v razpisih Vzhodna 
kohezijska regija. O predloženih sedmih 

projektih Razvojne regije Podravje je pove-
dal le, da na ravni ministrov in Vlade RS še 
poteka usklajevanje glede financiranja in iz-
vedbe ključnih regijskih projektov; proces je 
vse prej kot enostaven.

Minister je nato odgovarjal na predhodno 
pisno zastavljena vprašanja posameznikov in 
podjetij in na vprašanja udeležencev. Izmed 
okrog 40 prisotnih so jih zastavili Marija 
Zlodej o zaposlovanju mladih in privatizaci-
ji, Stanko Bernjak (OPZ) o sezonskih delih 
in izobraževalnem sistemu, Karl Vogrinčič 
o legalizaciji apiterapije, Damir Jelenko o 
domačih podjetjih na tujem, benediški žu-
pan Milan Gumzar o olajšavah za investi-
torje v občinah in Srečko A. Padovnik, di-
rektor trojiške občinske uprave, o zakonskih 
spremembah za podjetja, ki pošiljajo delavce 
v tujino. 

Minister je v zaključnem nagovoru oblju-
bil vso pomoč pri razvoju regije. Prav tako 
poslanka Vesna Vervega, ki je zagotovila tudi 
svoje angažiranje v DZ za poenostavitev za-
konodaje.

Edvard Pukšič 

Črni les ne bo center za tujce
Po objavi odredbe o določitvi objek-

ta Centra za tujce v Lenartu 11, marca v 
Uradnem listu RS, ki je v lokalnem okolju 
sprožila izrazito negativno presenečenje, 
nestrinjanje in razočaranje, se je po ener-
gični pisni reakciji občine 22. marca in ka-
snejši izmenjavi informacij razjasnilo, da je 
bilo besedilo preuranjeno poslano v objavo 
v uradni list. Iz MNZ so tudi sporočili, da v 

Črnem lesu ne bo izpostave Centra za tuj-
ce, ker so glede na spremenjene okoliščine 
uspeli najti ustreznejšo rešitev. Za nastalo 
situacijo so se opravičili. Župan Lenarta je 
opravičilo sprejel in 29. marca pisno prosil 
državnega sekretarja Boštjana Šefica, naj 
stori vse potrebno, da bo navedena odred-
ba preklicana z objavo v Uradnem listu RS.

E. P.
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Videnje ljudi in dogodkov

Od kali fašizma do nestrpnosti
Nekateri trdijo, da dogajanje v zadnjih 

letih spominja na čas pred izbruhom naciz-
ma v Nemčiji pred 2. svetovno vojno. Kali 
nacizma oz. fašizma se kažejo ne samo v 
Evropi, ampak tudi v Ameriki, ki se toliko 
ponaša s svojo demokracijo.

V zapisu bom v nadaljevanju navajal od-
lomke iz raznih člankov, ki so bili objavljeni 
v Delu in konkretizirajo napisano. 

Televizijski komik John Oliver je pove-
dal, da eden najbolj resnih republikanskih 
kandidatov za bodočega predsednika ZDA 
Donald Trump nima političnih stališč, am-
pak se zgolj odziva na trenutne potrebe, v 
očeh številnih Američanov pa predstavlja 
odločnega moškega, ki bo državo rešil pred 
politiki, muslimani, Mehičani in temnopol-
timi posestniki. Republikanci se zdaj bojijo, 
da bi njegova nominacija lahko pomenila 
polom republikancev, njegova izvolitev za 
predsednika ZDA pa polom za ves svet. 

K temu naj dodamo misel Hannah Aren-
dt, ki je spremljala sojenje Adolfu Eichman-
nu v Jeruzalemu in med drugim zapisala: 
»V tretjem rajhu je zlo izgubilo svoje prepo-
znavne značilnosti, po katerih so ga ljudje 
takrat prepoznavali. Nacisti so zlo preobli-
kovali v družbeno normo.« 

V Delu lahko beremo, da fašizem kot po-
litična ideologija živi tudi v 21. stoletju in da 
skrajni desni populisti v Evropi in ZDA ne 
vidijo vzporednic z obdobjem med obema 
vojnama.

Tednik Srbskega narodnega sveta na Hr-
vaškem Novosti je na spletni strani objavil 
fotografijo hrvaškega ministra za kulturo 
Zlatka Hasanbegovića iz 90-ih let, na kateri 
ima na glavi kapo z domnevnim ustaškim 
znakom in je povrhu še v družbi zdajšnjih 
znanih poveličevalcev ustaštva. Imeno-
vani je nespretno zanikal objavljeno in na 
novinarska vprašanja sploh ni odgovarjal, 
pač pa je dejal, da ostaja v vladi, ki stoji na 
branikih antifašizma, antikomunizma in je 
proti vsem totalitarnim režimom.

Seveda ne moremo mimo pojavov nestr-
pnosti povsod po Evropi, pa tudi pri nas, ki 

so se ponekod zelo zaostrili ob povečanju 
števila beguncev, ki so si želeli predvsem v 
obljubljeno deželo Nemčijo.

Skraja so jih naši ljudje prijazno spreje-
mali, potem pa je skrajno usmerjena politi-
ka zaradi političnih ciljev grobo izkoristila 
njihovo navzočnost na slovenskih tleh, če-
mur so podlegli tudi dobro misleči ljudje. 
O tem velja objaviti zapis Anice Mikuš Kos, 
ki je med drugim povedala: »Ob otrocih 
beguncih, ki so jih odklonili v kranjskem 
dijaškem domu, sem se spomnila zgodbe 
iz svojega življenja. Ko sem bila stara se-
dem let, smo odšli – moji starši in jaz – v 
partizane v Slavonijo na Hrvaškem. Oče 
in mama sta delala na osvobojenem oze-
mlju Orahovice. V času nemških ofenziv 
sta me pustila pri bogatem kmetu, pri ka-
terem smo stanovali. Kmet ni bil posebno 
navdušen nad partizani. Toda kmet in nje-
gova družina so me imeli pri sebi. Za tuje 
vojake sem bila član kmečke družine. Prvi 
sosed bi lahko povedal Nemcem, ustašem, 
da sem partizanski otrok. Kazen za kme-
ta bi lahko bila smrt. A so me obdržali pri 
sebi v času napadov, ofenziv. Spominjam se, 
da so bili zelo pobožni. Med streljanjem in 
bombardiranjem smo se zatekli v klet, kjer 
so ženske glasno molile rožni venec. Ko so v 
času zadnjih balkanskih vojn prišli begunci 
iz Hrvaške v Slovenijo, sem najprej sreča-
la ljudi iz Orahovice. Po mnogih letih sem 
se spomnila, kaj so naredili oni za mene, in 
sem skušala pomagati beguncem.«

Znano je, da Italija ni dovolj odločno ob-
računala s svojim fašizmom. Zato je spod-
budna vest, da nameravajo po zaslugi tam-
kajšnjega župana v majhnem italijanskem 
mestecu Predappiu, rojstnem kraju Benita 
Mussolinija, zgraditi muzej fašizma. V re-
snici gre za nasprotno pobudo, za poskus 
resnejšega obračuna z lastno zgodovino in 
za študijski center, ki bo med drugim po-
skušal odgovoriti, kako se je lahko skoraj 
ves narod slepo predal totalitarnemu reži-
mu, kot je bil Mussolinijev.

Tone Štefanec

Priložnost za brezposelne in delodajalce

Zavod Republike Slovenije za zaposlo-
vanje je pred kratkim objavil javno 
povabilo delodajalcem za izvedbo pro-

grama »Usposabljanje na delovnem mestu« 
za leti 2016 in 2017, za kar je na voljo 8,7 mi-
lijona evrov. 

Program je namenjen brezposelnim ose-
bam, saj jim bo omogočil izvedbo usposa-
bljanja na konkretnem delovnem mestu pri 
delodajalcu. Usposabljanje na manj zahtev-
nih delovnih mestih bo trajalo dva meseca, 
na zahtevnih delovnih mestih pa tri mesece. 

V usposabljanje se bodo lahko vključili 
brezposelni, ki so starejši od 50 let in na za-
vodu prijavljeni več kot tri mesece; starejši 
od 30 let in na zavodu prijavljeni več kot 12 
mesecev in starejši od 30 let z nedokončanim 
osnovnošolskim izobraževanjem, prijavljeni 
na zavodu več kot tri mesece.

V program usposabljanja bodo lahko 
vključili 4.525 oseb. Javni poziv je odprt do 
porabe sredstev oziroma najdlje do 31. maja 
naslednje leto.

T. K.

Občina Benedikt

Za tretjino manj prometnih nesreč
Na območju občine Benedikt se je lani šte-

vilo prometnih nesreč zmanjšalo za tretjino, k 
čemur so zagotovo prispevale tudi investicije 
v modernizacijo cest in prometno infrastruk-
turo v prejšnjih letih, pa tudi zavzeto delo 
policistov pri umirjanju in nadzoru prometa.

Na območju občine Benedikt so policisti 
v letu 2015 obravnavali 38 kaznivih dejanj, 
kar je osem manj kot v letu poprej. Njihova 
preiskanost je skoraj 43-odstotna, kar je do-
kaj ugodno. To izhaja iz pregleda varnostne 
situacije na območju občine Benedikt v lan-
skem letu, ki so ga na začetku aprila obravna-
vali člani občinskega sveta občine Benedikt. 
Pregled je pripravil policist I Danilo Juršnik, 
podpisal pa ga je komandir policijske postaje 
v Lenartu policijski inšpektor I Srečko Arte-

njak.
Med kaznivimi dejanji, ki so jih policisti 

lani obravnavali na območju občine Bene-
dikt, je bilo 28 kaznivih dejanj zoper premo-
ženje. Med drugim so obravnavali 16 tatvin, 
tri vlome in štiri poškodovanja tuje stvari. 
Obravnavali so tudi šest kaznivih dejanj zo-
per zakonsko zvezo, družino in otroke, med 
njimi tudi štiri primere nasilja v družini. Lani 
so policisti obravnavali tri primere nasilja v 
družini več kot predlani. Ob tem pa policisti 
ugotavljajo, da je nasilja v družini več, kot je 
prijavljenega, saj se žrtve bojijo maščevanja 
nasilneža. Zato bodo policisti preprečevanju 
nasilja v družini v bodoče posvetili še poseb-
no pozornost. 

Poleg tega so policisti lani na območju ob-
čine Benedikt obravnavali 
18 kršitev predpisov zoper 
javni red in mir ter splošno 
varnost ljudi in premože-
nja, kar je za tretjino več 
kot leta 2014. Največ, kar 
deset, je bilo kršitev javne-
ga reda in miru. Največ kr-
šitev je bilo v centru Bene-
dikta v okolici gostinskih 
lokalov.

Na področju prometne 
varnosti so policisti obrav-
navali 8 prometnih nesreč 
oziroma šest manj kot leto 
poprej. V prometnih ne-
srečah se je ena oseba hudo 
telesno poškodovala, enajst 
oseb pa je utrpelo lažjo 
telesno poškodbo. Na od-
seku regionalne ceste med 

Kako se bodo upokojevale naslednje 
generacije?

Na Brdu pri Kranju je ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti predstavilo javnosti 

Belo knjigo o pokojninah, v kateri so po-
drobno predstavili tudi demografska gibanja 
v Sloveniji. 

Analize kažejo, da Sloveniji s sprememba-
mi pokojninskega sistema tokrat ne bo po-
trebno hiteti, ker stara pokojninska reforma, 
ki še traja, daje dobre rezultate. Zato bodo 
spremembe v pokojninskem sistemu pri nas 
potrebne šele po letu 2020. Do takrat je do-
volj časa, da se vsi socialni partnerji temeljito 
pogovorijo in dogovorijo, kakšen pokojnin-
ski sistem bo za nas najboljši. Poleg tega pa 
naj bi se pokojninski sistem spreminjal in 
prilagajal demografskim trendom postopo-
ma. Po letu 2020 naj bi bila temeljna pogoja 
za prejemanje pokojnine starost 67 let in 15 
let zavarovalne dobe. Sicer pa naj bi za izra-
čun pokojninske osnove namesto sedanjih 24 
uporabili 34 najboljših zaporednih zavaroval-
nih let. 

Sicer pa so avtorji Bele knjige pripravili več 
variant pogojev za upokojitev (65 oziroma 63 
let starosti in 45 oziroma 42 let zavarovalne 
dobe za polno pokojnino). Seveda pa bo od 
izbrane variante odvisno, koliko bo upoko-

jencev in kako visoke bodo pokojnine. O 
tem, katero od štirih variant bodo zapisali v 
bodoči zakon, bo odločala javna razprava.

Spremembe pokojninskega sistema bodo 
občutile naslednje generacije, ki se bodo upo-
kojevale od leta 2020 do leta 2040, za okoli 
610.000 sedanjih upokojencev pa se ne bo 
veliko spremenilo.

Postopno naj bi v pokojninski sistem uve-
dli točkovni sistem, s katerim bi merili indi-
vidualne dohodke v odnosu do povprečne 
plače. Z uporabo tega sistema naj bi pokoj-
nine postale bolj odvisne od tega, koliko je 
kdo prispeval v pokojninsko blagajno, ki naj 
bi tudi v bodoče temeljila na medgeneracijski 
solidarnosti.

Postopoma naj bi črtali tudi pravico do 
predčasne pokojnine. Zato po novem naj ne 
bi bilo več malusov ob upokojevanju, bonusi 
pa bi bili za tiste, ki bi delali po dopolnjenih 
40 zavarovalnih letih. 

Bela knjiga o pokojninah govori tudi o 
razlikah med najvišjimi in najnižjimi pokoj-
ninami – v bodoče naj bi bilo to razmerje 1:5. 
Pogoji za upokojevanje moških in žensk pa 
bodo tudi v bodoče izenačeni.

T. K.

Žepnine za samozaposlene v kulturi 

Ministrstvo za kulturo je objavilo raz-
pis oziroma javni poziv za dodeli-
tev kulturnih žepnin za samozapo-

slene v kulturi. Znano je, da samozaposleni 
v kulturi, še zlasti v kriznih časih, zelo težko 
ustvarjajo prihodke, zato jim bo ministrstvo 
za kulturo priskočilo na pomoč s tako imeno-
vano kulturno žepnino, s katero si bodo lah-
ko izboljšali pogoje delovanja in zvišali šte-
vilo projektov, katerih nosilci so. S tem bodo 
prispevali tudi k večji dostopnosti kulturnih 
dobrin in dvigovanju kakovosti raznovrstne 
umetniške ustvarjalnosti.

Kulturna žepnina je namenjena izključno 
fizičnim osebam s statusom samozaposlene-
ga v kulturi, vpisanim v razvid samozaposle-
nih v kulturi pri ministrstvu.

Vrednost kulturne žepnine je določena v 
višini 1.500 evrov bruto. Na ministrstvu so 
za kulturne žepnine namenili 99.000 evrov. 
Sicer pa se poziv nanaša na vsa področja 
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih 
dobrin v domačem in mednarodnem kultur-
nem prostoru, na katerih delujejo samozapo-
sleni v kulturi.

T. K.

Dodatni ukrepi za zmanjšanje nasilja v 
družini

V javni razpravi je novela zakona o pre-
prečevanju nasilja v družini, ki so jo 
pripravili na ministrstvu za delo, dru-

žino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot 
so sporočili z ministrstva, bodo z novelo za-
kona dopolnili opredelitev nasilja v družini; 
razširili opredelitev, kdo sodi med družinske 
člane; razširili nabor ukrepov, ki jih lahko 
uporabi sodišče; spremenili določbe v zvezi s 
prepustitvijo stanovanja v skupni uporabi ter 
dopolnili določbe o usposabljanju strokovnih 
delavcev ter nevladnih organizacij.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
je bil sprejet pred osmimi leti. V tem času so 
prišli na ministrstvih, na sodiščih, v centrih 
za socialno delo, na policiji, v skupnosti cen-
trov za socialno delo, v socialni zbornici in 
v nevladnih organizacijah do novih spoznanj 
in izkušenj, ki so jih na ministrstvu uporabili 
za pripravo novele zakona. 

Z novelo zakona želi ministrstvo razširiti 
opredelitev družinskih članov, saj v praksi 
prihaja tudi do nasilja med osebami, ki so v 
partnerskem in intimnem odnosu, vendar 
niso člani družine. Po novem naj bi se za dru-

žinske člane štele tudi osebe v svaštvu v ravni 
vrsti, osebe, ki so v partnerskem razmerju, 
ne glede na to, ali živijo v skupnem gospo-
dinjstvu, nekdanji partnerji in novi partnerji 
nekdanjih družinskih članov.

Za nasilje v družini naj bi v bodoče sodi-
lo tudi prisiljevanje v delo ali opustitev dela 
ter omejevanje gibanja in komuniciranja. Za 
spolno nasilje naj bi štelo tudi objavljanje 
spolnih vsebin o žrtvi. Za psihično nasilje pa 
naj bi štelo tudi razširjanje informacij o žr-
tvi. Neizpolnjevanje ekonomskih obveznosti 
do družinskega člana pa naj bi štelo za eko-
nomsko nasilje. Povsem na novo pa novela 
zakona uvaja med oblike družinskega nasilja 
zalezovanje in vdor v zasebno življenje žrtve, 
ki pri žrtvi povzroči strah, ponižanje, občutek 
manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne 
stiske.

Novela zakona prinaša še več drugih spre-
memb. Če jih bodo poslanci sprejeli, bodo 
policisti in sodniki lahko pri odkrivanju in 
pregonu nasilja v družini bolj učinkoviti kot 
doslej. 

T. K.

Na območju občine Benedikt se je lani število prometnih nesreč 
zmanjšalo za tretjino, k čemur so zagotovo prispevale tudi investicije 
v modernizacijo cest in prometno infrastrukturo v prejšnjih letih, pa 
tudi zavzeto delo policistov pri umirjanju in nadzoru prometa.
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čine Lenart, na podlagi katerega bo izveden 
javni poziv za podelitev priznanj občine. 
Predstavnik policije je občinski svet seznanil 
z varnostno situacijo v občini v preteklem 
letu, predstavnik medobčinskega inšpektora-
ta pa je poročal o delu v letu 2015.

Občinski svet je imenoval tudi predstavni-
ke Občine Lenart v Svet Območne izpostave 
javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 
sprejeli so dopolnitev kadrovskega načr-
ta in pravilnik o protokolarnih postopkih 
občine ob smrti funkcionarjev in častnih 
občanov.

V poročilu je župan navedel občinske 
investicije in zadeve, ki so v teku ali pa so 
že izvedene. Omenil je aprilsko čistilno 
akcijo, čiščenje in vzdrževanje občinskih 
cest po koncu zimske sezone, začetek del 
sanacije Plazu na lokalni cesti v Rogoz-
nici in obnovo državne ceste v Radehovi.

Med pobudami in vprašanji svetnikov 
je bila predmet razprave problematika 
Zdravstvenega doma Lenart glede vo-
denja, organiziranosti dela v javnem za-
vodu, neustreznosti statuta in odhajanja 
zdravnikov. Nekateri svetniki so predlagali, 
naj problematiko ZD Lenart obravnava Od-
bor za družbene dejavnosti. Župan je dejal, 
da so osnutek Odloka o preoblikovanju jav-
nega zavoda Zdravstveni dom Lenart občine 
ustanoviteljice (Lenart, Sveti Jurij in Sveta 
Trojica) poslale tudi občinam Benedikt, Cer-
kvenjak in Sveta Ana in jim predlagajo sou-
stanoviteljstvo javnega zavoda. Prav tako je 
bila izpostavljena problematika javne službe 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jo je 
v občini Lenart od Nigrada prevzel v izvaja-
nje Režijski odbrat. Tudi v zvezi s tem je sve-
tnik predlagal, naj prevzem te javne službe v 
izvajane Režijskega obrata obravnava Odbor 

za komunalo in gospodarsko infrastrukturo. 
Ob teh pobudah je župan mag. Janez Kram-
berger poudaril, da so predsedniki odborov 
suvereni pri odločanju in da se lahko za sklic 
sej, obravnavo vsebin in problematike odlo-
čajo po lastni presoji in v okviru pristojnosti 
po statutu in poslovniku občine.

Svetniki so izpostavili še urnik dejavnosti 

in varnost na RŠC Polena, zlasti zaradi ne-
določenega termina uporabe steze za člane 
konjeniškega kluba. Nekaj vprašanj je bilo 
postavljenih v zvezi z Centrom za tujce Črni 
les, vodovodom v KS Voličina. Omenjamo še 
pobudo svetnika, da naj Občina Lenart po-
sreduje, da bi v Zdravstvenem domu Lenart 
pacienti lahko prejeli zdravila, zlasti v urgen-
tnih zdravstvenih primerih, kot je to bilo ne-
koč. Župan je dejal, da to v ni v pristojnosti 
občine, ampak Ministrstva za zdravje, vendar 
bo občina poslanla dopis ministrstvu, zdra-
vstveni zavarovalnici in ZD Lenart.

D. O., foto: Mirko Kojc

Izdatki za socialne transfere se povečujejo 

Stopnja brezposelnosti v občini sicer ni 
tako visoka kot v Podravju v celoti, ven-
dar pa se povečuje število dolgotrajno 

brezposelnih delavcev, ki so v čedalje večji 
stiski. Razlike v ekonomskem in socialnem 
položaju ljudi, ki so večino časa zaposle-
ni, in tistimi, ki so dolgotrajno brezposelni, 
so namreč vse večje. Sicer pa bi bilo število 
brezposelnih na območju občine Cerkvenjak 
bistveno večje, če nekateri ne bi vsak dan od-
hajali na delo v Avstrijo. Tam jih po nekaterih 
ocenah dela od 50 do 100. 

Po podatkih, s katerimi razpolagajo v ob-
činski upravi, občina Cerkvenjak plačuje 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje premije 
za obvezno zdravstveno zavarovanje za 53 
oseb, ki imajo stalno prebivališče v občini 
Cerkvenjak. Število teh oseb se je v zadnjih 
letih krepko povečalo. Za 10 občanov pa ob-
čina doplačuje stroške bivanja v domovih za 

ostarele. Kot je znano, se lahko občina v višini 
teh stroškov vpiše na njihovo premoženje, če 
ga imajo. Občina plačuje tudi tri družinske 
pomočnike in 3 pomoči na domu.

Po besedah cerkvenjaškega župana Marja-
na Žmavca tistim, ki so potrebni pomoči, s 
paketi in na druge načina izdatno pomagata 
tudi Rdeči križ in Karitas. V zadnjem času 
se je pojavila še Anina zvezdica, ki pomoči 
potrebnim prav tako pomaga s paketi hrane 
in pripomočki za osebno higieno. Včasih hu-
manitarne organizacije razdelijo družinam in 
posameznikom celo preko 40 paketov z živili. 
Tudi to kaže na dejstvo, da so socialne razme-
re na območju občine še vedno pereče. Blaži 
pa jih, kot pravi župan, medsebojna pomoč 
ljudi, saj si sorodniki, sosedi in drugi med se-
boj v stiski pomagajo.

T. K.

Občina Lenart

Pestra 9. seja lenarškega občinskega sveta 

Svetniki so v četrtek, 31. marca, potrdili 
zaključni račun Občine Lenart za leto 
2015. V prvi obravnavi je bil potrjen 

Odlok o razglasitvi spomenikov lokalnega 
pomena. Predlog odloka in strokovne podla-
ge so bile mesec dni javno razgrnjene, opra-
vljena je bila tudi javna obravnava. Bistvenih 
pripomb v času javne razgrnitve in na sami 
seji ni bilo, besedilo odloka bo pripravljeno 
za drugo branje in odločanje. Svetniki so 
sprejeli pravilnik o sofinanciranju dejavno-
sti društev v občini, ki je podlaga za izvedbo 
javnega razpisa. Doslej je občina preko jav-

nih razpisov financirana le športna in kultur-
na društva, a v njej deluje vrsta društev, ki s 
svojimi aktivnostmi popestrijo dogajanje v 
občini, vendar doslej zanje ni bilo urejeno 
takšno financiranje. Svetniki so sprejeli tudi 
letni program športa za leto 2016. 

Tekla je tudi burna razprava o poimenova-
nju lenarškega parka, sprejet je bil sklep, da se 
mestni park v prihodnje imenuje Mestni park 
dr. Jožeta Pučnika.

Podano je bilo soglasje k ceni socialnovar-
stvene storitve »pomoč na domu«. V prvem 
branju je bil potrjen Odlok o priznanjih Ob-

Očistimo svoj kraj!

V soboto, 2. aprila 2016, je v Benediktu 
v organizaciji Občinske organizacije 
RK Benedikt in sodelovanju Lovske 

družine Benedikt ter pod pokroviteljstvom 

občine Benedikt potekala čistilna akcija ''Oči-
stimo svoj kraj!''. Občani so se zbrali na 10 
zbirnih mestih po celotni občini ter pobirali 
odpadke ob cestah in sprehajalnih poteh, ki 

so jih nevestni mimoidoči od-
vrgli bodisi iz avtomobila bodisi 
med sprehodom. Čistilne akcije 
se vsako leto vestno udeležujejo 
občanke in občani, ki jim je mar 
za okolje, v katerem živijo, ter si 
želijo, da bi se jim pridružilo še 
več ljudi, še bolj pa, da bi se vsi 
ljudje zavedali, da odpadki sodi-
jo v posode za odpadke in ne v 
travo ali grmovje ob cesti. 

Bina Šijanec, foto: Igor Barton

Občina Cerkvenjak

Cerkvenjaški zaključni račun in rebalans

Cerkvenjaški občinski svetniki so 13. 
aprila sprejeli zaključni račun občin-
skega proračuna za leto 2015. Prihod-

ki so znašali 1.601.050 EUR, kar pomeni 91,8 
% realizacijo, in odhodki 1.729.426 EUR, kar 
je 94,5 % realizacije glede na sprejeti prora-
čun. Izvedene so bile vse zakonsko določene 
naloge in izpolnjene obveznosti do posrednih 
in neposrednih proračunskih uporabnikov. 
Večji del porabljenih sredstev predstavlja do-
končno odplačilo investicije izgradnje vrtca v 
višini 147.785 EUR in, med drugim, izvedba 
1. faze modernizacije oz. preplastitve lokalne 
ceste skozi Čagono v višini 55.000 EUR. 

Sprejeti rebalans proračuna za leto 2016 
vključuje 1.764.043 EUR prihodkov oz. 0,8 % 
povečanje ter 1.689.682 EUR odhodkov oz. 

6,5 % povečanje glede na sprejeti proračun. 
Razlog za pripravo rebalansa je vključitev 
povratnega dela državnih sredstev v višini 
65.638 EUR kot oblike zadolževanja z mo-
ratorijem dveh let brez stroškov odobritve in 
obresti. Sredstva se namenjajo za moderniza-
cijo lokalne ceste skozi Čagono. Prišlo je tudi 
vključitve obnove vodovoda Kadrenci-Coge-
tinci v višini 25.000 v letu 2016 ter izgradnje 
kanalizacije v tem delu v višini 40.000 EUR v 
letu 2016 – zaradi načrtovane izgradnje ploč-
nikov ob regionalni cesti in vgradnje vseh 
zemeljskih vodov za kasnejšo priključitev 
na javno omrežje. Nekoliko so povišali tudi 
prihodke zaradi povišanja cen vzdrževanja 
pokopališča za leto 2016 – povprečno za 6 %.

S. K., E. P. 

Sanacija plazu na občinski cesti v Rogoznici

Na občinski cesti v Rogoznici, ki vodi 
proti Vurberku, se je se je pred več 
kot dvema letoma sprožil obsežen 

plaz, ki je močno ogrozil cesto. Cesta je bila 
težko prevozna, prometna varnost je bila 
ogrožena, zato je cesta že skoraj dve leti zapr-
ta za promet. 

Sredi februarja letos je ob-
čina Lenart od Ministrstva za 
okolje in prostor prejela od-
govor, da je bila prijava sana-
cije plazu uspešna in bodo za 
obnovitvena dela na tem pla-
zu zagotovljena državna sred-
stva. Pogodbena vrednost del 
znaša 99.000 EUR z vključe-
nim davkom. Občina Lenart 
iz proračuna plača le stroške 
tehnične dokumentacije, da-
vek na dodano vrednost in 
stroške gradbenega nadzora, 
gradbena dela sanacije plazu 
pa bodo v celoti poravnana z 
državnimi sredstvi. 

Dela na plazu so se pričela, izvajalec del 
je Komunala Slovenske gorice. Za sanacijo 
plazu in stabilizacijo terena bo zgrajen 200 
m dolg kamniti oporni zdi, ki bo na najviš-

jih mestih visok 4 metre. Pomembno je, da 
bo ob sanaciji obnovljena tudi cesta v dolžini 
200 m. Dela bodo zaključena v maju.

Sanacija plazu, ki bo po več kot dveh letih 
znova omogočila normalno prevoznost ceste 
in zagotovila prometno varnost, ni pomemb-

na le za Rogoznico in krajane. Cesta povezuje 
občine Lenart, Destrnik in Duplek, zato je 
pomen sanacije plazu in ureditve ceste toliko 
večji.

Darja Ornik, foto: Uroš Brumec

Ženjakom in Ihovo so policisti zabeležili lani 
tri prometne nesreče, zato bodo v letošnjem 
letu na tem odseku poostrili kontrolo. Raz-
veseljiv pa je podatek, da pri povzročiteljih 
prometnih nesreč policisti niso zaznali priso-
tnosti alkohola. Med drugim je to tudi posle-
dica aktivnosti policistov, ki si prizadevajo za 
umirjanje prometa in nadzirajo voznike, da 
ne bi vozili pod vplivom alkohola in brez vo-

zniških dovoljenj. 
Na območju občine Benedikt so policisti 

lani obravnavali še deset dogodkov, med nji-
mi štiri požare.

Nasploh je mogoče reči, da so se varnostne 
razmere na območju občine Benedikt lani 
nekoliko izboljšale.

T. K.

Prvomajski pohod v Zavrh

Kot že mnogo let doslej vas tudi letos, 
v nedeljo, 1. maja, vabimo na pr-
vomajski pohod iz Lenarta v Zavrh. 

Začetek pohoda bo med 9. in 10. uro na 
Trgu osvoboditve v Lenartu. Pot bo vodila 
mimo jezera Radehova, ob Šetarski gmajni, 
čez Pesnico, mimo Oljarne Fras, čez Gra-
denšak do Zavrha. Na ploščadi pri Maistro-
vem stolpu bo za pohodniško druščino na 
voljo ponudba domačih dobrot, vin in so-
kov. Glasba za veselo razpoloženje, prijetna 
družba, vreme nam naj dobro služi, upamo 
lahko, da bomo znova doživeli lep, sončen 
prvomajski praznik. Organizatorji pohoda 
so tudi letos Občina Lenart, Vinogradniško 
društvo Lenart, Planinsko društvo Lenart 
in Turistično društvo Rudolf Maister Voja-
nov Zavrh.

Pogled s stolpa v Zavrhu, foto Marko Katan
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Čistilna akcija na območju občine Lenart

V soboto, 2. aprila, je na celotnem ob-
močju občine Lenart potekala čistil-
na akcija. Podobna je bila v občini 

organizirana leta 2013, leto pred tem, leta 
2012, pa je prav tako bilo izvedeno obsežno 
čiščenje okolja v okvi-
ru vseslovenske akcije 
»Očistimo Slovenijo«.

Akcije, ki je bila 2. 
aprila, se je udeleži-
lo okoli 300 občanov, 
predstavnikov društev, 
članov svetov obeh 
krajevnih skupnosti. 
Zbranih je bilo 1700 
kg odpadkov, zato lah-
ko akcijo ocenimo kot 
uspešno. Občina Le-
nart, ki je vodila akcijo, 
je poskrbela za celotno 
organizacijo, vreče in 
rokavice za udeležence, 
malico in odvoz od-
padkov še isti dan.

Leta 2012 so bili izdelani seznami divjih 
odlagališč, ki so bila v okviru akcije očiščena 
in odstranjena. Po tem času divjih odlagališč 
skoraj ni več. Če se pojavijo in občani občino 
o tem obvestijo, delavci Režijskega obrata z 
odlagališča odstranijo odpadke.

Na čistilni akciji 2. aprila so poleg kra-
jevnih centrov, okolice otroških in športnih 
igrišč, čistili predvsem območja ob cestah. 
Člani ribiške družine so izvedli obsežno či-
ščenje porečja Pesnice. Kljub temu, da se je 

čistost in urejenost okolja v občini izboljša-
la, je količina v treh urah zbranih odpadkov 
1700 kg osupljiva, zlasti če ugotovimo, da gre 
v veliki meri za odpadke, ki jih občani odvr-
žejo »mimogrede«. Ugotavljamo, da, žal, še 

nismo dosegli ekološke zavesti in standardov 
urejenosti okolja, ki veljajo le 20 km severno 
od nas.

Namen čistilne akcije je bil očistiti okolje, 
kar je v veliki meri uspelo. Upamo, da je ak-
cija prispevala tudi k zavedanju, da čisto in 
urejeno okolje ni le stvar raznih služb in pod-
jetij, ki skrbijo za odvoz odpadkov in urejanje 
okolja. 

D. O.

Odgovor predsedniku ZZB Lenart ob 
protestnem shodu

Spoštovani g. Alojz Bezjak,
v marčevski izdaji Ovtarja ste podali ne-

kaj informacij, ki so lažne, izkrivljene in ne 
podajajo resničnega stanja dogodkov v zvezi 
z migrantsko problematiko in moje vloge v 
zvezi s temi dogodki. Vaše izkrivljene infor-
macije so povezane s protestnim shodom, ki 
je potekal 26. februarja 2016. Tedaj je potekal 
mirni protestni shod v zvezi z zbirnim cen-
tom na lokaciji turističnega objekta v Črnem 
lesu pri Lenartu. V prej omenjeni izdaji ste 
problematizirali povsem mirne proteste ob-
čanov ter ravnanje župana in poslanca DZ, ki 
sva na teh protestih spregovorila udeležen-

cem.
Kot lahko razberem, meni in županu v 

pismu očitate nekomunikacijo z vlado RS v 
zvezi z migrantsko problematiko, neudeležbo 
na okrogli mizi v Centru Slovenskih goric ob 
obisku predsednika DZ dr. Milana Brgleza 
in predvsem izrabo mojega nagovora prote-
stnikom, ki da je bil usmerjen v spreminjanje 
zgodovinskih dejstev, po mnenju ZZB nere-
sničnih. 

Migrantsko problematiko spremljam vse 
od pomladi lanskega leta. Na spreminjajoče 
varnostno-humanitarne razmere sem opo-
zarjal vlado RS preko demokratičnih postop-

Občina Sveta Ana

S seje občinskega sveta Svete Ane

Anovski občinski svet je na zadnji mar-
čevski seji sprejel zaključni račun za 
leto 2015. Preostanek nenamenskih 

sredstev v višini 266.961,97 € se prenese v leto 
2016. Bil je sprejet tudi rebalans proračuna za 
leto 2016. Program prodaje občinskega fi-
nančnega premoženja, ki ga občinskemu sve-
tu predlaga župan, vsebuje okviren seznam 8 
zemljišč. Prav tako se občina Sveta Ana v letu 
2016 in 2017 v skladu z Zakonom o financi-
ranju občin zadolži za financiranje projekta 
OB181-07-0047: Odvajanje in čiščenje odpa-
dnih voda v Sveti Ani, katerega je v načrtu 
razvojnih programov za obdobje 2016–2019 
ob sprejemanju rebalansa za leto 2016 potrdil 
občinski svet v višini 103.675,00 € v letu 2016 
in 103.675,00 € v letu 2017. Prav tako bodo 
letos ob občinskem prazniku v skladu s spre-

membami odloka o priznanjih podelili dva 
srebrna in tri bronaste grbe. Prav tako je bil 
sprejet letni program sofinanciranja športa v 
občini v višini 4.557,00 €. Svetniki so dali tudi 
soglasje k ceni pomoči družini na domu - so-
cialne oskrbe na domu za uporabnika za leto 
2016 v višini 2,81 € na efektivno uro.

Občinski svet se je tudi seznanil s pobudo 
za razpis referenduma o potrditvi DIIP-a in 
IP za projekt: odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda v Sveti Ani člana občinskega sveta Dra-
ga Weinhandla, ki ga je zavrnil.

Občinski svetniki so dnevni red razširili za 
dodatno točko, v kateri so obravnavali dopis 
občana o ravnanju občinskega svetnika. Več 
o poteku in sklepe seje na to temo najdete na 
uradni spletni strani občine http://www.sv-
-ana.si/obcina/obcinski-svet/sprejeti-sklepi.

Obvestilo o obnovi državne ceste skozi 
naselje Radehova

Državna cesta Lenart–Ptuj, ki poteka 
skozi naselje Radehova, je potrebna 
temeljite obnove, saj je bila času gra-

dnje avtoceste močno obremenjena in poško-
dovana. Sanacija ceste se bo pričela v maju. 
Investitor, Družba za avtoceste RS (DARS) 
je za izvajalca del izbral podjetje Kostmann, 
podjetje za gradbene storitve, d. o. o. Obno-

vljenih bo 2100 m ceste s tako imenovano re-
ciklažo, kar pomeni, da po tem postopku ob-
stoječo poškodovano cesto zdrobijo, zmeljejo 
in ji dodajo ustrezno vezivo, tako da nastane 
nov reciklirani nosilni sloj. Na tako utrjeno 
nosilno plast bo pozneje položen nov asfalt. 
Obnova ceste bo zaključena do začetka turi-
stične sezone.

Obvestilo o javnih razpisih občine Lenart
Društva iz občine Lenart obveščamo, da so na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si 

in v Medobčinskem uradnem vestniku št. 7/2016 objavljeni naslednji javni razpisi:
1. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov v Obči-

ni Lenart za leto 2016  
Prijave na razpis morajo prispeti do vključno petka, 13. maja 2016, do 11. ure (tudi, 
če so oddane po pošti) v zaprti kuverti na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 
2230 Lenart v Slov. gor.

2. Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske 
kulturne dejavnosti v Občini Lenart za leto 2016 
Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do torka, 
17. 5. 2016, do 11. ure, osebno ali s priporočeno pošto, v glavno pisarno Občine 
Lenart oz. na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.

3. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini 
Lenart za leto 2016

Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do četrtka, 12. 
5. 2016, do 11. ure, osebno ali s priporočeno pošto, v glavno pisarno Občine Lenart oz. na 
naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart.

kov, ki mi omogočajo komunikacijo z vlado 
RS. Kot poslanec v DZ imam pravico in dol-
žnost dajati pobude, pisna in ustna poslanska 
vprašanja predsedniku in članom vlade RS 
ter aktivno razpravljati pri zadevah, ki obrav-
navajo to tematiko. Vabim vas, da si ogledate 
statistiko mojega dela v DZ in ugotovili bo-
ste, da sem omenjeno problematiko skrbno 
spremljal in da sem se predvsem fokusiral na 
dogajanje migrantske poti skozi Slovenske 
gorice. Prav posebej so bile moje aktivnosti v 
DZ usmerjene v nekomunikacijo vlade RS v 
odnosu do lokalne skupnosti občine Lenart. 

Kot je znano, sva skupaj z županom sep-
tembra 2015 obiskala nastanitveni objekt 
Črni les. Preko poveljnika Občinske gasilske 
zveze in ne preko vlade RS sva bila obveščena 
o namestitvi migrantov v Črnem lesu.

Po septembru 2015 sem preko pobud in 
razprav na sejah matičnih odborov podajal 
številne rešitve kriznih razmer. V zvezi z na-
mestitvijo migrantov v Črnem lesu sem pre-
jel veliko odklonilnih mnenj občanov. Tako 
od mene kot od župana so zahtevali in priča-
kovali odločno reagiranje v državnem zboru 
oziroma na nivoju lokalne skupnosti. 

Mirni protest, katerega se vi niste udeleži-
li, je bil namenjen vladni nekomunikaciji z 
lokalno skupnostjo in opuščanju varnostnih 
standardov pri identifikaciji oseb pri vstopu 
na območje Republike Slovenije in posledič-
no ogrožanje varnosti na nivoju države. Po 
terorističnem napadu v Belgiji so se kritike  
mirnih protestnikov potrdile. Še bolj zaskr-
bljujoče je dejstvo, da sta dva od teroristov 
prešla območje naših krajev, kar kaže na opu-
stitev dolžnih varnostnih ukrepov s strani 
vlade RS.

Neresnična je tudi vaša navedba o moji ne-
udeležbi okrogle mize v zvezi z migrantsko 
problematiko. Le-ta je potekala 26. marca v 
Centru Slovenskih goric. Na njej je bil pri-
soten predsednik DZ. Ker se te okrogle mize 
niste udeležili, niste mogli opaziti moje pri-
sotnosti. V družbi župana mag. Janeza Kram-
bergerja in obeh podžupanov občine Lenart 
sem opozoril na številne napake, pomanjklji-
vosti in predvsem na ignorantski odnos dr-
žave do lokalne skupnosti, saj so proti volji 
občanov in občinskih svetnikov nameravali v 
okolje vsiliti institucijo, ki ne sodi v objekt in 
območje, ki je strateškega pomena za razvoj 
turizma na širšem območju Slovenskih goric. 
Po zadnjih informacijah s strani ministrstva 
za notranje zadeve lahko rečem, da je ta cilj 
bil dosežen.

Velik del vašega pisanja se navezuje na del 
mojega govora, v katerem sem zbrane občane 
obvestil o dani pobudi na občinski svet, da se 
Trg osvoboditve ob 25. letnici razglasitve dr-
žavnosti preimenuje v Trg dr. Jožeta Pučnika. 
Pobuda je bila dana s strani občanov in ure-
sničila se je na zadnji seji občinskega sveta. 
Po dr. Jožetu Pučniku se bo imenoval osre-
dnji park v Lenartu. Tudi jaz sem mnenja, da 
ime utemeljitelja slovenske države ne sodi na 

trg, na katerem stoji spomenik, ki je posve-
čen propadlemu samoupravnemu socializmu 
in revoluciji. 

Glede moje interpretacije zgodovinskih 
dejstev polpretekle zgodovine, predvsem be-
sede svoboda, pa naj vas spomnim na stali-
šče Ustavnega sodišča do obdobja po 9. maju 
1945. V njem je zavzelo naslednje mnenje 
glede »resnične svobode (U-I-248/96, 30. 9. 
1998)- citat: 

"… pri tem je treba upoštevati, da so pri-
dobitve protifašističnega odpora povsod po 
demokratični Evropi pomenile zlom totalitar-
nega sistema in njegovega nasilja nad člove-
kom in začetek svobodnega demokratičnega 
reda, ki je temeljil na evropski pravni kulturi 
in civilizaciji. Nove oblasti v zahodnoevrop-
skih državah so spoštovale temelje svobodne 
demokratične družbe. Te temelje pa po stališču 
Ustavnega sodišča, ki je bilo že sprejeto v zade-
vi OdlUS VII, 98, spoštuje le ureditev, ki ob iz-
ključitvi vsakršnega nasilja in samovolje pred-
stavlja družbeni red pravne države na podlagi 
samoodločbe ljudstva glede na voljo večine ter 
svobodo in enakost. K temeljnim načelom ta-
kega reda je treba šteti vsaj še naslednje ključ-
ne predpostavke: spoštovanje človekovih pra-
vic, določenih v Ustavi, pravico posameznika 
do življenja, nedotakljivost osebnostnih pravic, 
suverenost ljudstva, delitev oblasti, odgovor-
nost Vlade in zakonitost delovanja izvršilne 
oblasti, neodvisnost sodišč, večstrankarski po-
litični sistem in enake možnosti za vse politične 
stranke s pravico do oblikovanja opozicije in 
delovanja v njej v skladu z Ustavo. Izražene so 
že v V. točki Deklaracije o neodvisnosti, ki jo je 
prvi slovenski večstrankarski parlament sprejel 
25. junija 1991(Uradni list RS-I, št. 1/91). V 
državah, v katerih ti pogoji niso bili izpolnjeni, 
tudi odrešitev od tako strašnega in krivičnega 
režima, kot je bil nemški nacistični režim med 
drugo svetovno vojno, sama po sebi ni mogla 
voditi do resnične osvoboditve. V Sloveniji je 
bila nova oblast pripravljena uveljavljati svojo 
oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v ka-
zenskih postopkih in s sistemsko strukturnim 
grobim kršenjem človekovih pravic. Zakoni 
niso bili uporabljeni le z namenom kaznova-
nja kolaboracije, ampak tudi z namenom izlo-
čitve razrednega sovražnika, prevzema oblasti 
in utrditve totalitarnega sistema. Do vzposta-
vitve svobodne družbene ureditve je v Sloveniji 
prišlo šele leta 1990 po prvih svobodnih voli-
tvah v večstrankarski parlament."

Moje delovanje kot poslanca DZ temelji 
predvsem na tvornemu sodelovanju z lokal-
no skupnostjo, prizadevanju za izboljšanje 
razmer za življenje in bivanje prebivalcev 
Slovenskih goric in, kot ste dejali na koncu 
vašega pisanja, v smeri miru in svobode.

V mojem iskanju resnice je ta svoboda 
zasijala po letu 1990 in je tesno povezana s 
strankami slovenske pomladi in z imenom 
dr. Jožeta Pučnika.

S spoštovanjem, Franc Breznik,  
poslanec DZ RS

Z objavo odgovora poslanca Franca Breznika na stališče ZZB Lenart ob protestnem 
shodu, objavljenem v prejšnji številki Ovtarjevih novic, zaključujemo izmenjavo stališč o 
obravnavanih vprašanjih. V časopisu zaradi omejenega prostora ne moremo zagotavljati 
prostora za daljšo polemiko. 

Odgovorni urednik Edvard Pukšič
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ževanja in športa do turizma. Na ta način si 
občina skozi kulturo prizadeva za večanje 
svoje prepoznavnosti in za razvoj kulturnega 
turizma.

Pri oblikovanju svojega programa kulture 
je morala občina smiselno upoštevati neka-
tera načela in vrednote, ki izhajajo iz Naci-
onalnega programa za kulturo od leta 2014 
do 2017, ki ga je sprejel državni zbor oktobra 
2013. Gre za spodbujanje kulturne ustvarjal-
nosti, za dostopnost kulturnih dobrin, za ra-
zvoj slovenskega jezika, za krepitev slovenske 
kulturne identitete, za ustvarjanje skupnega 
slovenskega kulturnega prostora in za med-
narodno povezanost in uveljavljanje sloven-
ske kulture v mednarodnem prostoru.

Seveda so pri pripravi programa kulture v 
občini Sveta Trojica izhajali iz tradicije in se-
danjih razmer. Ocenili so, da je bila za razvoj 
kulture na območju občine zelo pomembna 
izdaja Trojiške kronike z dodatkom in pona-
tisom. Trojiška kronika je namreč dokaz, da 
je lahko krajevno zgodovinopisje kos tudi 
najzahtevnejšim projektom. 

Sicer pa imajo v občini Sveta Trojica razvi-
to institucionalno kulturo in tako imenovano 
ljubiteljsko kulturo. V institucionalno sodijo 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – iz-
postava Lenart, Knjižnica Lenart, Pokrajin-
ski muzej Maribor, Galerija Dani, Muzejska 
zbirka ter samostanska knjižnica, Osnovna 
šola in vrtec Sveta Trojica ter Zasebna glasbe-
na šola v Samostanu sv. Petra in Pavla.

Na področju ljubiteljske dejavnosti na ob-
močju občine Sveta Trojica delujejo štiri dru-
štva, ki so registrirana na področju kulture: 
KD Ernest Golob – Peter, KD sv. Frančišek 
Sv. Trojica, KD Trojica in Kulturno-gledali-
ško društvo Reciklaža. Turistično društvo 
Sveta Trojica pa deluje v javnem interesu na 
področju kulture. Na območju Slovenskih 
goric deluje tudi Zveza kulturnih društev Slo-
venskih goric.

Lokalni program kulture je postavil več 
ciljev ljubiteljske kulturne dejavnosti. Gre 
za spodbujanje ustvarjalnosti, medsebojno 
sodelovanje, dostopnost kulturnih dobrin in 
dodatnih izobraževalnih dejavnosti, skrb za 
izobraževanje članov, mentorjev in kulturnih 
skupin, skrb za množičnost, ohranjanje dedi-
ščine, sodelovanje s profesionalnimi institu-
cijami in podobno.

V okviru lokalnega programa kulture so s 
tako imenovano SWOT analizo pokazali na 
prednosti in slabosti dosedanjih aktivnosti na 
področju kulture, seveda s ciljem, da bi sla-
bosti odpravili. Prav tako so opredelili javni 
interes na posameznih področjih kulturnega 
delovanja, še zlasti na področju ljubiteljske 
dejavnosti, kulturnih programov in projek-
tov, varstva kulturne dediščine, knjižnične 
dejavnosti in založniške dejavnosti.

Posebno poglavje je namenjeno nalogam 
lokalne skupnosti na področju kulture. Gre 
za zagotavljanje prostorov in opreme v kul-
turnem domu, za zagotavljanje finančnih 
sredstev, za možnost predstavitve na občinski 
spletni strani in za druge oblike pomoči. V 
programu kulture je opredeljena tudi vizija 
razvoja kulture na območju občine ter strate-
ški cilji občine na tem področju.

V občini Sveta Trojica nameravajo ustano-
viti Zavod za turizem in kulturo, ki bo poskr-
bel za usklajeno, kakovostno in celovito turi-
stično ponudbo, za izkoriščanje naravnih in 
kulturnih danosti, za promocijo ter za spod-
bujanje razvoja turizma na območju občine.

Poleg tega je v programu kulture predsta-
vljena prenova starega trškega jedra Svete 
Trojice. Občina je pripravila tudi projekt za 
aktivacijo kamnoloma v Oseku in za obuditev 
spomina na Rupnikovo linijo fortifikacijskih 
objektov (gre za bunkerje) v Gočovi, ki so jih 
postavili tik pred drugo svetovno vojno.

Med projekte ohranjanja kulturne dedišči-
ne sodi tudi obnova zvonikov na cerkvi svete 
Trojice, ki je že v teku.

Poleg tega namerava občina poskrbeti za 
izdelavo promocijskega gradiva, za uredi-
tev infrastrukture pri jezeru, za afirmacijo 
muzejske zbirke ter knjižnice, za najširšo 
promocijo Protokolarno-razstavnega centra 
svetega Martina in podobno.

Lokalni program kulture dokazuje, da v 
občini Sveta Trojica posvečajo razvoju kultu-
re veliko pozornosti. Zato bodo, kot so skle-
nili, ta program do leta 2019 po potrebi še 
dopolnjevali in novelirali.

T. K.

Načrti jurovske 
občine v letu 2016

Občina pripravlja 
javno naročilo za iz-
vedbo kanalizacije s či-
stilno napravo za Sveto 
Ano. To bodo storili 
tudi za ceste, ki so v 
programu. Za pločnike 
na levem delu in krož-
išče v smeri Krivi vrh 
je bila še pred koncem 

aprila recenzija projektne dokumentacije, da 
se bo lahko pridobilo soglasje k projektu od 
Direkcije za ceste RS. Prav tako župan nave-
de, da se za komunalno opremo v Lokavcu 
pripravlja projektna dokumentacija, da bi še 
v prvi polovici leta uspeli pridobiti vse doku-
mente za izgradnjo, ki naj bi se začela v drugi 
polovici leta.

Projekt »Večstanovanjski objekt v naselju 
Krivi vrh« je že v fazi sklenitve pogodbe z iz-
branim izvajalcem, ki bo vložil svoja sredstva, 
občina pa 200.000 evrov, kot je predvideno v 
proračunu, doda sogovornik župan. Opozo-
ri še na občinske razpise, ki bodo v mesecu 
maju objavljeni v Aninih novicah, in poziva 
vse občanke in občane, da se nanje odzovejo.

Občina je uredila tudi okolico športnega 
parka v Lokavcu. Prav tako je bila izpolnje-
na obljuba o ureditvi nadstrešnice 12 m x 8 
m pod športnim parkom pri Sveti Ani. Tukaj 
se ponuja odlična možnost rekreacije za sta-
rejše, invalide, kmečke žene in dekleta, saj je 
dostopnost omogočena z avtom brez arhitek-
tonskih ovir. Občino je to stalo okoli 30.000 
evrov. Pod nastrešek bodo nameščena tudi 
igrala za vrtec in prvo triado OŠ. Občina se je 
s proračunom obvezala tudi za izgradnjo sku-
pnih prostorov za športno društvo, ki bodo v 

sedaj neizkoriščeni niši 
v predelu telovadnice. 
Župan Slaček pove, da 
se bo letos ta gradnja 
zaključila, stala pa bo 
predvidoma do 50.000 
evrov

Suzana Rejak 
Breznik

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Sprejeli so lokalni program kulture

Člani občinskega sveta občine Sveta 
Trojica so pred kratkim obravnava-
li »Lokalni program kulture v obči-

ni Sveta Trojica za obdobje od leta 2016 do 
2019«. Občine je k oblikovanju in sprejemu 
takšnega programa zavezal zakon o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo, ki je bil 
sprejet decembra 2013. Lokalni program kul-
ture je bil v občini Sveta Trojica en mesec v jav-
ni razpravi, pripombe nanj, ki so jih na občini 
upoštevali, pa so oblikovali na osnovni šoli in 
v Kulturnem društvu Ernesta Goloba – Petra.

Lokalni program kulture predstavlja pro-
gramski in izvedbeni dokument občinske 
kulturne politike, ki določa strateške cilje 
kulturnega razvoja v občini ter obseg in 
vsebino javnega kulturnega interesa ter od-
govorne nosilce in podporne mehanizme za 
njegovo uresničevanje.

Sprejet lokalni program kulture predstavlja 
podlago za sofinanciranje izvajalcev kultur-
nih programov, prireditev in drugih dejavno-
sti na področju ljubiteljske (neprofesionalne) 
kulturne dejavnosti v občini. Z njim si občina 

prizadeva krepiti povezave med kulturo in 
drugimi dejavnostmi v občini, od izobra-

Urejen podor

Na cesti proti Ščavnici na t.i. Ano-
vskem klancu je Direkcija RS za ceste 
sanirala 15 m dolg podor z oporno 

steno iz kamna v mreži in urejeno drenažo. 

SreBr

Skrb za razvoj kulture je v Sveti Trojici mogoče 
čutiti na vsakem koraku – tudi v središču 
kraja, ki ga med drugim krasi tudi skulptura 
kamnoseka, ki ga je iz kamna iz kamnoloma v 
Oseku izklesal slovenskogoriški slikar in kipar 
Ivo Lorenčič. 

Urejena okolica špor-
tnega parka v Lokavcu

Nadstrešnica pod 
športnim parkom pri 
Sveti Ani

Obisk pri izvajalcu obnovitvenih del na 
zvonikih

V Logatcu smo v soboto, 20. februarja, 
obiskali podjetje Šušteršič, izvajalca no-
vih zvonikov za trojiško cerkev, in doži-

veli izredno topel sprejem.
V Logatcu nas je sprejel in o cerkvi marsikaj 

povedal župnik Janez Kompare. Ponosni so, da 
imajo v župnijski cerkvi relikvije sv. Janeza Pa-
vla II. V dvorani Doma Marije in Marte v Lo-
gatcu (dom varovancev) in o vrtcu je povedal 
marsikatero zanimivost. 

Obiskali smo tudi ljubljansko stolnico. Stolni 
župnik dr. Jože Plut nas je sprejel pred vstopom 
v stolno cerkev skozi sveta vrata.

Slavko Štefanec

Jabolki za dva zvonika sta že nameščeni v trojiški 
cerkvi in čakata na montažo. Bleščali se bosta v 
zlatem tonu.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovčani praznovali 10. občinski praznik

S tradicionalnim srečanjem gasilcev in 
lovcev v občini Sv. Jurij v Slov. gor. so se 
8. aprila 2016 pričeli že 10. Jurjevi dne-

vi. Zvrstilo se je veliko prireditev, za katere 
so poskrbela lokalna društva v sodelovanju z 
občino. Nekaterih prireditev pa bodo Jurov-
čani deležni še vse tja do 20. maja, ko bo OŠ 
J. Hudalesa pripravila sedaj že nepogrešljiv 
Šport špas. 
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. v desetih 
letih naredila velik korak naprej

Vrhunec so Jurjevi dnevi doživeli v petek, 
22. aprila 2016, ko je v kulturnem domu v 
Jurovskem Dolu potekala osrednja slove-
snost ob 10. občinskem prazniku. Ob do-
mačem županu Petru Škrlecu, občinskih 
svetnikih, ravnatelju in farnemu župniku ter 
številnih domačinih, ki so napolnili dvorano 

v kulturnem domu, so 
se osrednje slovesnosti 
udeležili tudi župani, 
podžupani in drugi 
predstavniki sosednjih 
občin. 

Zbrano občinstvo je 
pozdravil župan Peter 
Škrlec, ki se je v svojem 
nagovoru dotaknil do-
sežkov in investicij, ki 
jih je občina naredila 
v 10-ih letih obstoja. Z 
zadovoljstvom nad iz-
peljanimi investicijami 
je župan izpostavil na-
slednje projekte: 

»Ob pričetku delovanja občine smo izvedli 
finančno največji projekt, izgradnjo vrtca in 
prizidka k OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 
Sledil je projekt izgradnje centralne čistilne na-
prave, ureditev vodovoda in kanalizacijskega 
omrežja. Z namenom razvoja podeželja smo 
veliko sredstev vlagali v komunalno opremo 

za ureditev novih stanovanjskih sosesk. Za 
lepši izgled središča kraja smo uredili in teme-
ljito prenovili osrednji trg v Jurovskem Dolu, 
vključno s kulturnim domom. V preteklem letu 
smo končali energetsko sanacijo telovadnice in 
starega dela naše osnovne šole. Prav tako smo 
skozi vse to obdobje veliko vlagali v cestno in-
frastrukturo v smislu modernizacije lokalnih 
cest z asfaltiranjem. Naj omenim samo najve-
čji projekt, prometno povezavo urbanega sre-
dišča z avtocesto. 

Peter Škrlec, ki opravlja že 3. mandat žu-
pana, se je ob tej priložnosti zazrl tudi v pri-
hodnost in občanom predstavil najpomemb-
nejše letošnje investicije, med katere sodi 
asfaltiranje dveh cestnih odsekov v Sr. Gaste-
raju in ureditev športnega igrišča pri osnovni 
šoli. Prav tako je v svojem govoru opozoril, 
da proces ukinjanja manjših občin še vedno 
traja in da v kolikor si želimo še nadaljnje-
ga razvoja naše lokalne skupnosti, moramo 
ukinitvi manjših občin odločno nasprotovati. 
Prav posebno zahvalo in čestitke pa je Peter 
Škrlec namenil vsem dobitnikom občinskih 
priznanj in ob tem poudaril, da se prav zaradi 
takšnih ljudi, ki s svojim delom prispevajo k 
razvoju domačega okolja, ni potrebno bati za 
prihodnost Občine Sveti Jurij v Slovenskih 
goricah. 
Jurjev zlatnik prejelo KD Ivan Cankar 
Jurovski Dol

Najvišje občinsko priznanje, Jurjev zla-
tnik, je prejelo KD Ivan Cankar Jurovski Dol 
za večletno delo in razvoj kulture ter promo-
cijo občine izven njenih meja. Jurjev srebr-

nik sta prejela Ivan Divjak iz Zg. Partinja in 
Jurovski oktet. Za svoj prispevek pri razvoju 
kraja pa so prejeli Občinska priznanja: Seba-
stijan Črnčec iz Hrastovca, Radoslav Eder iz 
Jurovskega Dola, Slavko Mihelič iz Sp. Gaste-
raja in Janez Šenveter iz Varde. Plaketo župa-
na pa je prejel Aleksander Purgaj. V imenu 
nagrajencev se je zahvalil predsednik KD 
Miroslav Breznik. Zaradi prostorske stiske in 
sklepa redakcije v času proslave bomo podrob-
nejše utemeljitve nagrad podali v naslednji šte-
vilki Ovtarjevih novic.

Tako kot pretekla leta so tudi letošnjo osre-
dnjo slovesnost popestrili domači glasbeniki 
in kulturni ustvarjalci. Proslava se je tako 

pričela s himno v izvedbi Jurovskega okteta. 
Poleg njih pa so se na odru predstavili še duet 
Vita Peterlin z violončelom in Žan Trobas s 
harmoniko, Anja Zorjan s harmoniko, Gabri-
jela Grabušnik s klavirjem, skupina učencev 
GŠ Lenart in folklorna skupina Jurovčan. 

Dejan Kramberger

Delna obnova trojiškega kulturnega doma 

Popravilo zaradi slabega 
stanja kritine nad man-
sardnim stanovanjem v 

poslovni stavbi Kulturni dom 
v Sv. Trojici in vrsto drugih del 
je opravilo Stavbno kleparstvo 
in krovstvo Franc Marajh iz 
Oseka. Dobrih 11 tisoč evrov je 
zadoščalo za prepotrebna obno-
vitvena dela. Obloga balkona pa 
je bila izvedena že v letu 2015. 
Naročnik vseh del je bila Obči-
na Sv. Trojica v Slov. gor., ki je 
tudi uporabnik prostorov.

Slavko Štefanec

Program prireditev ob 10. prazniku občine  
Sveta Trojica v Slovenskih goricah 2016

13. MAJ 2016, petek
16.30 Prijateljska tekma (OŠ mladina)
17.30 Ekshibicijska tekma 
18.00 Nogometni turnir med zaselki - no-

gometno igrišče pri OŠ (KMN Sv. 
Trojica) 

V primeru slabega vremena bosta športni prire-
ditvi potekali v četrtek, 19. maja 2016, v enakih 
časovnih terminih. 
19.00 Ljudske pesmi, srečanje skupin pev-

cev ljudskih pesmi in godcev ljudskih 
viž – v Kulturnem domu Sveta Tro-
jica (JSKD Lenart v sodelovanju z 
Osnovno šolo Sveta Trojica)

14. MAJ 2016, sobota
8.00  Ribiški turnir po zaselkih – na kme-

tiji Postružnik v Zg. Porčiču (ŠD Por-
čič)

9.00  Kolesarjenje po poteh občine – zbor 
pri igrišču OŠ (kolesarjenje na lastno 
odgovornost) 

9.00  Turnir v balinanju (mešane ekipe po 
zaselkih 3+1) - na kmetiji Postružnik 
v Zg. Porčiču (ŠD Porčič). 

10.00  Srečanje trojiških strelcev v občini 
Sv. Trojica – na kmetiji Postružnik 
(Društvo upokojencev Sveta Troji-
ca)

12.00  Odbojka na mivki – Športno rekre-
acijski center Na griču (ŠD Adrena-
lin)

V primeru slabega vremena bodo športne pri-
reditve v nedeljo, 15. maja 2016, v enakih ča-
sovnih terminih.
12.00  Turnir v tenisu – Športno rekreacijski 

center Na griču (Gostinstvo in turi-
zem Na griču) 

20.00  Otvoritev slikarske razstave Ivana 
Štoka ob tednu ljubiteljske kultu-
re - Galerija Dani v Trojiškem trgu 
(Kulturno društvo Ernest Golob – 
Peter)

15. MAJ 2016, nedelja
17.00 Tek okrog Trojiškega jezera – zbor pri 

»brunarici ob jezeru» (ŠD Sv. Troji-
ca) 

16. MAJ 2016, ponedeljek 
15.00 Srečanje starejših občanov – Gostil-

na pri Sv. Trojici (KORK Sv. Troji-
ca)

17.00 Osnovna šola se predstavi – Kultur-
ni dom Sveta Trojica (OŠ in vrtec Sv. 
Trojica) 

17. MAJ 2016, torek
17.00 Dan odprte kleti in razglasitev pro-

tokolarnega vina – Vinotoč pri Betki 
(Društvo vinogradnikov Sv. Troji-
ca)

20 MAJ 2016, petek
19.00 Osrednja proslava ob 10. občinskem 

prazniku s podelitvijo priznanj in 
nagrad Občine Sveta Trojica v Slo-

venskih goricah – Športna dvorana 
Sveta Trojica (Občina Sv. Trojica in 
Kulturno društvo Ernest Golob-Pe-
ter)

21 MAJ 2016, sobota
10.00 Srečanje in blagoslov motorjev - na 

cerkvenem dvorišču (Turistično dru-
štvo Sv. Trojica) 

10.00-11.00 Zbiranje pohodnikov ob sreča-
nju pomurskih planincev MDO Po-
murja na šolskem igrišču (PD Hakl 
in MDO)

16.00 Slavnostna prireditev »20 let PD 
Hakl« na šolskem igrišču (PD 
Hakl)

18.00 »Oj, lepo je res na deželi« vleka vrvi 
in kmečke igre - na šolskem igrišču 
(Turistično društvo Sv. Trojica)

20.00 Trojiški večer – veselica z ansamblom 
Dejan Vunjak z Brendijevimi bara-
bami in Mladi gamsi – prireditveni 
šotor na šolskem igrišču (organizator 
Bar Marcelino)

21.00 Podelitev pokalov - prireditveni šo-
tor na šolskem igrišču (Občina Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah)

22. MAJ 2016, nedelja
8.00-12.00 Kvaterna nedelja – praznik Svete 

Trojice – kramarski sejem ali »žegna-
nje« v trgu Sv. Trojice

Slovesna maša (ob 10.00 uri) – slovesno sveto 
mašo bo daroval nadškof Franc Kramberger v 
cerkvi Sv. Trojice (sodeloval bo pevski zbor Sv. 
Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka in 
otroški pevski zbor pod vodstvom Anite Kralj)
Ogled kleti in pokušina protokolarnih vin ob-
čine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - v Pro-
tokolarno-razstavnem centru Sv. Martina v 
samostanski kleti 
Razstava ročnih del, vezenja in kvačkanja – v 
samostanu Sv. trojice (Društvo kmečkih žena in 
deklet Sv. Trojica, skupina Svetlice)
Stojnica s kmečkimi dobrotami – pri stari pre-
ši v trgu (Društvo kmečkih žena in deklet Sv. 
Trojica)
Prikaz starih rokodelskih del in izdelkov Ivana 
Vajngerla - pod njegovim mentorstvom, si lah-
ko sami naredite izdelek s svojim materialom 
Dan odprtih vrat Galerije Dani – galerija ume-
tnika Danijela Vrečiča (Trojiški trg 5)
Na lajno bo zaigral Franc Ferlinc v trgu Sv. Tro-
jice v Slovenskih goricah 
Obisk Društva cesarsko-kraljevi Ptuj v trgu Sv. 
Trojice v Slovenskih goricah 
Nastop Slovenskogoriškega pihalnega orkestra 
v trgu Sv. Trojice v Slovenskih goricah (KD Mol 
Lenart in mažoretke – Twirling, plesni in ma-
žoretni klub Lenart) 

4. JUNIJ 2016, sobota
14.00 Tekmovanje v košnji – v bližini Gasil-

skega doma Osek (PGD Osek) 

11. JUNIJ 2016, sobota 
9.00 Tradicionalni pohod po trojiški po-

hodni poti - zbor pri igrišču OŠ (PD 
Hakl)

Pridružujemo si pravico do spremembe programa.



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 4 | 29. APRIL 2016 | 7 

Letos mednarodni KOS 
Program letošnjega sejma KOS 2016, ki bo od 27.-29. maja, je v celoti potrjen. Z vese-

ljem sporočamo, da bo udeležba na letošnjem sejmu mednarodna, saj se nam pridružujejo 
sosedje Hrvati in člani meddržavnega projekta Užitek ob reki iz Avstrije. Zelo smo veseli, da 
se na sejmu pomembno širi tudi gostinska ponudba, kar bo posebej razveselilo obiskovalce. 
Na sejmu bo letos tudi vrsta novosti v programu kot na primer tekmovanje koscev, strojne 
demonstracije in ostalo.

O podrobnem programu boste obveščeni v majski številki Ovtarja, da se boste lažje od-
ločali, kdaj obiskati KOS. Če nas posluži vreme v času odvijanja sejma, smo prepričani, da 
bomo zopet zadovoljni mi kot organizatorji in Vi kot obiskovalci. Mi smo pripravljeni, na 
Vas pa je, da nas obiščete.

F. Lovrenčič

AKTUALNO IZ OBČIN / GOSPODARSTVO ZNANJE ZA RAZVOJ

Čistilna akcija v občini Sv. Jurij v Slov. gor.

Lovska družina Sv. Jurij v Slov. 
gor. je skupaj z občino in ob-
čani tudi letos v okviru Jurje-

vih prireditev poskrbelo za čistilno 
akcijo. Lovci, ki so vodili skupine 
občanov in tudi poskrbeli za odvoz 
odpadkov na deponijo, ugotavljajo, 
da je odpadkov iz leta v leto manj. 
Ta podatek je zelo vzpodbuden, 
čeprav je na drugi strani še vedno 
kar nekaj takih, ki so svojim neod-
govornim ravnanjem onesnažujejo. 
Na čistilni akciji so nabrali za dobro tono odpadkov. Za vse udeležence je bila v lovskem domu 
organizirana malica.

D. K.

Žalna seja za pokojnega člana jurovskega  
občinskega sveta Milana Zoreca

V 55. letu starosti je po hudi bolezni sklenil življenjsko pot član jurovskega občinskega 
sveta Milan Zorec. Ob njegovi smrti je v torek, 19. 4. 2016, ob 14. uri v sejni sobi občine 
potekala žalna seja. 

Milan Zorec je aktivno deloval v lokalnem okolju od same ustanovitve občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah pred desetimi leti. V mandatih 2006-2010 in 2010-2014 je aktivno deloval kot 
član Nadzornega odbora občine. V letu 2014 je v naselju Žitence kandidiral za člana občin-
skega sveta, v katerega je bil izvoljen 5. 10. 2014.

Milan Zorec je kot član občinskega sveta deloval v Komisiji za mandatna vprašanja, voli-
tve in imenovanja in v Statutarno-pravni komisiji. Prizadeval si je za razvoj ne samo naselja 
Žitence, ampak celotne občine. Pri delovanju so ga spremljali vztrajnost, delavnost in pri-
pravljenost pomagati ljudem. 

Povzeto po spletni strani občine Sv. Jurij v Slov. goricah

Predstavitev regijske garancijske sheme 
V okviru RGS je bil 11. 3. 2016 v UL RS, št. 19 ter na spletni stran MRA 
objavljen Drugi javni razpis za kredite z garancijo. Na razpolago je še za 
2.263.812,50 EUR garancij. V okviru teh sredstev lahko podjetja pridobijo 
garancijo za dolgoročne kredite v višini največ 50 % od odobrenega kredita 
in hkrati ugodnejšo obrestno mero za te kredite pri izbranih bankah.
Pogoji:

Upravičenci imajo sedež ali poslovno enoto v eni izmed občin statistične regije Podravje,

delujejo na področju upravičenih dejavnosti,

včlanjeni oz. se včlanijo v RGS

Znesek kredita najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 150.000 EUR

Obrestna mera obrestna mera je odvisna od izbrane banke

Doba vračanja do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 22. 5. 2025

Moratorij do 12 mesecev in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita

Upravičeni stroški stroški materialnih in nematerialnih začetnih naložb, ter obratna sredstva v višini 
največ 20 % predračunske vrednosti investicije

Zavarovanje kredita prijavitelj zavaruje prejeti kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanj, 
odvisno od stopnje rizičnosti projekta in prijavitelja

Koriščenje namensko, v skladu s priloženo dokumentacijo in navedbami v vlogi

Rok koriščenja tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem 
kreditno-garancijskega odbora MRA

Višina garancije največ 50 % odobrenega kredita

Zavarovanje garancije z notarsko overjenim Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi prijavitelj

Ostali pogoji investicija oz. naložba mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po zaključku 
investicije 

garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe 
kredite

prijavitelj mora imeti ob podpisu pogodbe ob dodelitvi garancije vsaj enega 
zaposlenega za polni delovni čas

Postopek prijavitelj najprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu 
pozitivnega sklepa o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije

Rok za prijavo do 22. 4. 2018 do 14. ure

Razpis je objavljen na spletni strani MRA, p. o., na naslednji povezavi http://www.mra.si/ga-
rancijska_shema. Informacije: Mariborska razvojna agencija, Irena Podletnik, 02 333 13 26, 
razpis.ukrepi@mra.si.

Vsak nosi v sebi veliko zgodb in izkušenj

Člani Združenja Slovenskogoriški fo-
rum so na svoji marčevski seji raz-
pravljali o ohranjanju ljudskega izro-

čila. V osrednjih Slovenskih goricah je med 
ljudmi še vedno živih veliko ljudskih zgodb, 
legend in pripovedk, da o izjemno zanimivih 
življenjskih zgodbah ljudi, ki sta jih spisala 
nemirna zgodovina in težko življenje v teh 
krajih, niti ne govorimo. Zato je zelo aktualno 
vprašanje, kako bi vse to narodno bogastvo 
zapisali in s tem ohranili novim rodovom.

K razpravi o tej temi, ki jo je vodil predse-
dnik Slovenskogoriškega foruma Tomaž Kše-
la, so povabili pesnika, pisatelja, urednika in 
organizatorja v kulturi Marjana Pungartnika 
iz Maribora, ki ima pri spodbujanju ljudi k li-
terarni ustvarjalnosti in pisanju bogate izku-
šnje. Kot vodja Mariborske literarne družbe 
je Pungartnik v minulih dvajsetih letih izdal 
več kot 300 knjig domačih avtorjev, v vlogi 
vodje Mariborske literarne hiše pa v metro-
poli Štajerske vsako leto organizira od 60 do 
70 literarnih srečanj. Leta 2012 jih je pripra-
vil kar 180. Poleg tega je Pungartnik zapisal 
mnogo pripovedk in legend s slovenjegraške-
ga Pohorja in jih tako iztrgal pozabi.

Pungartnik je na sestanku predstavil svoje 
izkušnje pri spodbujanju literarne ustvarjal-
nosti ljudi, od mladih do upokojencev. Poleg 
osebnih kontaktov ljudi, zlasti mlajše, k pisa-
nju spodbujajo tudi razni natečaji, veliko pa 
za zbiranje ljudskega izročila lahko naredijo 
tudi šole. »Prav vsak človek je zgodba zase, 
saj ima veliko povedati. Mentor pa mora po-
skrbeti, da so zgodbe zapisane po literarnih 
pravilih,« je dejal Pungartnik. »Zato je treba 
organizirati literarne delavnice in se z avtor-
ji pogovarjati. Poskrbeti pa je treba tudi za 
objave njihovih del, saj avtorje to spodbuja k 
novi ustvarjalnosti. Ljudje radi začnejo pisati 
tudi po tem, ko se upokojijo, zato jih je takrat 

potrebno še posebej spodbujati.«
Šolski ravnatelj Mirko Žmavc je spregovo-

ril o tem, kako so doslej ljudsko izročilo zbi-
rali mladi in ga objavljali v šolskem glasilu; 
mlade k pisanju spodbujajo tudi z razpisi. 
Nekdanji ravnatelj Milan Nekrep se je zavzel 
za oživitev tradicije pisanja. Župan Marjan 
Žmavc pa se je zavzel, da bi poskušali zbra-
ti najbolj zanimive zgodbe in bi jih izdali v 

knjižni obliki. Ivo Lorenčič je opozoril, da 
bo treba pohiteti, ker zob časa ne počiva. Če 
ljudsko izročilo ne bo hitro zapisano, bo po-
zabljeno. Franci Zorko je menil, da bi k zbi-
ranju ljudskega izročila morali povabiti tudi 
upokojence, Tone Brumen pa je predlagal, 
da bi iniciativna skupina pripravila program 
delovanja na tem področju. Kot je dejal Ivan 
Janez Pučko, bi ta aktivnost morala postati 
stalna sestavina dela foruma.

Člani Slovenskogoriškega foruma so se do-
govorili, da bodo k zbiranju gradiva in pisa-
nju zgodb z razpisi, kolonijami in na podob-
ne načine poskušali pritegniti tudi že pišoče 
iz osrednjih Slovenskih goric ter iz Maribora 
in drugih bližnjih mest.

E. P., T. K.

ŠKSG v mesecu aprilu

Prvega aprila smo v mariborski Pivarni 
organizirali družabni večer za ljubitelje 
piva. Degustirali smo piva slovenskih 

mikropivovarjev, za katere večina udeležen-
cev še ni slišala, med samo degustacijo pa 
smo lahko slišali tudi nekaj o zgodovini in 
pridelavi piva ter o slovenskih in tujih pivo-
varjih. 

Naslednji vikend, 9. 4., smo medse povabili 
našega bivšega člana Nejca in njegovo punco 
Urško, ki sta nas na potopisnem predavanju 
popeljala skozi njuno trimesečno popotova-
nje po Južni Ameriki. Z nami sta delila svoje 
dogodivščine, izkušnje in nas spodbudila,  
da tudi mi obiščemo svet. V prihodnjih me-
secih bo potekal še drugi del potopisa o Ko-
lumbiji, kjer sta bila najdlje in ki ju je tudi 
najbolj navdušila.

16. aprila smo pripravili zanimivo in kori-
stno izobraževalno delavnico, na kateri smo 
se naučili napisati življenjepis, ki nobenega 
delodajalca ne bo pustil ravnodušnega, in 
hkrati spoznali, kako sistematično in zavestno 
zgraditi svojo osebno »blagovno znamko«.

V mesecu maju za naše člane prirejamo ve-
liko dogodkov. Z dijaško sekcijo se bomo od-
pravili v kino, 5. 5. se bomo udeležili Škisove 
tržnice, že naslednji dan bo potekal piknik in 
Bitka za zlato jajco, 21. 5. pa bomo tekli na 
Maratonu treh src v Radencih. Skratka, več 
kot dovolj razlogov, da nas spremljate preko 
socialnih omrežij in se nam pridružite.

Če še niste naši člani in ste dijaki ali štu-

denti iz UE Lenart, vas vabimo, da se včlanite. 
Članstvo v ŠKSG je brezplačno in popolnoma 
brez obveznosti. Član lahko postane vsak štu-
dent ali dijak, ki ima v tekočem šolskem letu 
status rednega ali izrednega študenta oz. di-
jaka. Za včlanitev potrebujete samo izpolnje-
no pristopno izjavo (dobite jo na naši spletni 
strani ali v pisarni v času uradnih ur) in ori-
ginalno potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto. 

Vsem našim članom ponujamo veliko po-
pustov in sicer popust v vrednosti 25 % na 
vso dodatno opremo v Simobil Halo centru 
Lenart, brezplačno članstvo v Knjižnici Le-
nart, štiriurno kopanje po ceni 4 € v Termah 
Radenci, celodnevno kopanje po ceni 6 € v 
Termah 3000 in 8 € v Termah Ptuj. Ponujamo 
cenejše mesečne karte za obisk plesnih teča-
jev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira 
Plesna dimenzija v Lenartu. Vsem našim čla-
nom ponujamo cenejše mesečne individual-
ne vaje za učenje igranja na različne instru-
mente in učenje solo petja v Muziklubu in 15 
% popust na vse storitve v Wellness centru 
Saviva. Vse dodatne informacije lahko najde-
te na naši Facebook strani (Študentski klub 
Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši spletni 
strani: www.sksg.org. Vabimo vas tudi, da 
nas obiščete v času uradnih ur, ki potekajo ob 
sredah od 17. do 20. ure in sobotah od 10. do 
13. ure v naših prostorih na Trgu osvoboditve 
9 v Lenartu.

Anja Majcenič

Novice Izobraževalnega 
centra

Univerza za tretje življenjsko obdobje
Študijski krožek Vrt in zelišča je s pripra-

vo Bazarja semen in sadik uspešno zaključil 
s svojim delom. Na bazarju so se izmenjevala 
različna semena starih sort zelenjave ter sadi-
ke nekaterih že pozabljenih zelišč ter okrasnih 
rastlin. Ob prisotnosti naših udeleženk pa smo 
pridobili še nešteto nasvetov za uspešno vzgojo 
le teh.

Izobraževalni center, Alenka Špes
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Zbor članov ZZB Lenart

Triindvajsetega 
marca je v Go-
stilni Kmetič v 

Voličini potekal zbor 
članov ZZB Lenart, 
ki so se ga množič-
no udeležili člani treh 
krajevnih odborov: Le-
nart, Voličina in Sveta 
Trojica. Ta odbor je bil 
formalno na tem zboru 
tudi ustanovljen, če-
prav je bil prvič letos 
realiziran samo skupni 
letni zbor članov.

Člani so sprejeli po-
ročila o delu in pro-
gram dela, ki zajema 
številne naloge s področja spoštovanja obele-
žij NOB, komemoracij in obiskov dogodkov 
po Sloveniji in tudi v tujini. 

Najpomembnejša naloga pa je prenašanje 
vrednot na mlajše, ki se pridružujejo tej or-

ganizaciji prav iz tega razloga: spoštovanja 
vrednot človeške veličine, svobode, miru, so-
lidarnosti, medsebojne pomoči in sodelova-
nja, tovarištva, domovinske ljubezni itd.

Alojz Bezjak

Občni zbor Društva izgnancev 1941–1945 
KO Lenart

Tudi letos smo se še živeči člani društva 
zbrali v soboto, 12. 3., v lokalu naše-
ga preminulega člana gospoda Žekša 

v Zgornjih Žerjavcih. Od vabljenih gostov 
so se našega občnega zbora udeležili: pred-
stavnik DIS Ljubljana in predsednik častnega 
razsodišča Jože Križančič, podžupan občine 
Lenart Marjan Banič in predsednik Zveze 

borcev za vrednote NOB Lenart Alojz Bezjak.
Predsednik društva Ivan Godec je podal 

obširno poročilo o delovanju društva v pre-
teklem letu. Med ostalim se je v svojem poro-
čilu dotaknil kadrovskih problemov. Vzroki 
za to so bolezni in umrljivost naših članov. 
V preteklem letu so umrli štirje. Njihov spo-
min smo počastili z enominutnim molkom. 

V razpravo po poročilih so se vključili tudi 
vabljeni gostje. Gospod Jože Križančič je 
govoril o zgodovinskih dejstvih DIS in o še 
nerešenih vprašanjih odškodnin. Tudi podž-
upan občine Lenart Marjan Banič je obljubil 
izdatnejšo finančno podporo našemu dru-
štvu. Predsednik društva je pojasnil, da se 
program društva v preteklem letu ni v celoti 

realiziral, ker tudi finančni 
načrt ni bil v celoti realizi-
ran. Planirali smo dotacije 
vseh šest občin v znesku 
600 €. Ker v preteklem letu 
kar štiri občine UE Le-
nart niso objavile javnega 
razpisa za sofinanciranje 
programov društev, so se 
tako izognile vsaj skromni 
dotaciji, ki je tako nujna za 
delovanje društva širšega 
družbenega pomena. Svetli 
izjemi sta bili le občini Sve-
ti Jurij in Sveta Trojica, ki 
sta objavili omenjeni razpis 
v Ovtarjevih novicah. Na 
ta razpisa smo se seveda 
prijavili. Predsednik dru-

štva se je javno zahvalil za nakazana finančna 
sredstva občini Sveti Jurij in županu Petru 
Škrlecu, županu občine Sveta Trojica Darku 
Frasu, županu občine Cerkvenjak Marjanu 
Žmavcu. Še posebna zahvala pa velja direk-
torju uprave TBP v Lenartu Stanislavu Lonc-
nerju za vsakoletno izdatno finančno pomoč. 

Predsednik Ivan Godec

7. tradicionalni dan šole na OŠ Benedikt

Že sedmo leto zapored smo na OŠ Be-
nedikt pripravili dan šole. Tokrat so 
se obiskovalci skupaj z nastopajoči-

mi otroki vrtca in učenci OŠ Benedikt (čez 
300 nastopajočih otrok) spustili v zmešan 
svet pravljic, kamor sta jih odpeljala glav-
na junaka Vanesa in Valentin kot razvajena 
mulca. Ob poskušanju prvega cigareta v sa-
motni hiši, kamor pride k čarovnici na obisk 
g. Pahor s povsem nenavadno željo, da bi bil 
še lepši, ju čarovnica pošlje v narobe svet: 
svet, kjer pravljice ne potekajo tako, kot jih 
vsi poznamo. Tja ju pospremijo smrkastični 
otroci iz vrtca. V zmešanem svetu pravljic je 

Rdeča Kapica naveličana orehove potice, raje 
jo k babici odpelje volk; Pepelka je naveli-
čana očetovih izbrank, zato se odloči, da bo 
poskrbela za novo mačeho, katero ji pomaga 
odstraniti sam Robin Hood. Tudi Sneguljči-
ca ima »miniaturnih zverinic« (palčkov) vrh 
glave, zato se jih odloči kar zastrupiti, sama 
pa se odpravi na potovanje. Palčke reši dobra 
Pika Nogavička, ki pa sreča kar dva falota, 
dva Milana, ki sta z žvečilnim gumijem po-
škodovala drobno mravljico. Ker je nanju je-
zna, prvega (župana Milana Gumzara) kar za 
ušesa pripelje na oder. Ob spremstvu strašnih 
gusarjev pa se odpravi iskat še drugega. Med-

Vabilo
Klub brigadirjev Slovenskih goric

40-letnica prve mladinske delovne akcije Jurovski Dol '75
14. maj 2016

 8.–9. ure: zbiranje udeležencev akcije v OŠ Jurovski Dol (Slavko Senekovič), ogled šole,  
zajtrk, pozdrav

 9.–10. ure: odhod na traso, cesto
10.–13. ure: delo na cesti (čiščenje, ravnanje gramoza – delo ni težko)
13.–14. ure: vrnitev na Trg sv. Jurija, zaključek in druženje z domačini (kulturni dom in trg), 

možen bo tudi ogled trase ceste iz leta 1975

Prosimo vas, da se prijavite do 5. maja, saj se dobivamo prvič po 40 letih, da se dru-
žimo, obujamo spomine in zberemo gradivo za brošuro. Prinesite v Jurovski Dol tudi 
gradivo, ki ga morda še hranite, majice uniforme, itd. Se vidimo v Jurovskem Dolu!

Organizacijski odbor

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij, maj 2016
Sreda  1. 5. KO RK Sv. Trojica  v OŠ Sv. Trojica

Jubilejni 80. letni občni zbor PGD Voličina 

Prostovoljno gasilsko društvo Voličina 
je sredi meseca marca opravilo redni 
občni zbor, ki ni 

bil enak preteklim, saj 
društvo v letošnjem 
letu praznuje 80-letni-
co delovanja.

Na zboru so bila po-
dana izčrpna poročila, 
prav tako je bil sprejet 
program dela in fi-
nančni plan za tekoče 
leto, v katerem je veliko 
nalog, ki jih je potreb-
no opraviti pred jubi-
lejem, ki ga predvideva 
konec meseca junija. 
Poudarjeno je bilo, da 
društvo dobro dela, da 
se veliko pozornosti posveča mladim članom 
kakor tudi izobraževanju članov. Na jubilej-
nem občnem zboru so zaslužni člani prejeli 
bronasta, srebrna in zlata priznanja.

Na svojem 3. zboru mladih, ki je bil nekaj 

dni pred jubilejnem občnim zborom, so tudi 
mladi podali poročilo o svojih aktivnostih in 

dosežkih kakor tudi plan dela za tekoče leto. 
Zaslužni mladi so prejeli priznanja za opra-
vljeno delo.

Tekst: M. J., foto: S. Š.

Vaja gasilskih društev v Jurovskem Dolu 

V sklopu Jurjevih prireditev je bila v 
soboto, 16. aprila, izvedena, gasilska 
vaja, na kateri je poleg domačega 

PGD Sv. Jurij v Slov. goricah sodelovalo še 7 
prostovoljnih društev, ki mejijo na občino Sv. 
Jurij v Slov. gor. Skupaj je v vaji, ki je bila izve-

dena v nekdanji kova-
čiji v Jurovskem Dolu, 
sodelovalo 50 gasil-
cev. Namen vaje je bil 
preveriti medsebojno 
usklajenost gasilskih 
enot in urjenje gasilcev 
z delom v zadimlje-
nem prostoru. Prisotni 
poveljniki gasilskih 
društev so na čelu s 
predsednikom doma-
čega društva Gregor-
jem Nudlom ugotovili, 
da je bila vaja uspešno 
izvedena.

D. K.

Občni zbor Društva diabetikov Lenart

V soboto, 19.marca, smo se člani Dru-
štva diabetikov Lenart zbrali na svo-
jem vsakoletnem občnem zboru v 

Restavraciji Kmetič v Voličini. Letošnji je bil 
še pomembnejši, saj smo praznovali 30-letni-
co obstoja našega društva.

Srečanje smo pričeli s kulturnim progra-
mom, na katerem so nam pevke Društva upo-
kojencev Lenart zapele dve pesmi iz svojega 
bogatega programa, na harmoniko pa nam 
je zaigrala mlada harmonikarka Jasmina. 
Predstavnica podjetja DIAFIT Aleksandra 

Kokol je predavala o visokem krvnem tlaku 
- prikriti nevarnosti za naše zdravje. Po kon-
čanem predavanju smo lahko tudi zamenjali 
naše aparate za merjenje krvnega sladkorja za 
nove. V nadaljevanju smo poslušali poročila 
o delu društva v letu 2015, poročilo blagaj-

ničarke in predsednice 
nadzornega odbora ter 
program dela za leto 
2016. V naši sredini 
smo pozdravili tudi 
Zdenko Polanec, sve-
tnico iz Svete Trojice, 
ki pa se je edina odzva-
la našemu vabilu. Zelo 
sem razočarana, da se 
nobeno leto ne udeleži 
naš župan Janez Kram-
berger, da bi bil sezna-
njen o našem delu v 

društvu in o naši skrbi za člane. Verjamem, 
da je zelo zaposlen, vendar ima svoje name-
stnike in bi se lahko vsaj eden udeležil našega 
druženja na občnem zboru. 

Ingrid Belšak
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ocena vzorcev je bila 18,12, 
kar pomeni, da so vinogra-
dniki oziroma kletarji lani 
pridelali izredno kvalitetna 
vina. In priznati je treba, 
da so imeli veliko pomoč 
v naravi. Dosežene ocene 
prinašajo rekorden rezul-
tat dosedanjih ocenjevanj. 
Od 47 vinskih vzorcev je 
končen rezultat 1 velika 
zlata medalja, 32 zlatih, 12 
srebrnih in 1 bronasta. En 
vzorec je bil izločen.

Franc Bratkovič 

Občni zbor jurovskih vinogradnikov 

Na 24. občnem zboru so se 13. marca 
v Gostišču Špindler zbrali člani Dru-
štva vinogradnikov Sv. Jurij v Slo-

venskih goricah. V letu 2015 so bili posebej 

zadovoljni z vinskim letnikom, k čemur so 
gotovo prispevale ugodne vremenske razme-
re. Delo in prizadevnost v sodelovanju z dru-
gimi društvi je med drugim pohvalil župan 

Peter Škrlec. V nadaljevanju zbora so sprejeli 
nov pester program dela za leto 2016. 

Ob koncu zbora so bili podani razni spod-
budni predlogi, med temi je bil zanimiv pre-

dlog o imenu cepljenke 
Stare trte, ki naj bi se 
poimenovala po zna-
menitem možu, ki je 
v tem kraju in izven 
njega zapustil velik 
pečat. To je Ivan Ro-
škar (1860-1933), ki je 
živel na Malni kot ve-
leposestnik in bil tudi 
pomemben politični 
predstavnik občine in 
širšega okolja ter posla-
nec v štajerskem dežel-
nem zboru. Dal je več 
kot obsežen prispevek 

k razvoju domačega kraja (več o Ivanu Ro-
škarju v eni prihodnjih številk).

Rudi Tetičkovič

Letnik 2015 anovskih vinogradnikov 

Ocenjevanje je pote-
kalo 12. 4. v gostilni 
Eder–Kramberger 

pri Sv. Ani. Na ocenjevanje 
so vinogradniki prinesli 44 
vzorcev. 

zvrst polsuho Feliks Berič 17,90
laški rizling polsuho Franc Grajner 18,20
chardonnay polsladko Branko Zadravec 18,27
sivi pinot polsladko Vinogradništvo Šenveter 18,47
modri pinot - rose suho Marjan Kramberger 18,13
zweigelt suho Marjan Kramberger 17,90
modra frankinja suho Damijan Župec 18,07
kerner polsladko Karla in Jože Majcenovič 18,20
renski rizling polsuho Janez Brancelj 18,23
renski rizling polsuho Janez Senekovič 18,23
sauvignon polsuho Janez Senekovič 18,40
traminec sladko Marijan Polič 18,77
muškat ottonel polsadko Gabrijel Jauk 18,10
rumeni muškat polsladko Marijan Polič 18,33

tem naša dva razvajena mulca že kar obupu-
jeta in si želita oditi domov. Ko pa se znajdeta 
še sredi pravljice Muce Copatarice, kjer 
otroci pridno pospravijo svoje copate, 
pa jih Muca Copatarica vseeno odnese; 
Bedanec in Pehta pa iščeta svojega no-
vodobnega sina Kekca, obljubita, da se 
bosta poboljšala, se pridno učila, ubo-
gala starše in učitelje, samo da se vrneta 
domov. Čarovnica ju tako pošlje nazaj 
domov, prepričana, da sta se s te izku-
šnje marsikaj naučila. Pika Nogavička 

je ob tem našla še drugega Milana (ravnatelja 
Milana Gabrovca), ki ga je prav tako jezno 
pograbila za ušesa in pospremila na oder. 
Ravnatelj je imel v svojem nagovoru prije-
tno dolžnost, in sicer razglasiti naj športnika 
ter naj učenca 2015/2016. Laskavi naziv naj 

športnika si je zaslužil Jernej Leva, učenec 9. 
a razreda, naj učenka 2015/2016 pa je posta-

la Vanesa Tomberger, 
učenka 9. b razreda. 

Celoten program so 
popestrili otroški in 
mladinski pevski zbor, 
šolska glasbena skupi-
na, plesalci ter seveda 
bobnar Simon Škrlec. 
Za zaključek prireditve 
pa je poskrbel ansambel 
Donačka.

Tako obiskovalci kot 
naši gostje, ansambel 
Donačka, bobnar Si-

mon Škrlec, so doprinesli neprecenljiv dar v 
naš šolski sklad. Namreč znesek od prodanih 
vstopnic je namenjen šolskemu skladu OŠ 
Benedikt, od koder se financirajo številne 
dejavnosti za učence socialno šibkih staršev.

Vesna Breznik

Uspešni trojiški vinogradniki, odlična vina

V soboto, 12. 3., so se člani Društva vi-
nogradnikov Sveta Trojica zbrali na 
14. občnem zboru. Od 95 članov dru-

štva se je zbora udeležilo preko 70 članov in 
gostov. Predsednik društva Peter Leopold je 
v poročilu izpostavil najpomembnejše prire-
ditve. Na društvenem ocenjevanju so pode-
lili 7 zlatih in 19 srebrnih medalj. Povpreč-
na ocena vzorcev je 17,75 točk. Dan odprte 
kleti spada v sklop prireditev ob občinskem 
prazniku, kjer objavijo protokolarna vina za 
tekoče leto in podelijo diplome. Na postavitvi 
klopotca pri družini Branka Žela se je zbralo 
preko 150 udeležencev. Zelo številčna je bila 
udeležba na strokovni ekskurziji po Dolenj-
ski. Nov način izvedbe martinovanja je zelo 
dobro sprejet; s pomočjo občine so posneli 
prireditev Obsodba mošta v izvedbi dramske 
sekcije TD Sveta trojica, ki se jo da ogledati 
na www.vinogradniki-trojica.si .

V juniju je družina Donko odprla vinotoč 
Kukovčev štok v Oseku, novembra pa druži-
na Veingerl vinotoč Pri Betki v Zg. Verjanah. 
Župan Darko Fras je omenil, da si ne predsta-
vlja izvedbe občinskih prireditev brez sodelo-
vanja tega in še nekaterih drugih društev, saj 
so organizirali ali vsaj sodelovali na približno 
dvajsetih prireditvah, ki se jih je udeležilo 
preko 1500 obiskovalcev. Zelo pohvalno sta 

se o društvu izrekla ravnatelj Darko Šker-
get in vinska kraljica Martina Breznik. Za 
dobro sodelovanje in promocijo so podelili 
bronasto priznanje Dejanu Frasu, srebrno 
priznanje pa Marinki Polič. Zahvalno listino 
so vročili družini Branka Žela, Turističnemu 
društvu Sveta Trojica – dramski sekciji in 4. 
vinski kraljici Cerkvenjaka Martini Breznik.

Na 14. društvenem ocenjevanju vin v sre-
do, 6. 4. 2016, je imela strokovna komisija 
zahtevno delo, saj povprečna ocena ocenje-
nih vzorcev znaša 18,06 točke od 20 možnih. 
Komisija je letos dodelila 20 zlatih medalj ali 
66,6 % in 10 srebrnih medalj. Najvišje je bil 
ocenjen traminec Marjana Poliča (18,67), 
sledi mu sauvignon Edvarda Fekonja (18,33). 
Marinka Polič je med šestimi rumenimi 
muškati dosegla oceno 18,30. Sivi pinot z 
oceno 18,27 je pridelal Edvard Fekonja. Naj-
višjo oceno med laškimi rizlingi je z 18,27 

je dosegel Branko Žel. 
Chardonnnay z oceno 
18,23 je pridelal Peter 
Leopold. Franc Golob 
je pridelal beli pinot 
z oceno 18,17. Enako 
oceno je dosegel šipon 
Franca Rojka. Vzorca 
penine Marjana Klo-
basa in Izletniške kme-
tije Breznik sta dosegla 
oceno 18,13. Med 10 
srebrnimi medaljami je 
najvišjo oceno dosegel 
kerner Dušana Feko-
nja (17,90), med de-
vetimi vzorci zvrsti pa 

je najvišjo oceno 17,97 dobil Peter Leopold. 
Medalje bomo podelili na dnevu odprte kleti 
v mesecu maju, protokolarna vina bodo na 
pokušnjo v Razstavno-protokolarnem cen-
tru svetega Martina. Upravni odbor društva 
bo na prvi seji razglasil sortna protokolarna 
vina za leto 2016 in zvrst Trojičan.

Peter Leopold

Petčlansko komisijo je 
vodil Andrej Rebernišek 
iz Kmetijsko-gozdarskega 
zavoda Ptuj. Prvake sort so 
pridelali vinogradniki, na-
vedeni v tabeli.

Najvišjo oceno je dosegel 
traminec Marjana Poliča 
(18,77). Povprečna ocena 
vseh ocenjenih vin je bila 
18,15. 

Predsednik Društva vino-
gradnikov Sv. Ana  

Viktor Kapl

Rekordne ocene cerkvenjaških vin 

Društvo vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak je pripravilo že 14. 
ocenjevanje vin. Potekalo je na Izle-

tniško-turistični kmetiji Breznik. Na ocenje-
vanje je prispelo 47 vzorcev vin, med kate-

rimi so prednjačili zvrst, rumeni muškat in 
laški rizling. Vina je ocenjevala petčlanska 
strokovna komisija v sestavi mag. Anton Vo-
dovnik, Alojz Filipič, Cvetka Bunderla, Mi-
ran Rebrc in Andrej Rebernišek. Povprečna 

V Jur. Dolu posadili cepič najstarejše trte 

Občina Sv. Jurij v 
Slov. gor. je bila to 
leto ena izmed red-

kih, ki so ob 37. rezi Stare 
trte na Lentu prejele njen 
cepič. Uradna posaditev 
cepiča, ki so ga poimenova-
li po Ivanu Roškarju, je na 
trgu v Jurovskem Dolu po-
tekala v nedeljo, 17. aprila. 
Mariborski mestni viničar 
Stane Kocutar je simbolič-
no predal cepič najstarejše 
vinske trte na svetu županu Petru Škrlecu, 
ta pa ga je predal Društvu vinogradnikov 
Sv. Jurij v Slov. gor. Cepič sta skupaj posadi-
la predsednik društva Ivo Toplak in viničar 
Ivan Špindler. 

Prireditve so se udeležili tudi vitezi evrop-
skega in slovenskega vinskega reda, poslanec 
DZ Franc Breznik, predsedniki in predstav-
niki okoliških vinogradniških društev. Za 

zabavo in dobro vzdušje so poskrbeli »Srčni 
muzikantje.« Društvo vinogradnikov Sv. Jurij 
v Slov. goricah se zahvaljuje podjetjem, ki so 
omogočili prireditev: Setrans, Marmor granit 
Črnčec, Trgovina Senekovič, Enologija, Ve-
zenje Konrad, Vita Špindler, Demis, Gostilna 
Špindler, Milan Trans in zastopniku Zavaro-
valnice Triglav Karlu Toplaku. 

D. K.
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so se z mamicami (tudi 
z očeti in babicami) 
po uradnem zaključku 
še dolgo razigrani za-
drževali ob igranju na 
veliko število različnih 
instrumentov, za gan-
ljivo presenečenje pa je 
poskrbela s tortico tudi 
članica našega društva. 
Tortica v obliki srca je 
simbolizirala našo po-
vezanost in doživljanje 
na glasbeni ustvarjal-
nici.

Še to: glasba ob ak-
tivni vključenosti v iz-
vajanje omogoča spoznavanje samega sebe, 
sprejemanje pristnih čustev. Ker v terapev-
tskem kontekstu pomagamo z glasbeno tera-
pijo že mnogim, smo pričeli izvajati urgentno 
pomoč - glasbeno psihoterapijo, s katero po-

magamo ljudem v težkem psihičnem stanju 
(po travmatskem stresnem sindromu ali v re-
snejši depresivni fazi). Več na naši novi sple-
tni strani http://zdravljenjezglasbo.si/

Majda Fras Leva, samozaposlena  
pedagoginja v kulturi

Prireditev, posvečena mamam
Moja je mama kot bitje iz sanj, 
njena ljubezen mi daje elan!

S to mislijo smo pospremili 
mame na že tradicionalno 
prireditev ob materinskem 

dnevu, ki se je odvijala 24. mar-
ca v KTC Sveta Ana. Obiskoval-
ci so lahko v enourni prireditvi 
uživali v pevskih, plesnih in in-
strumentalnih sposobnostih na-
ših učencev. Potrudili smo se, da 
smo v nastope vključili kar naj-
več učencev od 1. do 9. razreda. 
Tako so v 1., 2., 3. in 5. razredu 
nastopali vsi učenci. Vrhunec prireditve je bil 
nastop učencev 5. razreda, ki so s pomočjo 
učiteljice glasbene umetnosti, Nataše Petek, 
pripravili priredbo pesmi Hello znane pevke 
Adele. Z občinstvom napolnjena dvorana je 
bila dokaz, da se krajani vsako leto radi ude-
ležijo prireditve, kar daje nastopajočim še po-
seben zagon za nastop. 

Na prireditvi smo razglasili tudi zmagoval-
ko šolskega Prešernovega natečaja za najbolj-
še besedilo šolske himne. Zmagala je učen-
ka 4. a razreda, Teja Lorber, ki je z mamino 
pomočjo po mnenju strokovne žirije napisala 
najboljše besedilo.

Anja Ploj

Enajsto srečanje »skritih talentov«

Že enajsto srečanje »skritih talentov« 
je potekalo na prvi pomladanski dan, 
21. marca, kot običajno vsako leto. V 

Gostišču pri Sveti Trojici se nas je zbralo de-
vetnajst, tudi nekaj poslušalcev. Prišli so iz 
Benedikta, Jurovskega Dola, Gačnika, Svete 

Ane, Svete Trojice, Jakobskega Dola, Vra-
njega Vrha, Voličine … Uvodoma je sprego-
vorila predsednica DU Sveta Trojica Marija 
Klobučar, prebrana je bila tudi dobrodošlica 
vsem zbranim. Po desetih letih se je zopet vr-
nil med nas Polde Matjašič iz Voličine. 

Kot vedno sta potekala 
dva kroga branja del, vmes 
je Nada Svetina na citre 
igrala znane slovenske 
ljudske pesmi. S pesmijo 
nas je počastila tudi Erika 
Kraner. Predsednik ZDU 
Slovenskih goric Stanko 
Kranvogel je ob koncu v 
nagovoru pohvalil vse »ta-
lente« za prebrana dela.

Adelena Neuvirt

Materinski dan v Benediktu

Na materinski dan smo v društvu Mu-
sica Levares pripravili ustvarjalno 
delavnico »Kdo je to? Mami, ati …«. 

Skozi igro smo prisotne naučili novo pesmi-
co, napisano za to priložnost. V več skupinah 
in preko dramatizacije pesmice smo omogo-
čili sodelovanje staršev z otroki, ki so nas s 
svojo kreativnostjo presenetili in razigrali. Z 

novo pesmico smo se zahvalili mamicam in 
očkom za prisotnost, ljubečo skrb, šaljivost 
ter neizmerno ljubezen.

Ustvarjalnica se je pričela s kratkim kul-
turnim programom. Luka Tavželj je izvrstno 
izvajal Pomladno pesem, slišali smo pa še 
klavirsko skladbico Ljubezenska zgodba, ki 
sem jo zaigrala voditeljica programa. Otroci 

Za domače po domače

Glasbena prireditev, ki je privabila izredno 
veliko število ljubiteljev glasbe v anovsko 
športno dvorano, je tudi letos popolnoma 

uspela. Na kar premajhnem odru so se zvrstili šte-
vilni glasbeni gostje, folklora, člani dramske sekci-
je. Organizator prireditve je bilo KD Sveta Ana, s 
hudomušnostjo pa je prireditev povezoval Gregor 
Lasecky.

SReBr

Občni zbor Društva konjenikov Srebrni jezdec

Konjeniki so se kot po na-
vadi, zbrali na rednem 
letnem zboru članov v 

Rožengruntu pri Miheliču. Le-
tos bodo po besedah predse-
dnika Hermana Vakeja že maja 
opravili ogled trase za ježo po 
eni izmed Aninih poti v okviru 
občinskega praznika. V avgustu 
so dogovorjeni za druženje, na 
štefanovo pa na tradicionalni 
blagoslov konjev. Letos so z ve-
seljem sprejeli novo članico.

SReBr

20 metrov za 20 let

Člani TD Presmec 
Dolge Njive nada-
ljujejo s tradicijo 

postavljanja presmecev 
pred cerkvijo sv. Ruperta. 
Letos so izdelali in po-
stavili že 20. presmec po 
vrsti. Presmec, ki krasi 
dvorišče pred cerkvijo, 
meri simboličnih 20 me-
trov. Približno 25 članov 
društva ga je izdelovalo 
14 dni. Iz Dolgih Njiv so 
ga ob spremstvu moških 
članov društva v Voličino 
pripeljali s pomočjo konj-
ske vprege. Ob 20. posta-
vitvi presmeca so člani 
društva v Jožefovem domu na ogled postavili 
razstavo o njihovem 20-letnem delovanju 
in njihovih velikih dosežkih. Spomnimo, da 
se je društvo, ki je nastalo na pobudo žal že 
pokojnega Jožeta Vogrina, leta 1999 vpisalo 
v Guinnessovo knjigo rekordov z najdaljšim 

presmecem na svetu, ki je takrat meril preko 
300 metrov. Leta 2013 se je društvo vnovič 
vpisalo v Guinnessovo knjigo rekordov, ta-
krat z največjim adventnim vencem na svetu.

D. K. 

Velika noč v anovski fari 

Anovčani imajo v tem letu veliko srečo, 
saj je najpomembnejši krščanski pra-
znik z njimi praznoval tudi upokojeni 

mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej, lani 
nagrajen s strani vlade Republike Madžarske, 
ki mu je podelila viteški red v zahvalo za nje-
gove zasluge za promocijo madžarske litera-
ture na Slovenskem in delovanje na področju 
ohranjanja verske tradicije med obema drža-
vama. Letošnjo pomlad pa mu je predsednik 
Republike Slovenije podelil red za zasluge. 
Življenjsko delo duhovnika, teologa, pisate-
lja in prevajalca, raziskovalca in cerkvenega 
zgodovinarja je obsežno in raznovrstno, so 
zapisali v utemeljitvi. Vsakokrat z vso doži-
vetostjo, prežetostjo s cerkvenim naukom in 
vso gorečnostjo škof dr. Jožef Smej razlaga 
pridigo in se dotakne malodane vseh aktual-
nih tem; obiskovalci cerkve pri Sveti Ani in 
kapelice v Rožengruntu pa ga spoštljivo ogo-
varjajo z »našim škofom«. 

V Rožengruntu, pri kapeli Marijinega obi-
skanja, se je letos na cvetno nedeljo zbralo 
izredno veliko ljudi, saj je lepo vreme kar 

vabilo, poleg tega pa po-
teka vsakoletna nošnja 
»presmeca« od trgovine 
v Lokavcu do kapele. Ker 
pot ni ravno kratka, je po-
trebno zbrati večje število 
fantov in mož, da se »pre-
smec« prenese pred kapelo 
in postavi. Vsa leta za ta 
lep dogodek, ki izhaja še 
iz tradicije, poskrbi KORK 
Lokavec, za pogostitev no-
sačev pa je letos poskrbela 
Turistična kmetija Mihelič.

SReBr
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Eden večjih projektov za podjetje Saubermacher Slovenija, d. o. o., je v preteklem letu bila 
gotovo izgradnja Centra za nevarne odpadke v Kidričevem. Ta je konec decembra 2015 že prejel 
dovoljenje za poskusno obratovanje, kar pomeni, da so bili postavljeni temelji za zagon centra, 
na katerega so čakali mnogi. Povsem prenovljen center tako danes svojim uporabnikom nudi 
sledeče storitve:
1.  Obdelavo kislin, baz, soli in drugih 

tekočih odpadkov s fizikalno-kemij-
skimi postopki, kot so nevtralizacija, 
separacija in uparjanje s kondenzacijo, 
kjer zmanjšujemo nevarnostni poten-
cial odpadkov, odpadke pripravimo za 
nadaljnjo termično ali snovno uporabo 
ali jih pripravimo kot surovino oz. 
produkt.

2.  Predobdelavo odpadnih mineralnih olj 
z namenom pripraviti jih kot surovino/
produkt za snovno ali termično izrabo 
v industriji oz. obratih nadaljnje prede-
lave.

3. Predobdelavo halogeniranih in neha-
logeniranih topil z namenom pripraviti 
jih kot surovino/produkt za snovno ali 
termično izrabo v industriji oz. obratih 
nadaljnje predelave.

4. Obdelavo razsutih odpadkov in muljev 
s fizikalno-kemijskimi postopki.

5. Obdelavo odpadkov iz proizvodnje, 
priprave, dobave in uporabe premazov 
(barv, lakov, emajlov), lepil, tesnilnih 
mas in tiskarskih barv in ločeno zbrane 
tovrstne frakcije z namenom pripraviti 
jih kot surovino/produkt za snovno ali 
termično izrabo v industriji oz. obratih 
nadaljnje predelave.

Cerkev v Benediktu bo dobila novo fasado

Cerkev sv. Benedikta v Benediktu sodi 
med najstarejše cerkve v tem delu Slo-
venije. Po legendi sta jo obiskala brata 

sv. Ciril in Metod. Na portalu cerkve je vidna 
letnica 853, kar govori o njenem romanskem 
poreklu. Novo gotsko 
cerkev, ki je do danes 
preživela številne dozi-
dave, so zgradili v 14. 
stoletju. Zadnji večji 
poseg je pred leti za-
jemal obnovo tlakov, 
položitev talnega ogre-
vanja in drugih del, ki 
so bila izvedena že v 
času župnika Marja-
na Role. Tačas pa že 
potekajo priprave za 
obnovo zunanjosti (fa-
sade) cerkve, ki mora 
biti obnovljena do že-
gnanja ob praznova-
nju farnega patrona sv. 
Benedikta. Dela bodo opravljali: Tlakovanje 
Davorin Kralj, Miran Rola, montaža in vgra-
jevanje stavbnega pohištva, in Gradbeništvo, 
krovstvo-kleparstvo Branko Sraka iz Drvanje. 
Pogodbe izvajalcev so podpisali Rajko Kralj, 

Miran Rola in Branko Sraka. Dela bodo po-
tekala pod nadzorstvom Zavoda za kulturno 
dediščino Maribor. Za blagoslov obnovljene 
fasade bodo povabili nadškofa dr. Alojza Cvi-
kla. 

Vrednost del znaša okoli 47.000 evrov, ki 
jih bodo zagotovili s pomočjo prispevkov 
vernikov in dobrotnikov, upajo tudi na po-
moč občine Benedikt.

Ludvik Kramberger

Moč glasbe ponovno združevala v Lenartu

V petek, 25. marca, je Klub ljubiteljev 
glasbe »Moč glasbe nas združuje« 
organiziral že tradicionalni projekt 

»Moč glasbe nas združuje« ob materinskem 
dnevu v Športni dvorani Lenart. Prireditev 

je s pesmijo »Brez ljubezni mi živeti ni« za-
čela Moni Kovačič. Opogumil se je Klemen, 
ki je svoje dekle javno zaprosil in seveda do-
bil njen »da«. Njima v čast se je Nova legija 
v prvotni postavi s pevcem Darkom Keglom 
zbrala po 24 letih in zaigrala legendarno pe-
sem »Konje bele bom zapregel«. V rubriki 
»Zgodbe, kot jih piše življenje« so predstavili 
Marina Kegla, vrhunskega gluhega tenisa-
ča. Marinov oče Darko Kegl je zapel pesem 
»Marino«, posvečeno svojemu sinu, ki se mu 
je sredi pesmi pridružil na odru.. S pesmijo 
»Malo miru« je navdušila Irena Tratnik, ki je 
v Lenart prišla iz italijanske Verone. Našemu 
orlu Petru Prevcu je posvetil pesem Grajski 
kvintet s Petrovo sestrično Veroniko na čelu. 
Navdušila je tudi legendarna skupina Pepel in 
kri, ki je je nastopila v dveh vhodih. Sledila so 
Srebrna krila z Vladom Kalemberjem na čelu. 
Ljudje so jih pozdravili z močnim aplavzom 

ter vstali že pri prvi pesmi. Z njimi je Troji-
čanka Stela Tavželj zapela »Nek' živi ljubav«, 
Moni Kovačič pa »Ćao, amore«. Srebrna krila 
so igrala dve uri in ob odlični zabavi so ljudje 
stali, plesali ter po dvorani naredili »kačo«. 

Ko so prvič nehali igrati, so na željo publike 
nadaljevali. Po štiri ure dolgi prireditvi so se 
iz dvorane slišali klici »hočemo še«.

Prireditev sta povezovala Miro V. Kodrič 
ter humoristka Teta Tončka. Med presene-
čenji je bil humorist Korenof Lujzek. Odlični 
odzivi obiskovalcev in glasbenikov so zado-
sten razlog, da bo ekipa Denisa Poštraka s 
projektom nadaljevala.

D. P., foto: Maja Krajnc

Podpis pogodbe z izvajalci del na obnovi fasade na cerkvi Sv. Benedikta
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Nov Center za ravnanje z 
nevarnimi odpadki Kidričevo

Bistvo je očem nevidno – prednosti 
ekološke hrane za zdravje

Projekt GourMED, ki deluje 
v okviru Društva študen-
tov medicine Maribor, je v 

sredo, 6. aprila 2016, organiziral 
prvi posvet o prednostih ekološke 
prehrane za zdravje, ki se je odvi-
jal v avditoriju Medicinske fakul-
tete Univerze v Mariboru. Posvet 
je obiskalo 150 udeležencev, ki so 
aktivno sodelovali pri diskusijah 
glede soodvisnosti pridelovalcev in 
stroke. V avli pred avditorijem so 
se nam predstavili slovenski pride-
lovalci ekološke hrane. V Sloveniji 
je bil to prvi primer sodelovanja 
ekoloških pridelovalcev in uradne 
znanosti. 

Zdrava prehrana dobiva vedno 
večji pomen pri zdravljenju bole-
zni modernega časa, predvsem pri 
preprečevanju kroničnih bolezni in 
njihovih zapletov. Vse več bolezni 
je namreč mogoče povezati z uži-
vanjem živil, ki so obremenjena s 
prekomerno uporabo pesticidov, 
lahkotopnih gnojil, antibiotikov ter 
drugih snovi. Vse to močno obre-
menjuje tudi okolje, zato se poleg 
omenjenega neposrednega vpliva srečujemo 
še s posrednim vplivom, ki se odraža kot po-
jav nekaterih kroničnih bolezni. V tej smeri 
se v zadnjem obdobju dogajajo precejšnji 
premiki, tako na področju medicine kot tudi 
na področju pridelave hrane. Na obeh po-
dročjih se angažirajo ljudje, ki so pripravlje-
ni na spremembe in se trudijo po najboljših 
močeh. Naš namen je bil vzpostaviti diskurz 
med obema področjema, še posebej o tem, 
kakšna je njuna soodvisnost. To bo v nadalje-
vanju ključ za razumevanje sistemskih vzro-
kov, ki celoten vzorec težav reproducirajo.

Projekt GourMED Društva študentov me-
dicine Maribor je namenjen izobraževanju, 
obveščanju in ozaveščanju primarno študen-
tov medicine o prehrani in kulturi prehranje-
vanja na področju klinične, športne in vsako-
dnevne prehrane. Projekt nudi strokovno in 
osebno izpopolnjevanje poleg študentov tudi 
zdravnikom in drugim delavcem zdravstvene 
in prehranske stroke ter vsem, ki jih določe-
no področje zanima. Člani projekta zagovar-
jamo pomembnost kakovostne hrane in nači-

na prehranjevanja kot vira zdravja in boljšega 
življenjskega sloga, ki je velikokrat prezrta, 
žal še posebej v zdravstvenih ustanovah in 
tudi v našem študijskem procesu. Skozi priz-
mo strokovnih posvetov, predavanj, delavnic 
in interaktivnih okroglih miz odstiramo ob-
zorja celotnega spektra mavrice prehrane.

S širjenjem zavesti o pomembnosti pre-
hrane v medicinskih krogih orjemo ledino 
na področju severovzhodne Slovenije. Na-
men projekta je seznanjati o zdravih načinih 
prehranjevanja in gojiti primeren odnos do 
prehrane. Naš cilj je, da postanemo študen-
tje medicine in celotna medicinska stroka 
slednje sposobni sprejeti ter da smo na pri-
meren in strokoven način zmožni prenosa 
znanja na laike.

Naš najuspešnejši dogodek do sedaj je bil 
posvet o klinični prehrani v nosečnosti, ki 
je prav tako potekal na Medicinski fakulteti 
Maribor in ga je obiskalo več kot 240 udele-
žencev iz vse Slovenije. 

Tina Purgaj, svetovalka za splošno prehra-
no pri projektu GourMED
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Stanje v slovenskem kmetijstvu v letu 
2016: kje smo, kam gremo, kako naprej?

Osrednji gostje na 3. okrogli mizi o 
kmetijstvu v Jurovskem Dolu 17. 
marca so bili poslanca DZ RS Zvonko 

Lah in Franc Breznik, Bogdana Brilj, predse-
dnica Komisije za kmetijstvo pri SDS, prim. 
prof. dr. Marjan Skalicky, dr. Matej Kolenko 
– kmet, Anton Perko, preds. KGZS OE MB in 
drugi. Po uvodnem nastopu Jurovskega okte-
ta sta goste pozdravila župan občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. Peter Škrlec in Hermina Križov-
nik, preds. OO SDS Sv. Jurij v Slov. gor., ki je 
okroglo mizo organizirala in vodila.

Velike težave so zaznane v prav vseh pa-
nogah kmetijstva. Cene kmetijskih pridelkov 
ekstremno padajo, večinoma so že padle pod 
raven, ki kmetu še zagotavlja preživetje. Rde-
ča nit dogodka je tako bila razprava o števil-
nih težavah, s katerimi se trenutno spopadajo 
slovenski kmetje. Evropski kmetijski trg se je 
lani znašel v veliki krizi po embargu EU do 
Rusije. Veliki trgovci so tudi slovenski trg za-
suli s kmetijskimi produkti po dumpinških 
cenah. Težko stanje, v katerega so bili pah-
njeni slovenski pridelovalci, je letos sovpadlo 
še z uvedbo Zakona o davčnem potrjevanju 
računov in uvedbi davčnih blagajn, ki slo-
venskemu malemu kmetu in podeželju dela 
ogromno škodo. 

Poslanec Zvone Lah, član Odbora za kme-
tijstvo in okolje v DZ, nenehno opozarja na 
pomanjkljivosti slov. kmetijske politike. Skrbi 
ga zaraščanje nekoč skrbno obdelanih povr-
šin, forsiranje le velikih kmetijskih podjetij, 
zanemarjanje srednjih in majhnih kmetij, 
padanje cen kmetijskih pridelkov, tudi slabo 
delovanje svetovalne službe in drugo. Skrbi 
ga prihodnost slovenskega kmetijstva in pa-
danje samooskrbe. Njegova opozorila, kaj se 
lahko zgodi po ukinitvi mlečnih kvot in ka-

kšne ukrepe pred posledicami njihove ukini-
tve pripravljajo na ministrstvu za kmetijstvo, 
so bila bolj ali manj neupoštevana. Vedno je 
bil odgovor, da se ukrepi pripravljajo. Pa zdaj 
vidimo, da se ni naredilo skoraj nič. SDS je na 
to temo sklicala več nujnih sej z zahtevo za 
izdelavo konkretnega operativnega progra-
ma. Pa spet nič. Pozablja se: čeprav kmetij-
stvo v Sloveniji predstavlja le 1,7 % BDP, je 
pridelava hrane za vsako državo strateškega 
pomena. 

Kako pomembna je samooskrba z zdravo 
lokalno hrano, se v SLO še vedno ne zaveda-
mo dovolj, je poudaril tudi dr. Marjan Ska-
licky. Zdrava hrana, zdrav način življenja in 
dobro počutje so kriteriji za zdravje državlja-
nov. In kaj za to naredimo v Sloveniji? Zakaj 
bi odkrivali toplo vodo, če pa je že odkrita, 
pravi dr. Skalicky. Avstrijski kmetje večino 
izdelkov prodajo na lastnem domu ali v po-
vezovanju in sodelovanju v skupnem trženju. 
Avstrijci dajejo doma pridelani lokalni hrani 
absolutno prioriteto. Zdravje, delovna mesta 
in domoljubje gredo tam tesno skupaj, tako 
dr. Skalicky. Pri nas to pogreša. Skrb države 
do državljanov se pri velikih narodih izraža v 
velikem vložku sredstev v preventivno zdra-
vstvo, kamor je uvrščena tudi zdrava prehra-
na. Vložka v preventivo je pri nas le za 3 %, 
medtem ko gre kar 97 % sredstev v zdravstvu 

za zdravljenje, največji del za paliativno oskr-
bo bolnikov v nekaj zadnjih tednih njihovega 
življenja. Rezultat na zdravju ljudi pa je, da 
je Slovenija na lestvici ogroženosti z rakom 
v samem svetovnem vrhu in bo v naslednjih 
20 letih vsak drugi Slovenec imel izkušnjo z 
rakom. Prim. prof. dr. Marjan Skalicky, dr. 
med., od lani razen na mariborski medicin-
ski fakulteti predava tudi na FKBSV, kjer na 
novi kmetijski katedri študentom predava 
o pomenu zdrave hrane za človeški organi-
zem, kot to sicer z veseljem počne tudi na 
medicinski fakulteti. Zavedanje obeh fakul-
tet o potrebah preventivnih sprememb na 
tem področju je vzpodbudno. V pridelavo 
in promocijo zdrave lokalne hrane bi mora-
li preventivno vložiti znatno več denarja, pa 
bi se nam kmalu vsak cent bogato poplačal 
preko manjših vložkov v farmacijo, medicino 
itd. Veliko več bi morali razmišljati o zdravju 
ljudi, ne le dobičkih velikih korporacij.

Pravilen pristop in učinkovita promocija 
pridelave in predelave slovenske zdrave hra-
ne bi bila dobrodošla vzpodbuda in lahko 
tudi osnova za nova delovna mesta na po-
deželju. Naša vlada pa misli, da lahko SLO 
potegne iz krize z uvedbo davčnih blagajn, je 
Križovnikova izzvala naslednjega gosta. Po-
slanec Franc Breznik je povedal, da so v SDS 
vseskozi nasprotovali uvedbi davčnih bla-
gajn. Predlagali so, da se namesto dodatnih 
birokratskih obremenitev uvede pravična 
pavšalna obdavčitev po vzoru Avstrije. Sive 
ekonomije z davčnimi blagajnami ne bomo 
odpravili, prej obratno. Kmetje so že brez 
teh blagajn danes v situaciji, da se upraviče-
no bojijo za svojo prihodnost. Odnosi med 
pridelovalci, proizvajalci in trgovino gredo v 
škodo kmetu in potrošniku. Zaradi padanja 

odkupnih cen pa cene v tr-
govini niso nižje. Uvedba 
davčnih blagajn bo samo 
še dodatno zavrla razvoj 
slovenskega podeželja in je 
neprimerna tako za kme-
te, dopolnilne dejavnosti, 
društva, male podjetnike. 
Vsi ti pa so gonilo razvoja 
podeželja. Zato se je SDS 
odločila in že pripravlja 
predlog Zakona za odpravo 
davčnih blagajn.

Bogdana Brilj je pred-
stavila pogled Komisije za 
kmetijstvo in okolje SDS, 
ki dela na alternativnem 
programu razvoja kmetij-
stva in podeželja. Komisija 
se še kako zaveda pome-
na in potreb po ohranitvi 
malih in srednjih kmetij 
ter nadaljnjega razvoja po-

deželja, tudi za potrebe turizma in delovnih 
mest na podeželju. 

V začetku marca je KGZS – OE MB, Ptuj in 
MS v Pesnici pri Mariboru organiziral Javno 
tribuno z naslovom Kaj kmetijstvo pridobi ali 
izgubi z uvedbo davčnih blagajn? Zato je Kri-
žovnikova povabila k besedi Antona Perka, 
predsednika OE MB, ki je prenesel sporočila 
iz te javne tribune, kjer je 150 kmetov iz vse 
Slovenije predstavilo konkretne probleme po 
uvedbi davčnih blagajn. Prisotne poslance je 
seznanil z zaključki tribune, ki so jih takoj 
posredovali tudi na vlado.

Da pa kljub sedanjim težavam ne smemo 
obupati, ampak iskati nove možnosti za ra-
zvoj in sodelovanje, je organizator povabil 
k predstavitvi primerov dobre prakse dva 
pomembna gosta. Kmet dr. Matej Kolenko 
iz Črenšovcev je predstavil svojo krompir-
jevo zgodbo, v kateri se je od pridelovalca 
krompirja na nekaj ha očetove zemlje razvil v 
predelovalca in podjetnika. V lastnem prede-
lovalnem obratu krompir operejo in olupijo, 
nato vakuumsko pakirajo. Če zadeva uspeva 
v Avstriji, zakaj ne bi tudi pri nas, si je rekel 
kmet dr. Kolenko. In mu je uspelo. S svojim 
krompirjem, ki ga prideluje na 8 ha veliki la-
stni kmetiji, oskrbuje slovenske velike siste-
me, kot so hoteli, zdravilišča, gostišča, javni 
zavodi itd. Predelava krompirja je prinesla 

pomembno dodano vrednost njegovi osnov-
ni dejavnosti in danes že zaposluje 3 delav-
ce in v vedno večjem obsegu sodeluje tudi z 
okoliškimi kmeti.

Denis Ploj, direktor Zadruge Dobrina, v 
katero je vključenih že 70 malih kmetij, pri-
delovalcev in predelovalcev iz Slov. goric in 
bližnjega okolja, je povzel, da temeljno po-
slanstvo Zadruge Dobrina ni ustvarjanje do-
bička, temveč ohranitev in razvoj malih kme-
tij na področju Slov. goric. Zadruga Dobrina, 
ki je bila ustanovljena pred 5 leti v Jurovskem 
Dolu s podporo 8 kmetov, še vedno vabi k 
sodelovanju tudi nove pridelovalce. Leto 
2015 so prvič uspeli zaključiti pozitivno. To 
je velik uspeh majhne ekipe zaposlenih, ki 
delajo s srcem in se kljub težkim razmeram 
z minimalnimi plačami vztrajno trudijo za 
uspeh. V Dobrino vključeni kmetje pridelu-
jejo ekološko, najnižji standard je integrirana 
pridelava. Pri ponudbi za vrtce, šole in druge 
javne zavode imajo težave, ker ima ta hrana 
višje kakovosti tudi višjo ceno od cenene 
uvožene. Problem, ki ga opažajo v Zadrugi 
Dobrina je tudi ta, da so zaradi vključenih 
70 malih kmetij davčni zavezanec in cene so 
zato v prodaji avtomatsko višje. Z večjim ra-
zumevanjem potreb, znižanjem DDV ali dru-
gimi stimulacijami za zavode bi država lahko 
vplivala, da bi naši otroci uživali bolj zdravo 
hrano.v

Gospa Križovnik je od doma prinesla ja-
bolka, ki jih je pred 2 letoma testno kupila v 
supermarketu in shranila v kleti in na oken-
ski polici. Sicer že vsa dehidrirana jabolka 
po dveh letih še vedno ne morejo zgniti. 
Neodgovorno je naše otroke hraniti s takšno 
hrano. Pa še govorimo jim, kako morajo jesti 
veliko sadja in zelenjave. Pomembno seveda 
je, KAKŠNO sadje in KAKŠNO zelenjavo jim 
nudimo in pomembna je VZGOJA, da bodo 
kasneje tudi sami znali prav izbrati. Da bi za-
ščitili zdravje naših otrok, bi bilo zaželeno, 
da se % dobave lokalne hrane vsaj za šole in 
vrtce v zakonodaji še zviša nad sedanjih še 
vedno nizkih 20 %. 

V drugem delu okrogle mize so bili k 
razpravi povabljeni prisotni kmetje, ki so 
spregovorili o številnih problemih. Vsa čast 
takim, ki se upajo postaviti zase in za slov. 
kmetijstvo, ne glede na to, ali zraven njih sedi 
kdo iz politike, KGZS ali celo iz domače kme-
tijske zadruge. 

V nadaljevanju se je predstavilo več kon-
kretnih podatkov o trenutnem stanju odku-
pnih cen v Sloveniji. Cene mleka še kar pada-
jo. Od sedanjih 0,25 EUR/liter bi po zadnjih 
izjavah kmetijskega ministra in stanju na tr-
gih lahko padle na 0,14 EUR/liter. Cene mesa 
tudi, saj jim na trgu konkurira roba iz blagov-
nih rezerv, ki jo marsikje prodajajo kot prvo-
vrstno meso, seveda še dodatno našpricano s 
konzervansi. Zakaj to ŠE VEDNO dopušča-
mo? Zakaj smo še vedno tako neinformirani? 
Predvsem pa, kako bomo preprečili, da kmet, 
ki je zaradi razvoja dejavnosti šel v investicijo 
pri ceni mleka 0,28 EUR /l ali več, pri padcu 
cene na 0,14 EUR ne bo propadel? 

V EU vzdržujejo vitalnost kmetijske pa-
noge zasebne kmetije. V Sloveniji pa je 30 % 
slovenske kmetijske zemlje še vedno državne. 
Kmetije, ki bi se želele razvijati, zelo težko 
pridejo do te zemlje. Cena najema pri SKZ 

se je v zadnjem letu drastično podražila, celo 
od 800 na 1300 EUR/ha. Najemniki sami sebi 
konkurirajo v cenah, proizvodnja pa je tako 
vse bolj neekonomična. 

Prave reforme kmetijstva v SLO doslej ni 
bilo. Zato naša država nosi veliko odgovor-
nost in je skrajni čas za ukrepanje v korist 
kmeta in tudi potrošnika.

Zbir nekaterih predlogov iz razprave na 
okrogli mizi: 

 - Podpreti slov. kmeta na način, ki bo šči-
til domačo proizvodnjo v okviru pravil 
EU, kot to delajo druge države.

 - Večji vložek v marketing in promocijo, 
da dvignemo zavedanje ljudi o pomenu 
uživanja zdrave slovenske hrane.

 - Proučiti upravičenost dodelitve subven-
cij lokalno pridelani zdravi hrani za pri-
merno podporo kmetu in potrošniku.

 - Dvigniti vložek v preventivno zdravstvo 
iz sedanje višine 3 % na nivo npr. 20 %.

 - Omogočiti odkup ali cenejši najem dr-
žavne kmetijske zemlje kmetom.

 - Takoj odpraviti davčne blagajne in ko-
rigirati Zakon o dohodnini - 69 člen ter 
Zakon o kmetijstvu - 61a člen.

 - S takojšnjo spremembo zanonodaje 
preprečiti propadanje malih kmetij in 
vzpodbujati širitev dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah brez nesmiselnih bi-
rokratskih ovir.

 - Vzpodbujati povezovanje malih kme-
tov v poštene zadruge za skupno nasto-
panje na trgu.

 - Razmisliti o možnostih delnega sub-
vencioniranja slovenske hrane višje 
kakovosti za vrtce, šole in druge javne 
zavode. 

 - Osnovni kmetijski in dop. dejavnosti 
na kmetiji omogočiti enotno prodajo 
v okviru kmetije po skupnem pavšalu; 
vključeni vsi družinski člani, ki delajo 
na kmetiji.

 - Z državnim marketingom vplivati na 
razvoj in uporabo lok. hrane in produk-
tov v turizmu.

 - Prodajo čimbolj poenostaviti, debiro-
kratizirati, davek obračunati s pavša-
lom.

 - Kmetu pustiti voljo do dela, ne ga bre-
meniti z birokratskimi nesmisli, ki mu 
kradejo čas in denar.

 - Preprečiti propadanje malih kmetij in 
vzpodbujati širitev dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah, da bi jih slednje po-
magale ohranjati pri življenju.

3. okrogla miza v Jurovskem Dolu je izzve-
nela dokaj kritično, kar je razumljivo glede 
na trenutne razmere v slovenskem kmetij-
stvu. Zbrane in predstavljene kalkulacije so 
konkretno pokazale, da v takih razmerah 
slovensko kmetijstvo dolgoročno ne bo pre-
živelo. Zato je odgovornost trenutne vlade za 
potrebno zelo hitro ukrepanje zelo velika.

Problematika v kmetijstvu je raznolika in 
zelo velika. O problemih so udeleženci ka-
sneje razpravljali še ob pogostitvi v Avli Fre-
dija Neuvirta. Skupna misel vseh je bila, da bi 
kmetje tokrat zares morali složno vztrajati, da 
se anomalije odpravijo v najkrajšem možnem 
času, da ne bo prepozno.

Tekst: H. Križovnik, Foto: SIP TV

Peter Škrlec – župan, prim. prof. dr. Marjan Skalicky, Zvone Lah in 
Franci Breznik –poslanca DZ RS, Bogdana Brilj – preds. Komisije za 
kmetijstvo in okolje SDS, kmet dr. Matej Kolenko – agrarni ekonomist, 
Hermina Križovnik – organizacija in vodenje okrogle mize o kmetijstvu

Na 3. okrogli mizi o kmetijstvu 17. marca v Jurovskem Dolu so razpravljali tudi o 
davčnih blagajnah in njihovih negativnih posledicah za male kmete. Temo bomo 
nekoliko podrobneje povzeli v naslednji številki Ovtarjevih novic.

Uredništvo

Iz moje zelene doline
Pomlad je ozelenela dole in gričke. Napočil 

je tudi čas intenzivnega sobivanja človeka in 
narave – sajenja sejanja, okopavanja, gnojenja.

Morda je na mestu spomniti, da zemljo iz-
boljšujemo s posevki detelje, tudi ajde, ki pa 
privablja v času cvetenja čebele, kar je odlič-
no, če njiva ni škropljena. S temi zelenimi 
posevki zmanjšujemo rast plevelov in izbolj-
šujemo zemljo.

Detelja inkergnatka cveti, njiva je okras narave. 
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Anovski Metulji pri zeliščarki 

V lepem sončnem dnevu 
se je 18. 3. 2016 sku-
pina Metulji iz vrtca 

Sveta Ana odpravila na kraj-
ši sprehod do gospe Danice 
Kolarič. Prijetno nas je pre-
senetila in povabila v zeliščni 
vrt, ki ga skrbno obdelujeta z 
možem Jožetom. Predstavila 
se je in nas z zanimivimi bese-
dami popeljala skozi vrt, kjer 
so otroci imeli veliko vprašanj, 
na katera je odgovarjala. Od 
daleč smo opazovali čebelnjak 
in poslušali čebele, ki so nas 
pomirile. Ogledali smo si tudi 
zemljanko, v kateri so otroci 
bili prvič in vstopili so z različnimi občutki. 
V zahvalo za takšno presenečenje smo gospe 
Danici zapeli pesem in jo povabili, da se nam 

enkrat pridruži v skupini in nam pomaga pri 
pripravi domačega soka.

Metulji z vzgojiteljicama

Strupeni med!?
Ogledal sem si oddajo TV 

Slovenija Odkrito, ki jo je 23. 
2. 2016 vodila Erika Žnidaršič. 

Prisotni so bili Boštjan Noč, dr. Lucija Perha-
rič, dr. Janez Posedi, Gorazd Pretnar, dr. Mi-
ran Brvar in Dušan Merc. Glede na videno in 
poslušano sem se odločil, da v zvezi s tem, ali 
je slovenski med varen ali ne, nekaj napišem. 

Preden nadaljujem, moram pojasniti nekaj 
pomembnih dejstev. Pri večini čebelarjev v 
Sloveniji se začne nova čebelarska sezona av-
gusta, po zadnjem točenju medu za prodajo. 
Najprej mora čebelar pristopiti k zdravljenju 
čebel, da odstrani čim več kaparja varoze. Če 
tega ne stori, čebelje družine v letu ali dveh 
odmrejo. Ker v naravi ni več dovolj hrane, je 
potrebno čebele krmiti in do zime čebelam 
dodati od 12 do 15 kg sladkorja, raztopljene-
ga v vodi za prehrano čebel v zimskem ob-
dobju. Rezultat pravilnega dela čebelarja do 
zime in potem spomladi je viden šele junija 
naslednje leto pri prvem točenju medu za 
uživanje in po drugem točenju medu julija, 
ko se čebelarska sezona konča.

Na začetku oddaje je bila predvajana izja-
va dr. Mirana Brvarja, v njegovo strokovnost 
ne dvomim, da je med, ki so ga pridelali če-
belarji, ki so zdravili čebele z omenjenimi 
paličicami in drugimi ilegalnimi zdravili, 
oporečen, če že ne strupen. Povedal je tudi, 
da so v medu lahko hormonski motilci in 
kakšne so lahko posledice za tiste, ki takšen 
med uživajo. Ni pa povedal, če so lahko enaki 
ali podobni hormonski motilci prisotni tudi 
v drugi, običajni prehrani ljudi. Pričakoval bi, 
da bi postregel s podatki, kolikšna doza teh 
»strupov« bi bila potrebna, da bi se te bolezni 
pojavile v taki obliki, kot jih je predstavil. Pri-
čakoval bi podatek, da je mejna doza recimo 
»x« mg ali g ali celo dkg na en kg medu. Tako 
pa samo pove, da je med oporečen in da ga 
ne priporoča. Potem pa je stekla debata, ali 
je med varno živilo ali ne, in seveda so bila 
mnenja različna. Ne glede na jasno utemelji-
tev dr. Lucije Perharič, da na podlagi analiz 
trdijo, da je slovenski med varen, da je priso-
tnost zdravil proti varozi v mejah dovoljene-
ga. Kljub vsemu je dr. Miran Brvar ostal pri 
svojih prvotnih stališčih. Med čebelarjev, ki 
so uporabljali pri zdravljenju čebel ilegalna 
zdravila s črnega trga, ne pa zdravila, ki so v 
Sloveniji zakonsko dovoljena in predpisana, 
je oporečen in ga ne priporoča. Zelo energi-
čen je bil tudi Dušan Merc in se je z mne-
njem dr. Mirana Brvarja strinjal glede zdravil 
in oporečnosti medu in da v bodoče medu 
na njegovi šoli ne bo. Ne samo to, čebelarje 
je obtožil goljufanja. Dobil sem občutek, da 
so vsi trije gospodje, Gorazd Pretnar, dr. Mi-

ran Brvar in Dušan Merc, lobisti; za čigave 
interese, tega ne vem. Mogoče zaradi tega, 
ker je bila v letu 2015 bera medu slovenskih 
čebelarjev nekoliko obilnejša glede na nekaj 
minulih let! 

Presenečen sem bil nad izjavo Dušana 
Merca, da so čebelarji goljufali, in ker je nje-
govo strokovno področje vendarle izobraže-
vanje bolj kot pa čebelarstvo, sem ga poklical 
po telefonu in mu želel predstaviti svoje po-
glede, kot jih sam vidim pri tem problemu z 
medom. Vztrajal je pri svojih trditvah in se z 
menoj sploh ni hotel pogovarjati! 

Strinjam se z njim, da so čebelarji »go-
ljufali«. Koga so ogoljufali? Ogoljufali so 
monopoliste, ki v Sloveniji lahko prodajajo 
registrirana in dovoljena zdravila za zdra-
vljene varoze pri čebelah po njim ustrezni in 
najbolj ugodni ceni. Ta ista zdravila, ki so v 
Sloveniji registrirana in dovoljena, so kupili 
v tujini, kjer so cenejša. Sam sem uporabil za 
zdravljenje čebel v Sloveniji dovoljena zdravi-
la z imenom »CheckMite+« in »Bayvarol«. Iz 
tega sledi, da moj pridelan med ni oporečen! 
Ali je med čebelarjev, ki so »goljufali«, kupili 
»ilegalno legalna« zdravila v tujini in zdravili 
čebele z ISTIMI zdravili kot jaz, oporečen? 

V sosednjih državah čebelarji zdravijo če-
bele z zdravili, ki so po njihovih zakonodajah 
veljavna. Čebelarji so uporabili zdravila iz teh 
držav, ki v Sloveniji niso dovoljena. Zaradi 
tega so ta zdravila »ilegalna«! Po trditvah dr. 
Brvarja in gospoda Merca je takšen med opo-
rečen in ga oba odločno odsvetujeta. V vseh 
marketih v Sloveniji prodajajo med. Na na-
lepkah lahko kupci preverijo njegovo poreklo. 

Čebelarji v državah, ki niso članice EU, so 
lahko praktično in teoretično zdravili čebele 
z zdravili, ki v Sloveniji niso dovoljena. To-
rej so to »ilegalna« zdravila! Zanima me, če 
si upajo gospodje Pretnar, dr. Brvar in Merc 
izjaviti, da je med, ki ga prodajajo v marke-
tih po Sloveniji, oporečen in ga potrošnikom 
odsvetujejo?

Mislim, da bi bile take izjave prenevarne, ker 
bi lahko vsi takoj imeli probleme s tožbami. 

Slovenski čebelarji pa take moči, niti sred-
stev niti dobrih advokatov nimamo, zato nas 
je lahko vsevprek očrniti. Zakaj je ta afera 
nastala ravno v tem obdobju in ne prej in ne 
kasneje, tega ne vem. Slovenskim čebelarjem 
je bila povzročena velika škoda! 

Hrana, ki jo vsak dan kupujemo po trgovi-
nah, ima mnogo raznih dodatkov, za katere 
ne vemo, kako vplivajo na naše zdravje, zato 
me bolj skrbi uživanje te hrane, kot pa uživa-
nje medu »goljufivih« čebelarjev!

Ludvik Matjašič, Gočova 5, Sv. Trojica 

V ekološkem kmetovanju najpogosteje 
uporabljamo inkergnatko – deteljo z lepimi, 
rdečimi cvetovi, ki v mesecu juniju začne 
tudi zoreti in jo lahko »omlatimo« za seme. 
Posejemo tam, kjer se nam zdi zemlja izčr-
pana in jo taki posevki izboljšajo. Naslednja 
kultura, ki bo rasla na tej njivi, bo uspevala 
veliko bolje.

Če detelje nimamo pri roki, ima podobno 
funkcijo tudi ajda – stara slovenska sorta lepo 
cveti, pobeli njivo in je rastlina zelo koristna, 
tako za izboljševanje zemlje, za nabiranje za 
čaje, obloge, zrela pa seveda tudi za prehra-
no – kašo in moko. Mnogo receptov najdemo 
tudi že na spletu pa v knjigah in seveda ohra-
njamo tiste od naših babic.

Marija Šauperl

od admontske Radehove do lenarta
Kratek zgodovinski oris ob 820-letnici prve omembe lenarta

V majski številki Ovtarjevih novic bomo začeli objavljati zgodovinski oris, ki ga je napisal 
Marjan Toš, doktor zgodovinskih znanosti in muzejski svetovalec v pokoju. 

17. junija 1196 se prvič listinski omenja ime kraja Lenart v buli, ki jo je izdal papež Ce-
lestin III. za šentpavelskega opata Ulrika in njegove sobrate. Zametki Lenarta sicer segajo v 
bližnjo Radehovo, ki se omenja že leta 1115.

Uredništvo

Tvegali svoja življenja, da bi rešili 
trpinčene pred smrtjo

Slovensko zgodovinopisje je od konca 
januarja bogatejše za novo knjigo z na-
slovom Slovenski pravični med narodi. 

Pri založbi ZRC SAZU sta izšli slovenska in 
angleška različica, obe pa sta uredila Irena 
Šumi in Oto Luthar. Knjiga je zagledala luč 
sveta po daljših pripravah in na pobudo šte-
vilnih raziskovalcev judovske zgodovine na 
Slovenskem. Njena odlika je, da v zelo razu-
mljivem jeziku, a še vedno dovolj historično 
poglobljeno, prinaša temeljne informacije 
o ljudeh, ki so pomagali Judom med drugo 
svetovno vojno. To je bilo izjemno tvegano 
dejanje, saj je vsem, ki bi jih pri tem odkrili, 
grozila smrt. Slovenska strokovna in siceršnja 
javnost to tematiko pozna iz številnih publi-
cističnih zapisov, o njej so bile organizirane 
tudi mnoge okrogle mize in javne tribune. 
Zdaj je vsebina zbrana na enem mestu, pre-
gledno in z dodano bibliografijo, katero bodo 
lahko s pridom uporabljali vsi, ki jih ta tema-
tika bolj zanima.

Predgovor h knjigi je napisala ena najbolj-
ših poznavalk holokavsta v Jugoslaviji Miri-
am Steiner Aviezer. Opozorila je, da se mora 
»vsaj nekaj Judov za svoje preživetje zahvaliti 
sočutnim in nenavadno pogumnim ženskam 
in moškim, ki so ogrozili lastna življenja, da 
so posamezne Jude rešili gotove smrti. Ta 
knjiga je posvečena prav takim slovenskim 
ženskam in moškim, od katerih večina med 
vojno sicer ni živela na slovenskem ozemlju, 
so pa izvirali iz Slovenije. Prvi del knjige opi-
suje pogumna dejanja tistih, ki so za svojo 
požrtvovalnost že prejeli častni naslov pra-
vični med narodi, ki ga podeljuje izraelski Jad 
Vašem. Drugi del knjige pa opisuje nesebična 
dejanja tistih, ki bodo morda, četudi posthu-
mno, pridobili ta prestižni naslov«. Tematsko 
uvodno besedilo sta napisala Irena Šumi in 
Oto Luthar, nato pa si sledijo prispevki o že 
razglašenih slovenskih pravičnih, ki jih je 
predstavila Miriam Steiner Aviezer. To so: 
Uroš Žun, Andrej Tumpej, Zora Pičulin, Ivan 
Breskvar, Ljubica in Ivan Župančič ter Olga 
Rajšek Neuman, Vera in Ludvik Valentinčič, 
Rudi Roterin Martina Levec Markovič in 
Franjo Punčuh, o katerem piše Boris Hajdi-
njak. Naj ob tem opozorim, da so nekateri 
med njimi vodeni tudi na seznamih hrvaških 
oz. srbskih in makedonskih pravičnih. Obja-
vljen je še seznam bodočih pravičnih. Renato 
Podbersič objavlja zapis o Andreju Vendra-

minu, Ivo Jevnikar o Cirilu Kotniku, Irena 
Šumi o Elizabeti Savici Rožanc Horvat, Bo-
ris Hajdinjak opisuje vlogo Ludvika Cigüta 
in dejavnost prekmurskih družin Žilavec in 
Fartelj, Jasna Kontler Salamon pa piše o Juli-
ju Kontlerju. Po teh predstavitvah je v knjigi 
objavljen še pregled zgodovine holokavsta na 
Slovenskem izpod peresa Marjana Toša in 
Irene Šumi. 

Knjigo (skupaj z ostalo že izdano literaturo 
o zgodovini holokavsta in preganjanju sloven-
skih Judov med drugo svetovno vojno) toplo 
priporočam za uporabo učiteljem in profesor-
jem na osnovnih in srednjih šolah. Prepričan 
sem, da bodo po njej radi posegli tudi ostali 
bralci. Ker je izšla še njena angleška različica, 
je to dragocen prispevek k ozaveščanju o tej 
tematiko v okviru Mednarodne zveze za spo-
min in učenje o holokavstu (IHRA), katere 
članica je tudi Slovenija.

Marjan Toš

Zora Pičulin, primorska Slovenka, sadi drevo 
v vrtu pravičnih v Izraelu (arhiv CJKD Sina-
goga Maribor).

MARIBOR

ČETRTEK, 2. JUNIJ, 10:00 – 18:00
CITY HOTEL MARIBOR

MARIBOR

VSTOP  PROST!

MojeDelo.com
ORGANIZATOR: PARTNER:
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jima čestital in zaželel še veliko skupnih let. 
Cerkveno slavje je polepšal Cerkveni pevski 
zbor Sv. Frančišek, na orgle pa je zaigral An-
drej Dvoršak. Petje zbora so popestrili pevec 
Jože Golob ter Nives in 
Bine Ploj s trobento.

Oba zakonca sta se 
rodila v Zg. Senarski. 
Katarina, rojena Ploj, 
se je rodila, 24. aprila 
1937 v kmečki druži-
ni enajstih otrok. Po 
osnovni šoli se je pri-
učila za šiviljo, a je vse 
življenje posvetila delu 
na zemlji in družini. 
Kljub temu je našla 
čas za petje v cerkve-
nem zboru polnih 54 
let, dokler ji je služilo 
zdravje. Pela je tudi ob 
pogrebnih slovesno-
stih. Za udejstvovanje 
na glasbenem podro-
čju je prejela tudi Gal-
lusovo značko. Njena velika ljubezen so bile 
tudi rože, ki so krasile njun dom ter tudi oltar 
domače cerkve. Veliko skrbi je posvetila tudi 
vrtu, ki je dajal potrebno zelenjavo za druži-
no.

Karol se je rodi 5. oktobra 1938. leta v 
kmečki družini 13 otrok. Po končani OŠ se je 
izučil za čevljarja, vendar je ta poklic opravljal 
le priložnostno. Ko se je poročil na posest 
ženinih staršev, se je posvetil delu na kme-
tiji. Ker je bil iznajdljiv, se je priučil mnogih 

spretnosti. Delal je kot zidar, pozimi pa kot 
mesar. Trgoval je tudi z živino. Ko si je med 
prvimi kupil traktor in potrebne priključke, 
je nudil usluge tudi drugim. Zakoncem so 

veliko pomenili trije otroci, Francka, Srečko 
in Cilika. Srečna sta, da Cilika z možem in 
z družino nadaljuje kmečko tradicijo. Otroci 
pa so ju razveselili s osmimi vnuki. Ko smo ju 
vprašali, kaj ju je 50 let vezalo v zakonu, sta 
dejala, da so to bili ljubezen, otroci in delo na 
kmetiji. Slavje se je zaključilo z druženjem v 
Gostilni Šenekar v Spodnjih Ivanjcih, kjer sta 
se lahko pogovarjala s številnimi sorodniki, s 
katerimi se ne srečujeta pogosto. 

B. C., foto: Ludvik Kramberger

Zlatoporočenca Katarina in Karol Dobaja

Življenje hitro teče, sta povedala zakon-
ca Katarina in Karol Dobja iz Zg. Se-
narske pri Sv. Trojici v Slovenskih go-

ricah, ko sta v soboto, 16. aprila, praznovala 
zlato poroko. Oba obreda sta tokrat potekala 
v cerkvi sv. Trojice. Obred civilne poroke je 
ob asistenci Barbare Cvetko opravil župan 
Darko Fras. Njuno življenjsko zgodbo je na 
drobno predstavila poslovna sekretarka ob-

činske uprave Barbara Cvetko. Župan je za-
koncema čestital in jima v imenu občine izro-
čil spominsko listino in priložnostno darilo. 
Za zaključek civilne slovesnosti je z njima 
nazdravil s slovito trojiško penino. Cerkveni 
del poroke je opravil pater Bernard Goličnik. 
Kot je dejal, je vsaka poroka neke vrste maša, 
saj se zakonca drug drugemu darujeta. Ob 
tem jima je izročil zlatoporočno priznanje, 

Življenje piše zgodbe 

Ste se kdaj vprašali, kaj je vaše poslanstvo? Ste kdaj sanjali, da bi počeli nekaj drugega kot 
to, kar počnete? Ste bili kdaj pripravljeni tvegati vse in izbrati novo pot, čeprav je to pot v 
neznano? Ja, življenje piše takšne in drugačne zgodbe. 

Veliko ljudi ga pozna kot člana tria Eroika. Nekateri vedo, da je priznani solist ljubljanske 
opere. Malokdo ve, da je odraščal v Benediktu in se pri 27-ih letih odločil prebuditi iz svojih 
sanj in jih zaživeti v vsej svoji veličini – biti priznani solist ljubljanske opere. Aljaž Farasin. 
Odločitev pustiti službo in študij ekonomije zanj ni bila enostavna. Še manj pot do opernih 
desk. Je pa, kot je povedal Aljaž, bila vredna truda, saj danes živi svoje sanje. Vsak dan znova. 
Aljaž je s svojo zgodbo navdihnil zbrane na marčevskem srečanju babic v Penzionu Petelin v 
Benediktu. S kratkim zapisom morda navdihne tudi vas:

Aljaž Farasin
Pred šestnajstimi leti sem se odpravil iz 

Benedikta v svet. Pot me je vodila preko Ma-
ribora, Celja, Ljubljane do 
Krškega, kjer sem si danes 
ustvaril svoj dom. Moje življe-
nje je zaznamovano z glasbo, 
ki je bila in je, vsak dan zno-
va, vir navdiha in ustvarjanja. 
S predanostjo, vztrajnostjo, z 
jasnimi cilji, z veliko odrekanji 
in vloženim delom danes z go-
tovostjo lahko rečem, da živim 
svoje sanje. Do trenutka, ko so 
se mi začele uresničevati sanje, 
je preteklo veliko let, vendar 
mi je z nenehnim iskanjem, 
hrepenenjem po zadovoljnem 
življenju, uspelo. 

Po Srednji ekonomski šoli v 
Mariboru sem bil prepričan, 
da bom uspešen ekonomist. Vpisal sem študij 
ekonomije na ekonomski fakulteti, ki pa mi je 
po treh letih odprl oči v tem smislu, da sem spo-
znal, česa si v življenju ne želim početi. Ni me 
osrečevala misel, da je denar vodilo, merilo in 
vrednost uspeha. Nekaj izpitov me je ločilo od 
diplome, a niti z največjim prepričevanjem sa-
mega sebe študija nisem uspel zaključiti. V tem 
času sem ves prosti čas posvečal glasbi, igranju 
na različnih zabavah. Nikoli si nisem predsta-
vljal, da bo moj prosti čas postal moj poklic, 
moja vrednota, moje znanje in moj uspeh. Od 
trenutka, ko sem prestopil prag operne hiše, ko 
me je prevzel vonj kostumov, veličina odra, sem 
vedel, kaj bo dajalo smisel mojemu življenju. 
Tako sem se pri sedemindvajsetih letih odločil, 
da bom usmeril vso svojo življenjsko energijo 
v študij petja in z neomajno vero v uspeh iz 

sebe naredil zadovoljnega človeka. Poslušal 
sem sebe in svoje občutke, ki so bili zmeraj 

moj smerokaz pri pomembnih 
in prelomnih odločitvah v mo-
jem življenju. Če bi se ravnal po 
napotkih in željah ljudi iz moje 
okolice, danes ne bi bil priznani 
operni solist ljubljanske opere. 
Z diplomo za izjemne umetni-
ške dosežke sem diplomiral na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani 
in dokončal specialistični študij 
petja. Po sedmih letih vloženega 
truda, podrobnega študija petja, 
zgodovine, anatomije, fizike, 
psihologije, jezikov (angleški, 
nemški, francoski, ruski) sem 
pridobil znanje za svoj poklic, 
poklic opernega pevca. 

Od dne, ko sem prvič nastopil 
na odru kot solist, so se mi vrata v svet glasbe 
začela na široko odpirati. Prepotoval in nasto-
pal sem že v različnih državah sveta. Od Ja-
ponske, Kanade, ZDA, Azerbajdžana, Italije, 
Anglije, Nemčije, Avstrije, Češke, Francije … 
Sem redni gost v opernih hišah nekdanje sku-
pne države in priznani solist SNG Opera in 
balet Ljubljana. Svoje sanje širim, imam jasne 
cilje za svojo prihodnost in moj koledar je po-
pisan že do konca leta 2018. 

Veliko zadovoljstvo in hvaležnost mi je, da 
lahko svoj dar, ki ga vsakodnevno razvijam in 
negujem, delim z ljudmi. Če mi uspe v ljudeh 
prebuditi žarek upanja, sreče, hrepenenja, so-
čutja, vero v dobro in lepo, sem ponosen nase 
in prepričan, da sem v življenju izbral pravo 
pot. 

Aljaž Farasin je v svoji relativno kratki operni karieri dosegel naziv priznani solist ljubljanske 
opere, kar je več kot nekateri dosežejo vse življenje. Še bolj pomembno je, da je to bil njegov 
jasen cilj, ki mu je sledil z vso vero, vztrajnostjo in predanostjo. S takšno naravnanostjo deluje 
tudi danes. V njegovi viziji so svetovni operni odri. Verjamemo, da mu bo uspelo!

Bina Šijanec, foto: Igor Barton

Biserna poroka zakoncev Ketiš iz Trotkove

Ko sta pred šestdesetimi leti, natančne-
je 27. novembra 1955, drug drugemu 
rekla DA in stopila na skupno življenj-

sko pot, si najbrž nista niti predstavljala, kaj 

vse jima bo le-ta prinesla. Danes, ko se ozreta 
nazaj, lahko vidita, da je njuna pot sestavljena 
iz trenutkov. Trenutkov radosti, sreče, veselja, 

ljubezni in kdaj pa kdaj tudi žalosti, jeze, raz-
očaranj … Danes vesta, da sta za dobro letino 
na polju potrebna tako sonce kot dež, zato se 
lahko s hvaležnostjo spominjata vseh tistih 

lepih sončnih trenutkov, za-
radi katerih je vredno žive-
ti, najsi bodo včasih še tako 
drobni … cvetoč travnik za 
hišo, ki se prebuja z jutrom 
… sonce, ki posije na obraz 
ljubljene osebe … in kaj je 
lahko bolj neprecenljivega, 
kot je droben otroški smeh? 
Sonja in Stanislav Ketiš sta 
svoj dom okrasila z otro-
škim smehom otrok, kasneje 
vnukov in dandanes ju raz-
veseljujejo že pravnuki. Svoj 
biserni jubilej sta praznovala 
v krogu svojih najbližjih v 
soboto, 9. aprila 2016, ko sta 
obnovila zakonske obljube 
izpred 60 let.

S. Š., foto: L. Kramberger

80 let Marije Šenekar

V nedeljo, 6. marca 2016, so se članice 
Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij 
v Slov. goricah zbrale v gostišču Špin-

dler v Jurovskem Dolu in tako družno obele-
žile 80. življenjski jubilej Marije Šenekar, ki je 
ena ustanovnih članic DKG Sv. Jurij.

Marija Šenekar ali Mičika še vedno 
najde čas za aktivno sodelovanje pri 
kmečkih gospodinjah in še pri dru-
gih društvih, kot so Društvo upoko-
jencev, Rdeči križ in Karitas. Ob 9. 
občinskem prazniku je prejela Jur-
jev srebrnik. Za letošnji 10. občinski 
praznik pa so jo članice upravnega 
odbora DKG Sv. Jurij predlagale za 
dobitnico Jurjevega zlatnika, kar je 
najvišje občinsko priznanje. 

Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Civilni zlatoporočni obred je opravil župan Darko Fras.

Aljaž Farasin

Trije 85-letni jubileji anovskih občank

Gospa Marija Breznik iz Zgornje Ščav-
nice 131 je v četrtek, 10. marca 2016, 
dopolnila 85 let. Ob njenem prazniku 

jo je obiskal župan občine Sveta Ana Silvo 
Slaček. Ob izročitvi simboličnega darila ji je 
zaželel še obilo zdravih in srečnih let. Sla-
vljenka, obdana s svojimi najbližjimi, se je 
obiska zelo razveselila.

Gospa Katarina Jaušovec iz Dražen Vrha 
54 je v sredo, 16. marca 2016, dopolnila 85 
let. Župan občine Sveta Ana, Silvo Slaček, ji 
je ob obisku pri njej ob izročitvi simboličnega 
darila zaželel še obilo zdravih in srečnih let. 
Slavljenka se je obiska v družbi svojih doma-
čih zelo razveselila.

Gospa Dragica Marija Cof, ki zadnja leta 
živi pri hčerki na Kremberku 24, je v četrtek, 
10. marca 2016, dopolnila 85 let. Ob njenem 

prazniku jo je obiskal župan ob-
čine Sveta Ana Silvo Slaček. Ob 
izročitvi simboličnega darila ji je 
zaželel še obilo zdravih in sreč-
nih let. Slavljenka se je obiska 
prvega moža občine zelo razve-
selila.

Fotografija in besedilo: AR
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OI JSKD Lenart 
Utrinki s prireditev in srečanj v marcu 
in aprilu

Otroška gledališka skupina OŠ Voličina je na-
stopila na Otroškem odru 2016 17. marca 2016 v 
kulturnem domu Voličina. Strokovno je srečanje 
spremljal Samo Strelec. Srečanje je pripravila OI 
JSKD Lenart v sodelovanju z OŠ Voličina in občino 
Lenart.

Lutkovni krožek OŠ J. H. Jurovski 
Dol je nastopil na Lutkarijah 2016 
- srečanju lutkovnih skupin, ki se 
je odvijalo 24. marca v Jurovskem 
Dolu. Srečanje je izvedel JSKD Le-
nart v sodelovanju s KD Ivan Can-
kar Jurovski Dol, OŠ Jurovski Dol in 
občino Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah. Strokovno je spremljala sreča-
nje Katarina Klančnik Kocutar.

Čričkov gaj 2016: revija otroških 
pevskih zborov vseh sedmih šol iz 
Upravne enote Lenart je potekala v 
kulturnem domu v Voličini 31. mar-
ca 2016. Organizator je bila OI JSKD 
Lenart v sodelovanju z OŠ Voličina in 
občino Lenart.

Nastop mladinskega zbora OŠ 
Voličina na Slavčkovem gaju 2016. 
Revija mladinskih pevskih zborov iz 
OŠ Benedikt, Cerkvenjak–Vitomar-
ci, Jurovski Dol, Lenart, Sveta Ana, 
Sveta Trojica in Voličina je potekala 
1. aprila 2016 v kulturnem domu v 
Voličini. Strokovna spremljevalka je 
bila Alenka Korpar.

Otroška folklorna skupina Šleka 
pac iz OŠ J. H. Jurovski Dol je tokrat 
izjemoma nastopila na srečanju od-
raslih folklornih skupin 9. aprila 
2016 v Cerkvenjaku. Strokovno je 
srečanje spremljal dr. Tomaž Sime-
tinger. Srečanje je pripravila OI JSKD Lenart v sodelovanju s KD Cerkvenjak in občino Cer-
kvenjak.

Ljudske pesmi 
Ljudske pesmi 2016 - srečanje skupin ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž bo potekalo v 

petek, 13. maja 2016, v kulturnem domu v Sveti Trojici ob 19. uri. Organizator je JSKD Lenart 
v sodelovanju z občino in OŠ Sveta Trojica. Srečanje bo strokovno spremljala Jasna Vidakovič

Nastop otroških folklornih skupin v Lenartu
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin medobmočja izpostav JSKD Lenart, Ormož, 

Ptuj in Slovenska Bistrica bo v ponedeljek, 9. maja 2016, v Domu kulture v Lenartu ob 10.15. 
Organizator je JSKD Lenart v sodelovanju z občino in OŠ Lenart. Srečanje bosta strokovno 
spremljali Maja Miklavž-Sintič in Metka Knific.

Plesne meglice v Sveti Trojici
Revija plesnih skupin bo v četrtek, 26. maja 2016, ob 17.uri v Športni dvorani v Sveti Trojici. 

Organizator je JSKD Lenart v sodelovanju z občino in OŠ Sveta Trojica.

Orfejeva pesem 2016, tokrat v Lenartu
Orfejeva pesem 2016, območna revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, 

bo potekala v petek, 20. maja 2016, v Domu kulture v Lenartu. Organizator je JSKD Lenart v 
sodelovanju z občino in OŠ Lenart.

Breda Slavinec
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V spomin Mirku Orniku
14. 7. 1947–23. 3. 2016

Na velikonočno nedeljo, 27. 3. 2016, smo se na pokopališču 
Voličina poslovili od Mirka Ornika. Mirka smo ljudje od bli-
zu in daleč poznali kot človeka veselja, kot nekoga, ki je znal 
razveseliti ljudi, ki je znal dajati nasvete in tisto slabo vedno 
obrniti na dobro. Zraven tega, da je imel veliko dela v domači 
gostilni in v svojih vinogradih, si je našel čas tudi za prijatelje 
in petje. Tako je aktivno sodeloval v različnih društvih. Vrsto 
let je prepeval v obrtniškem pevskem zboru, bil član LD Vo-
ličina, organizacije RK, PGD Selce in Kulturno turističnega 
društva Selce. Člani KTD Selce smo mu hvaležni za vse, kar je 
prispeval našemu društvu. Vedno se bomo spominjali njego-
vega lepega petja, nasmejanega obraza in hudomušnih besed. 
Že zdaj pa vemo, da ga bomo zelo pogrešali.

Člani KTD Selce

9. blagoslov motorjev in motoristov v 
Cerkvenjaku

V nedeljo, 17. 
aprila, je Moto 
klub Slovenske 

gorice iz Cerkvenja-
ka, ki ga vodi Tončka 
Divjak, pripravil tra-
dicionalni blagoslov 
motorjev in motori-
stov, tokrat že deveti 
po vrsti. Udeležilo se 
ga je okoli 300 motori-
stov, ki so se pripeljali 
iz najrazličnejših kra-
jev države. Motorje in 
motoriste je blagoslo-
vil župnik župnije sv. 
Antona v Slovenskih 
goricah Janko Babič. 
Ker letos v Cerkvenjaku praznujejo 500-le-
tnico izgradnje cerkve v sedanji podobi, so 
se organizatorji s to prireditvijo pridružili 
sklopu prireditev, ki bodo potekale v okviru 

obletnice. Tako so na prireditev povabili tudi 
vse cerkvenjaške Antonije in Antone in se jih 
spomnili s simbolično pozornostjo.

Franc Bratkovič 

 Otroška gledališka skupina OŠ Voličina

Lutkovni krožek OŠ J. H. J. Dol

Otroška folklorna skupina Šleka pac iz OŠ J. H. Jurovski Dol

Čričkov gaj v kulturnem domu v Voličini

Mladinski zbor OŠ Voličina

VABILO
Večer hospica z naslovom

ŽIVETI V SEDANJEM TRENUTKU

bo v torek, 3. maja 2016, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru,  
Partizanska c. 12/II.

Življenje zmeraj poteka zdaj, v tem trenutku,
in v njem se nahaja naša moč.

Kajti zdaj je vhod k najgloblji notranji blaženosti,
k večni biti, k neskaljenemu veselju, radosti,

po kateri hrepenimo vse svoje življenje.
Naš gost bo Vili Ravnjak.

Prijazno vabljeni!

 

Območni odbor Maribor

Slavimo s knjigo! Zaključili smo sezono 
bralne značke za odrasle 2015/2016! 22. apri-
la 2016.

Povabili smo pestro druščino ob vseh, ki so 
dosegli bralno značko. Darilo vsem pridnim 
bralcem je bil bralni dnevnik in prijetno dru-
ženje.

Knjižničarji smo zadovoljni z doseženim; 
skoraj podvojilo se je število tistih, ki so bra-
li od lanske jeseni do začetka aprila na temo 
Za literarno tančico, ženska – literarni lik v 
ospredju in revije o ženskih temah. Najbolj 
brane po seznamu so bile resnične zgodbe in 
potopisi. Nekaj najbolj branih: Doživeti svet: 

usoda ženske, Sama: iz otroštva in mladosti, 
Samotno potovanje v daljne dežele (Alme 
Karlin), Ana v meni (Danaje Lorenčič), Afga-
nistan, kamor se Bog pride le zjokat (Sibe 
Shakib), Kraljevina izza tančice: moje življe-
nje v Savdski Arabiji (Carmen Bin Ladin) …

»Branje je za duha to, kar je telovadba za 
telo.« (R. Steele)

Čestitke vsem dobitnikom nagrad, zahva-
ljujem se Sandri za prizadevno vodenje de-
javnosti in že sedaj vabimo k branju za nasle-
dnjo sezono!

Marija Šauperl

KNjigolAndiJa

Program SIP TV se v sistemu KKS 
LENART nahaja na kanalu 152, 
- frekvenca 626,000 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
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Predavanje o otrocih v Knjižnici Lenart

Ljubezenske skrivnosti dvorca Dornava
Alina Hojnik, Katja Šacer in 

Aleš Marđetko: Ljubezenske 
skrivnosti dvorca Dornava, 
knjigo kratke proze sta izdali 
in založili PiKA (Zmagoslav 
Šalamun, s. p.) in OŠ dr. Fra-
nja Žgeča Dornava.

Avtorji kratkoproznega 
dela Ljubezenske skrivno-
sti dvorca Dornava so Alina 
Hojnik, Katja Šacer in Aleš 
Marđetko z Osnovne šole 
Franja Žgeča Dornava. Ilu-
stracije je v knjižici z desetimi 
poglavji prispevala Valentina 
Lovrec. Mentorica knjižnega 
projekta je Zlatka Zelenik.

Navzlic mladosti in pisateljski neizkušeno-
sti je pred bralcem prozno delo, ki navdušuje 
in preseneča z izčiščeno ljubezensko zgodbo. 
Avtorji so se odločili, da bodo dvorec Dor-
nava opisali ne samo z zgodovinskega in 
geografskega gledišča, ampak predstavitev 
tega arhitekturnega bisera na Ptujskem po-
lju predstavili na neobičajen način. Skupina 
učencev se napoti v dvorec in v njem raz-
iskuje njegovo zgodovino. V eni od soban 
odkrijejo predmet nenavadne oblike. Otroci 
se predmetu, ki je nadvse podoben stroju, 
umaknejo. Eni od učenk je stroj privlačen. 
Potegne ročico, ki moli iz stroja, ta se vklju-

či in kot pozneje bralec lahko 
ugotovi, je naprava posebne 
vrste, lahko bi ji rekli, da gre 
za časovni stroj. A to še ni 
vse, radovednica najde tudi 
številko, napisano na listu, in 
ko s pomočjo skrivnostnih 
stanovalcev poišče njen iz-
vor, pride do knjige, v kateri 
so zapisani vsi dogodki, ki se 
bodo v dvorcu zgodili. Prav ta 
izmišljija je posebnost knjige 
in prav iskanje in nizanje do-
godkov proznemu delu daje 
napetost in ne nazadnje tudi 
originalnost, ki je po navadi 
primanjkuje podobnim knji-

gam izpod peresa mladih ljudi.
Ljubezenske skrivnosti dvorca Dornava so 

v množici najrazličnejših knjig in zgodb, ki 
jih pišejo mladi, svež in korekten prozni izde-
lek. Zgodovinska in geografska dejstva niso 
suhoparna, marveč privlačna in ujeta v tan-
čico skrivnosti. Avtorji so napisali knjigo, ki 
je dornavskemu dvorcu v ponos; bralci tega 
knjižnega dela pa bodo zgodbo mimogrede 
prebrali, saj je v njej magnet, ki do konca ne 
popusti. Knjižica je dokaz, da v dornavski šoli 
tudi v šolskem letu 2015/2016 niso pozabili 
na širitev literarnega in likovnega obzorja.

Zdenko Kodrič, pisatelj

Literarni natečaj
Kulturno-gledališko dru-

štvo Reciklaža vas vljudno 
vabi k sodelovanju na lite-
rarnem natečaju za najboljšo 
kratko zgodbo Krasna nova 
Evropa. Čeprav naslov zelo 
očitno namiguje na zna-
menito antiutopijo Krasni 
novi svet Aldousa Huxleya in na vsebinsko 
sorodne romane, kakršna sta, denimo, Za-
mjatinov Mi in Orwellow 1984, ni treba, da 
se navezujete nanje. Ime natečaja je zgolj 
prispodoba spreminjajoče se podobe sveta, 
natančneje Evrope, v kateri živimo oziroma 
bomo zaživeli v prihodnosti. Kratke zgodbe 
so potemtakem lahko antiutopične, utopične, 
parodične, realistične, osnovane na resničnih 
dogodkih in tako naprej. Skratka: ni meja! 

Prvonagrajenec bo poleg finančne nagra-
de dobil še častni naziv Literarni zavetnik.

Vaše besedilo pošljite v štirih izvodih v A4 

kuverti, v katero vstavite še 
manjšo zaprto kuverto z va-
šimi podatki: ime, priimek, 
starost, naslov, elektronska 
pošta in telefonska oz. mo-
bilna številka. Če želite, da 
prispevek objavimo pod psev-
donimom, ga dopišite k zgor-

njim podatkom. 
Besedila pošljite najkasneje do 20. junija 

2016 in jih naslovite na 
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 
Nad jezerom 3, 
2235 Sveta Trojica, 
s pripisom »Za literarni natečaj«

Vse podatke o natečaju najdete na spletni 
strani www.kgd-reciklaza.org.

Za vsa vprašanja smo dosegljivi na elek-
tronskem naslovu kgd.reciklaza@gmail.com. 

Odlični dosežki učencev lenarške glasbene šole
Odličen na mednarodnem glasbenem tekmovanju v Varaždinu

V nedeljo, 10. aprila 2016, je v Varaždinu potekalo mednarodno tekmovanje pihalcev 
Woodwind & Brass. Učenec Konservatorija za glasbo in balet Maribor - podružnične šole Le-
nart, Žak Petrič Grajfoner, ki svoje znanje nadgrajuje pod mentorstvom Zdravka Zimiča, se je 
odlično izkazal. Za svoje igranje je ob klavirski spremljavi Zale Čuček Rojs prejel 91,33 točk od 
100 možnih in prejel II. nagrado.
Kitarist glasbene šole Lenart na mednarodnem tekmovanju v Krškem

V soboto, 9. aprila 2016, je v Krškem potekalo mednarodno tekmovanje »Dnevi kitare Krško 
2016«.

Učenec Konservatorija za glasbo in balet Maribor - podružnične šole Lenart, Žiga Žižek, ki 
komaj tretje leto obiskuje pouk kitare pri profesorju Bogdanu Štabucu, je v 2. kategoriji za svoje 
igranje prejel srebrno priznanje.

Irena Košmerl Leš

Koncert Marko Črnčec tria v Lenartu
Svetovno znani glasbeniki, Marko Črnčec trio, bodo v nedeljo, 22. 
maja, nastopili v Domu kulture Lenart

Marko Črnčec je glasbenik svetovne-
ga slovesa. Nastopa po tujih in slovenskih 
odrih. V Lenartu je nazadnje nastopil leta 
2011. Prav je, da virtuoznost njegove glasbe 
slišimo tudi doma, zato bo Občina Lenart 
22. maja ob 20. uri v Domu kulture Lenart 
organizirala koncert njegovega tria.

Marko je domačin iz Jurovskega Dola. 
V zadnjem obdobju živi in ustvarja v New 
Yorku. Marko je eden najbolj priznanih 
sodobnih glasbenikov ter slovenskih “izvo-
zov” na področju glasbe.

Na mednarodnem prizorišču je znan kot 
fenomenalen multi-instrumentalist, skla-
datelj, aranžer in producent, ki deluje po 
žanrih, zlasti v jazz in popularni glasbi. 

Izdal je že tri albume kot vodja svojih za-
sedb; “Signature” ter “Moral Interchange” 
sta oba izšla leta 2010 pri založbi B.A.S.E.

Njegov tretji album, “Devotion”, 
ki se ponaša z odlično newyorško 
zasedbo: Mark Shim (saksofon), 
Chris Tordini (kontrabas) in Ju-
stin Brown (bobni), je izšel pri 
Whirlwind Recordings, plodoviti 
ter priznani londonski založbi. Ta 
zgoščenka je bila izbrana med 20 
najboljših jazz izdaj leta 2014 pri 
enem največjih medijev jazz glasbe 
All About Jazz! 

V tem letu bo izšla že njegova če-
trta plošča z naslovom "Ruthenia", 
ki je nekakšno posvetilo velikim 
ruskim skladateljem 20. stoletja. 
Gre za suito, ki je napisana za jazz 

kvartet, združen z 11-članskim komornim 
orkestrom. 

Marko je nastopal ali snemal z nasle-
dnjimi velikimi imeni glasbenega sveta: 
Bob Mintzer, Don Menza, Michael Phillip 
Mossman, Ron McClure, Luis Bonilla, Gary 
Chaffee, Damion Reid, Mark Shim, Chris 
Tordini, Justin Brown, Marco Minnemann, 
Stjepko Gut, Marcus Gilmore, Rudy Ro-
yston, Armando Gola, Suresh Talwalkar, Jo-
nathan Powell, Chris Jennings, Kenny Gro-
howski, Gwen Hughes, Stefan Milenkovich, 
Boško Petrovič in še bi lahko naštevali.

V Lenartu se nam bo Marko predstavil s 
svojim najnovejšim triom, v katerem igrata 
še Ricky Rodrigues (akustični &električ-
ni bas) in Fender Rhodes (klavir), vsi trije 
vrhunski glasbeniki sodijo med najbolj zve-
neča imena v svetovni jazz sceni zadnjih let.

Razpis za vpis v Glasbeno šolo Lenart in  
Cerkvenjak za šolsko leto 2015/16

Konservatorij za glasbo in balet Maribor – podružnična glasbena in baletna šola Le-
nart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak – objavlja razpis za vpis v glasbeno šolo v šol-
skem letu 2016/17. Vabimo vse starše, ki si želijo za svoje otroke kvalitetno glasbeno in 
baletno izobrazbo, da jih pripeljejo na preizkus glasbenih sposobnosti za program glasba ter 
vpis v glasbeno in plesno pripravnico.

Preizkus za vpis bo potekal v petek, 20., in v sredo, 25. maja 2016, od 17. do 19. ure v 
prostorih glasbene šole Lenart (Trg osvoboditve 7, Lenart) in glasbene šole Cerkvenjak (OŠ 
Cerkvenjak).

V glasbeni šoli Lenart bodo potekali preizkusi za vpis v naslednje programe:

V glasbeni šoli Cerkvenjak razpisujemo naslednje programe: klavir, harmonika, kitara, 
flavta in kljunasta flavta.

Za vpis v program glasbene in plesne pripravnice ni potrebno opravljati preizkusa glasbe-
nih sposobnosti.

V četrtek, 12. maja 2016, ob 18. uri pripravljamo učitelji in učenci glasbene šole Lenart 
v Domu kulture Lenart prireditev z naslovom »Glasbena šola se predstavi«. Predstavili 
bomo dejavnosti in delo naše šole. Za lažjo odločitev vas vabimo, da našo prireditev obi-
ščete. 

Prav tako vas vabimo na dan odprtih vrat v torek, 17. maja 2016, od 16. do 18. ure. Lah-
ko se boste sprehodili po naši šoli ter spremljali pouk in aktivnosti, ki se pri nas dogajajo. 
Vabljeni!

A . program glasba:
Instrument: Priporočljiva starost:
klavir 7 - 9 let
harmonika 7- 9 let
violina 7 - 9 let
kitara 8 - 10 let
flavta 9 - 12 let
kljunasta flavta   7 - 9 let
saksofon 9 - 11 let
klarinet 9 - 11 let
trobenta 9 - 11 let

bariton 10 - 15 let
oboa 9 - 11 let
novo: tolkala 9 - 18 let
B. program:
Glasbena pripravnica 6 let

C. program ples:
Plesna pripravnica 6 - 9 let
Balet 9 - 11 let

obvestilo dopisnikom in sodelavcem ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane 
in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih 
ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. Obseg prispevka je 
praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših 
dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave lokalne skupnosti ali društev 
lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New Roman, velikost 12, 
razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. 
Izbor fotografij opravi uredništvo. 
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in 
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide v četrtek, 26. maja 2016! 

        Uredništvo
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Prireditve KTD Selce
Člani KTD Selce nikoli ne mirujejo. V me-

secu marcu in aprilu so kar trikrat napolnili 
dvorano v Selcih. V soboto, 19. 3. 2016, je 

bila prireditev Materam za praznik. Nastopa-
joči so materam in vsemu občinstvi privabili 
na obraz veliko smeha in veselja, utrnila pa 
se je tudi kakšna solza. Na odru so se zraven 
domačih pevcev ljudskih pesmi KTD Selce, 
ki so bili tudi glavni organizatorju prireditve, 
zvrstili še mnogi zanimivi nastopajoči. Z za-
nimivimi pesmimi, plesi in glasbo so se pred-
stavili še otroci vrtca Selce, Aleks Zelenik s 
harmoniko, Ljudske pevke iz Lancove vasi, 
moški pevski zbor Ožbalčki puobi, starejša 
otroška folklorna skupina iz Lancove vasi, 
Ljudski pevci društva Vrelec iz Benedikta, 
Alen Živko s harmoniko, Pevci DU Cerkve-
njak, Žitni klas KTD Benedikt, Slovensko-
goriški glasovi, harmonikarji in septet KUD 
Lipa Konovo. Vse nastopajoče sta na prisrčen 
način, z domiselnim tekstom pod vodstvom 
Julijane Bračič, povezovali petošolki Vane-
sa Živko in Sara Rojs. Na prireditvi pa niso 
pozabili na najstarejše žene in matere, ki so 
bile v dvorani. Predsednik KTD Selce Janez 
Belna je z rožico namenil pozornost trem 
najstarejšim ženam in sicer: Tereziji Novak, 
Mariji Kolarič in Štefki Krajnc, ki je bila tudi 
najstarejša mama in šteje že častitljivih 95 let.

V soboto, 9. 4. 2016, in v nedeljo, 10. 4. 
2016, pa se je dvorana Kulturnega doma Sel-
ce tresla od smeha. Člani dramske skupine so 

uprizorili novo veselo-
igro Prekrižani načrti. 
Dvorana se je pričela 
polnit že skoraj uro 
pred prireditvijo. Smeh 
se je slišal že ob prvih 
prizorih igre in je tra-
jal do konca predstave. 
Igra je bila odigrana v 
našem domačem nare-
čju, kar je za gledalce 
zelo privlačno. Prav 
tako jim je bila zanimi-
va vsebina, saj je vzeta 
iz našega domačega in 

resničnega življenja. Igra pa je tudi poučna in 
nosi koristno življenjsko sporočilo.

Na prireditvi Materam za praznik pa so bile 
pevcem ljudskih pesmi KTD Selce podeljene 
tudi področne jubilejne značke in priznanja 
JSKD. Prav tako so na premieri veseloigre 
člani dramske skupine prejeli bronaste Lin-
hartove značke. Značke in priznanja so bila 
podeljena za neprekinjeno delovanje pet ali 
več let. Podelila jih je Breda Slavinec, vodja 
Območne izpostave JSKD Lenart.

Zapisala J. B., foto: Venčeslav Zrim

Koncert Slovenskogoriškega pihalnega 
orkestra MOL

Prvega aprila so se ljubitelji orkestralne 
glasbe lahko na lastna ušesa prepričali, da 
koncert Slovenskogoriškega pihalnega orke-
stra MOL ni bil prvoaprilska šala. Godbeniki 
so petkov večer popestrili z zabavnimi, kla-

sičnimi in narodno-zabavnimi melodijami, 
ki niso pustile ravnodušnega prav nobenega 
obiskovalca. Po kozarčku vina ob prihodu so 
se obiskovalci lahko sprostili ob melodijah 
že preživelih, a še kako živih Beatles-ov, pri-
sluhnili glasbi ameriških musicalov ali pa za-
ploskali ob domačih Avsenikovih melodijah. 
Občinstvo je imelo med drugim priložnost 
spoznati novega dirigenta Srečka Kovačiča, ki 

se je poleg vihtenja dirigentske palice odlič-
no izkazal kot solist na klarinetu. Koncert so 
popestrile gostje Kaja Kranjc, Lana Potočnik 
in Neža Ožinger, ki so ob zvokih klavirja za-
pele zabavne in zasanjane melodije. Na dan 

dogodka so neka-
teri člani orkestra 
dobili Gallusova 
priznanja za de-
lovanje na podro-
čju ljubiteljske 
kulture. Najbolj 
vztrajni godbeni-
ki so tako dobili 
priznanja za več 
kot deset ali dvaj-
set let delovanja v 
ljubiteljski kultu-
ri. Slovenskogo-
riški pihalni or-
kester si bo tudi v 
prihodnje priza-
deval za aktivno 
nastopanje v slo-
venskogoriških 

občinah, poleg tega pa bo orkester moč slišati 
še na kakšnem manjšem koncertu. Kultur-
no društvo MOL, v okviru katerega deluje 
orkester, se iskreno zahvaljuje obiskovalcem 
koncerta, ki so žrtvovali svoj petkov večer 
in s številnimi aplavzi nagradili vložen trud, 
zahvala pa gre tudi vsem, ki so pomagali pri 
izvedbi koncerta. 

Jerneja Breznik, foto: Žiga Strmšek

Vera levega razbojnika v Lenartu
Monokomedija "Vera levega razbojnika" priznanega dramskega igralca Gregorja Čušina 

bo v petek, 6. 5. 2016, ob 19. uri v Domu kulture Lenart. Vstopnine ni. 
Organizator je Kulturno-glasbeno društvo Benedictus.
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3. SNL - NK Ajdas Lenart v 19. krogu do pomembne zmage nad Podvinci
Nogometaši Lenarta so z zmago nad Podvinci naredili pomemben korak v boju za obstanek v 3. 
SNL. Trenutno so z 19-timi točkami na 10. mestu, le točko za Dobrovcami na 9., a tudi le 2 točki 
pred Dravinjo in Radljami na mestih za njimi. V naslednjih krogih jih tako čakajo pomembne tek-
me, ki bodo odločale o obstanku v 3. SNL. V soboto, 30. 4. 2016, ob 17.uri vabljeni na Poleno, kjer 
se bodo domači nogometaši pomerili z vodilno ekipo Maribor B.

FUTSAL 

Tekmovanja mladih - najvišje med Slovenskogoriškimi futsal ekipami z 
naslovom državnih podprvakov do 15 let ekipa KMN Slovenske gorice 
Končana so tekmovanja v državnem prvenstvu v futsalu za mlajše kategorije. Zaradi prostorske 
stiske tokrat objavljamo le uvrstitev naših futsal klubov, več o rezultatih in o vtisih iz vseh taborov 
pa v prihodnji številki.
Državno prvenstvo do 19 let – 5.-8. mesto Komunala Sv. Trojica, prvak bo znan v prihodnjih 
dneh. 
Državno prvenstvo do 17 let – 1. FC Dobrepolje, 2. KMN Oplast Kobarid, 3. KMN Benedikt, 4. 
KMN Slovenske gorice.
Državno prvenstvo do 15 let – 1. Extrem Sodražica, 2. KMN Slovenske gorice, 3. KMN Benedikt, 
4. FC Litija.
Državno prvenstvo do 13 let – 1. FC Ptuj, 2., Extrem Sodražica, 3. KMN Meteorplast Ljutomer, 4. 
Bronx Škofije, 5.-8. KMN Slovenske gorice.

Med dekleti nove državne prvakinje Pomurke, Slovenske gorice 3. 
Nove državne prvakinje v futsalu so članice ekipe Pomurja, ki je bila v dveh tekmah boljša zaradi 
gola v gosteh od dosedanjih prvakinj ŽNK Celje. Dekleta Slovenskih goric pa so v boju za 3. mesto 
bile boljše od ekipe Extrem Sodražica. Po remiju v gosteh 2:2 so si z zmago 10:4 na domačem igri-
šču priigrale bronasto medaljo.

1. SFL - Benedikt v četrtfinalu državnega prvenstva nudil dober odpor 
aktualnim državnim prvakom ekipi KMN Oplast Kobarid
Nogometaši Bendikta so na dveh četrfianlnih tekmah kljub dvema porazoma (3:5 in 2:5) proti 
Oplastu pokazali dobro igro in se na dostojen način poslovili od sezone, v kateri so si znova prii-
grali obstanek med slovensko futsal elito. 

Mladi del futsalskega spektakla
Del futsal spektakla v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo med Slovenijo in Španijo so bili tudi 
otroci KMN Slovenske gorice in KMN Benedikt. Velike oči, pričakovanja, iskreni nasmehi, solze 

in veliko veliko vprašanj naj-
mlajših članov obeh klubov, ki 
so na parket pospremili igralce 
obeh ekip. Mladi upi slovenske-
ga futsala so 22. marca skupaj 
s futsal zvezdniki obeh moštev 
pred pričetkom tekme stopili na 
parket precej napolnjene mari-
borske Dvorane Tabor. Živahno 
je bilo že v garderobi, ko so otro-
ci morali najprej nadeti opremo, 
za katero je poskrbela NZS. Biti 
del tovrstnega spektakla je zago-
tovo dogodek, ki bo trdno ostal 

v spominu vseh nadebudnih nogometašev in nogometašic ter marsikoga med njimi še dodatno 
vzpodbudil k treningom futsala in športa na splošno.
Za popolno sliko tega večera pa so poskrbeli slovenski futsal reprezentantje, ki so z 1:0 na kolena 
spravili 7-kratne evropske prvake in 2-kratne svetovne prvake. 

ATLETIKA 

Gregor Verbošt v lov za rekordi in nastop za reprezentanco
Gregor Verbošt, naj športnik Slovenskih goric 2015, se tudi v letu 2016 podaja v lov za osebnimi 
rekordi. V zimskem času je moral zaradi obveznih terenskih vaj (smučanje, tek na smučeh) na fa-
kulteti za šport v Ljubljani izpustiti dobršen del priprav in tudi tekmovanj v zimskem delu sezone. 
Posledično mu te priprave manjkajo tudi v poletnem delu sezone. 
V zimskem delu sezone se je udeležil DP v krožnih tekih v dvorani, kjer je v teku na 1500 m dosegel 
3. mesto, tekmovanje je potekalo v avstrijskem Linzu, 5. marca pa je bil tik pod stopničkami, na 4. 
mestu v DP v krosu na 3000 m v Gorici pri Slivnici. 
Kljub vsemu pa je Gregor Verbošt pod taktirko trenerja Boruta Podgornika že v tistem pravem 
ritmu vsakodnevnih treningov. Med tednom trenira v Ljubljani, med vikendi pa na Poljanah v Ma-
riboru ali pa na domači Poleni. Poleg trenerja mu z nasveti pomaga tudi starejši brat Tadej Verbošt, 
športnik leta Slovenskih goric 2014.
Glavni Gregorjevi cilji so postavitve osebnih rekordov, poziv v ml. člansko reprezentanco in vno-
vična osvojitev medalje v državnem prvenstvu med mlajšimi člani in člani v cestnih tekih in v 
krosu. V letošnjem letu ga čaka še nastop na Evropskem prvenstvu v krosu in udeležba na močnih 
mitingih v Nemčiji, Italiji, Avstriji in Hrvaški. Nastope mu ureja trener Borut Podgornik, ki je 
hkrati tudi menedžer številnim atletom.

Dejan Kramberger 

Tek ob Trojiškem jezeru
Športno društvo Sveta Trojica v sodelovanju s podjetjem Protime v sklopu praznika občine Sveta 
Trojica organizira 32. tradicionalni tek ob Trojiškem jezeru. Tek bo v vsakem vremenu v nedeljo, 
15. maja, s pričetkom ob 17. uri. Potekal bo v 14 kategorijah, in sicer: pionirji U12, pionirke U12, 
pionirji U14, pionirke U14, pionirji U16, pionirke U16, mladinci U20, mladinke U20, člani, čla-
nice, veterani, veteranke, starejši veterani in starejše veteranke. Zbirališče in start je pri brunarici 
TD Sveta Trojica pri jezeru pod cerkvijo – ob izteku kamnitih stopnic. Za prva tri mesta v vseh 
kategorijah, ki pretečejo progo 3600 metrov ali več, so zagotovljeni pokali ŠD Sveta Trojica. Občani 
občine Sveta Trojica pa tečejo tudi za pokal občine Sveta Trojica.

KOLESARSTVO 

Mladi kolesarji TBP Lenart uspešni na Hrvaškem
V soboto, 16., in v nedeljo, 17. aprila 2016, je na Hrvaškem potekala kolesarska dirka 3. Velika 
nagrada otoka Vira, ki so se je udeležili kolesarji TBP Lenart in so dosegli odlične rezultate. Na dir-

ki so sodelovali kolesarji iz večine slovenskih in 
hrvaških klubov. Dirka je bila etapna, Maj Gungl 
iz Zg. Porčiča je v kategoriji mlajši mladinci v so-
botni etapi zasedel 2. v nedeljski pa 5. mesto, kar 
je skupno pomenilo osvojitev 2. mesta. Nik Rojko 
(kategorija dečki B, do 14 let) iz Zg. Voličine se 
je v sobotni etapi uvrstil na 2., v nedeljski dirki 
pa na 4. mesto, v skupni razvrstitvi se je zavihtel 
na odlično 3. mesto. Trinajstletna Tajda Hamler 
iz Sp. Voličine je v soboto osvojila 4., v nedeljo 
pa 9. mesto, kar ji je prineslo 6. mesto v skupni 
uvrstitvi.

D. O.

ROKOBORBA 

Odlična rezultata rokoborcev
V soboto, 19. februarja, smo tekmovali na dr-
žavnem prvenstvu v M. Soboti. Tekmovanje je 
bilo za člane v grško-rimskem slogu. Naš tek-
movalec Metod Dobaj je v kat. 66 kg z dvema 
zmagama in enim porazom zasedel odlično 3. 
mesto. Soborec Mitja Ptešljič pa v kat. 85 kg 
s tremi zmagami in enim porazom prav tako 
odlično 3. mesto. Z malo športne sreče bi lah-
ko bil mesto više. Z uspehom smo v klubu zelo 
zadovoljni.

Tomo Jagarinec

KARATE 

Ponovno odličja
To pomlad so lenarški karateisti ponovno posegli po odličjih. Najprej v soboto, 5. 3. 2016, ko je v 
Žalcu potekal že 14. mednarodni karate turnir. Udeležila se ga je 3-članska ekipa Karate kluba Ko-

vinar Maribor, med njimi tudi Vid Zarič, član lenarške sekcije 
omenjenega kluba. Vid je v kategoriji kat med mlajšimi dečki 
osvojil odlično drugo mesto.
Že naslednji dan, v nedeljo, 6. 3. 2016, se je ista odprava karate-
istov odpravila na mednarodni turnir v bližnji Lipnico v Avstri-
ji, kjer je Vid ponovno zasedel drugo mesto v katah, medtem 
ko je v borbah prepričljivo premagal vse nasprotnike in zmagal.
V nedeljo, 20. 3. 2016, je v sončni Luciji potekal 1. krog sloven-
skega pokala Karate zveze Slovenije. Vidu se je na tem tekmo-

vanju pridružil še klubski ko-
lega Filip Vinter. Medtem ko 
jima v kategorijah kat ni šlo 
najbolje, sta bila odločnejša v 

Sefi

KAKO PA VI SHRANJUJETE 
SVOJE DRAGOCENOSTI?

OBIŠČITE     WWW.NKBM.SI    IN SE Z NAŠIMI SVETOVALCI 
PRIPRAVITE NA JUTRI.
T: 080 17 50 | | SKYPE: NOVAKBM NOVA KBM

LETNI NAJEM SEFA V POSLOVALNICI LENART ŽE OD 46,36 EUR!

Najmlajši pred polno Dvorano Tabor

Filip in Vid na pokalni tekmi 
KZS v Luciji
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kategorijah borb. Vid je na koncu dosegel bronasto 
odličje, Filip pa je v višji težnosti kategoriji klonil 
šele v finalu in tako pristal na 2. mestu. 
V nedeljo, 2. 4. 2016, je v Lovrencu na Pohorju po-
tekal 3. krog osnovnošolske lige. Udeležili so se ga 
Filip Vinter, Vid Zarič, Nino Ornik in Martin Za-
dravec. V kategorijah kat je Vid med mlajšimi dečki 
zasedel 3. mesto, Martin pa je med starejšimi dečki 
klonil šele v finalu ter osvojil 2. mesto. V kategorijah 
borb so odličja osvojili prav vsi predstavniki lenar-
škega karateja. Tretje mesto sta zasedla Filip Vinter 
in Nino Ornik, Martin je srebru v katah dodal še 
srebro v borbah, Vid pa je premagal vso konkuren-
co in v svoji kategoriji borb zmagal. Čestitamo! 

Darko Zarič

JU-JITSU

Državni podprvak v ju-jitsu 
Člani kluba Ju-jitsu Nippon Lenart so se ponovno iz-
kazali v borbah na državnem prvenstvu v Šempetru v 
starostnih kategoriji otroci do 15 let in mladinski kate-
goriji. Posebej se je izkazal Jan Urbanc v kat. -60 kg, ki 
je v borbah proti finalu kar dvakrat dosegel predčasno 
zmago (full ippon), v samem finalu je povedel z 9:2 nato 
pa je bil zaradi nepravilnega oz. nedovoljenega davlje-
nja diskvalificiran, tako da je osvojil 2. mesto. V isti sta-
rostni skupini v kat. -66 je Gašper Waldhütter zasedel 
5. mesto. Tomi Tomažič je nastopil med mladinci v kat. 
-56 kg in osvojil 5. mesto. Čestitke tekmovalcem za pri-
kazane borbe.

Aljoša Frešer

STRELJANJE 

Rajmund Cvetko državni prvak
Potem ko so bila izvedena regijska tekmovanja invalidov v 
streljanju z zračno puško, je v soboto, 9. aprila, v Ljubljani 
potekalo še tekmovanje za naslov državnega prvaka. Po pre-
prečljivi zmagi na regijskem tekmovanju v Slovenski Bistrici 
je članu Medobčinskega društva invalidov Lenart Rajmun-
du Cvetku iz Benedikta uspelo tudi v Ljubljani, kjer je branil 
naslov lanskoletnega invalidskega državnega prvaka v stre-
ljanju z zračno puško in ta naslov osvojil tudi za leto 2016.

F. B.

BOWLING

Bowling liga - sezona 2015/16
Vsak četrtek, vse od oktobra, je v Bowling centru Lenart potekala bowling liga, tokrat že 7. sezona, 
v kateri je sodelovalo 9 ekip, ki so se med seboj pomerile v 18 krogih. V sredini marca smo dobili 
novega zmagovalca - ekipo Flos Klasmetal. Ta je bila letos pretrd oreh za tekmece. V njej igrajo 
sami odlični igralci, ki so že v preteklih sezonah bili del zmagovalnih ekip. Prepričljivo je prema-
gala vso konkurenco in domov odnesla tudi prehodni pokal bowling lige, ki je preteklo sezono 
pripadal ekipi Marmir. Le-ta je letos zasedla odlično drugo mesto. Odlično se je borila tudi ekipa 
Inštalacije Hauptman, ki je zadržala tretje mesto po lanski sezoni. 

Končni razpored bowling lige sezone 2015/16
Naj igralec lige je Milan Jalen iz ekipe Marmir, ki je že z lanskim drugim mestom posamezno 
nakazal, da je v odlični formi. V povprečju je dosegel 188,29 točk/okvir (10). Drugo mesto je pri-
padlo tekmovalcu Gregorju Tušu, tretje pa Jožetu Bitencu. Oba prihajata iz zmagovalne ekipe Flos 
Klasmetal.

Igralci z najboljšim povprečjem v ligi 
sezone 2015/2016
Iskrene čestitke vsem ekipam in igralcem za 
izvrstne dosežke.

Sonja Brandšteter, KZ Lenart

ZA RAZVEDRILO

»Peter, zakaj si danes tako utrujen?« je 
pred dnevi pri malici šivilja Marica pov-
prašala rezkarja Petra.

»Z ženo sva za nekaj dni dobila v oskrbo 
vnuka iz mesta,« je pojasnil Peter. »Sin je z 
ženo odšel na križarjenje po Sredozemlju, 
svojega sinčka pa poslal k nama na deže-
lo.«

»Vidva pa sta res lahko srečna,« je dejal 
mizar Tone.

»Tone, to ni navaden vnukec, temveč 
vnukec iz mesta,« je pomenljivo dejal Pe-
ter. »Zato imava z njim nekoliko več dela, 
kot bi ga imela sicer.«

»Tega pa ne razumem,« je presenečeno 
odvrnil Tone.

»Tu ni kaj razumeti,« je utrujeno za-
mahnil z roko Peter. »Moj vnukec iz mesta 
pije samo pasterizirano mleko, ker začne 
bruhati, če dobi v usta smetano. Je samo 
jajčka iz trgovine, da se ne bi zastrupil s 
salmonelo. Zelenjavo pa uživa samo kon-
zervirano, saj se mu sveža gnusi, ker po 
njej menda lezejo polži in črvi. Zato imava 
z ženo veliko dela s pripravo vseh obro-
kov.«

»Sedaj pa že razumem, zakaj si utrujen. 
Verjetno se moraš z vnukom tudi veliko 
igrati,« je razumevajoče dejal Tone.

»Nič ne razumeš,« je odvrnil Peter. »Z 
njim se sploh ne morem igrati, ker ves 
dan čepi pred tabličnim računalnikom 
ter udarja po njem kakor zmešan. Na tem 

svojem igračunalniku ves dan tako zavzeto 
strelja in ubija nekakšna nenavadna bi-
tja, da se še sploh ni premaknil iz dnevne 
sobe, kaj šele, da bi si šel ogledati domače 
živali.«

»Ali imaš vsaj ponoči mir?« je Petra so-
čutno vprašal Tone.

»Nikakor. Včeraj ponoči se je moj vnu-
kec iz mesta skoraj zadušil. Na srečo je 
soseda ugotovila, da mu verjetno škoduje 
oster podeželski zrak. Zato sem ga zapeljal 
v avtocestni tunel na Cenkovi, da se je na-
dihal pravega mestnega zraka, ki ga je na-
vajen od doma. Zvečer pa sploh ne more 
zaspati, če pred hišo ne prižgem žage in 
mopeda, ker ga je strah tišine, saj nanjo ni 
navajen.«

»Potem pa verjetno že komaj čakaš, da 
se bo tvoj vnuček vrnil nazaj v mesto,« je 
dejal Tone.

»Kje pa,« je vzkliknil Peter. »Dokler ga 
ne spravim v red, ga ne bom poslal v me-
sto, pa če se bom moral stepsti s sinom. Ne 
bi rad videl, da bi moj rod degeneriral.«

»Tako je prav,« je vzkliknila Marica, 
»Kar pozdravi svojega vnuka tu na po-
deželju. Ko boš z njim opravil, pa vzemi 
na zdravljenje v svoj podeželski sanatorij 
enega za drugim še naše politike iz mest. 
Sedaj veš, zakaj so takšni, kakršne vidiš po 
televiziji. Ker jim manjka zdrave hrane, 
čistega zraka in tišine, jim zmanjkuje tudi 
zdrave kmečke pameti.«

Podeželski sanatorij
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Poliestri
»Iz česa je narejen ta čudovit plašč?« je 
fina gospa povprašala trgovko.
»Iz poliestrov. Ali ga boste kupili?«
»Ne, hvala, poliestri se mi preveč smilijo. 
Kdo ve, koliko jih morajo ubiti za en 
damski plašč.«

Brez težav
»Tri mesece z možem ne smeta imeti 
spolnih odnosov,« je ginekolog dejal 
pacientki. »Bo šlo?«
»Seveda, saj imam ljubimca.«

Sin
»Francelj, kako si kaj?«
»Težave imam, ker sem dobil sina.«
»To pa je lepo. Čestitam. Kako pa se drži 
žena?«
»Za zdaj dobro, ker še ne ve.«

Okolje
»Kmalu bomo živeli v lepšem okolju,« je 
ena soseda dejala drugi.
»Mi pa bomo kmalu živeli v bolj mirnem 
okolju,« je dejala druga.
»Ali se boste tudi vi preselili?«
»Ne, mi bomo ostali tukaj.«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

CENIK oglasnega prostora v 
Ovtarjevih novicah

1/16 strani 124 x 40 mm 80,00 €

1/8 strani 124 x 84 mm 100,00 €

1/4 strani 124 x 173 mm 180,00 €

1/2 strani 253 x 173 mm 280,00 €

Cela stran 253 x 350 mm 480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Vogalček J. Vanturja

Sezona 2015/16 BCL Skupaj 
kegljev

Velike 
točke

Male 
točke

Povprečje /
ekipo

Povprečje /
igralec

Štev. 
krogov TOČKE

1. Flos Klasmetal 44418 118 349 694,03 173,51 16 29

2. Marmir 44135 118 336 689,61 172,40 16 26

3. Inštalacije Hauptman 43745 110 312 683,52 170,88 16 24

4. Zavrh 40992 83 263 640,50 160,13 16 15

5. Essens 41001 70 229 640,64 160,16 16 14

6. KZ Lenart 40946 71 231 639,78 159,95 16 14

7. Vinska trta Voličina 40288 76 249 629,50 157,38 16 14

8. Beli labod 38316 38 172 598,69 149,67 16 4

9. Marmor granit Črnčec 38100 38 191 595,31 148,83 16 4

Igralec Ekipa Povprečje

1. Milan Jalen Marmir 188,29

2. Grega Tuš Flos Klasmetal 182,31

3. Jože Bitenc Flos Klasmetal 178,69

4. Darko Sklepič Marmir 177,02

5. Igor Tuš Flos Klasmetal 176,77

6. Milan Hauptman Inštalacije Hauptman 176,69

7. Franc Belšak Inštalacije Hauptman 175,15

8. Milan Polanec Vinska trta 171,77

9. Peter Fekonja Marmir 171,48

10. Vlado Karažinec Inštalacije Hauptman 171,40

Zmagovalna ekipa Flos Klasmetal

Skrajno levo Martin, skrajno desno Nino. 
Posnetek z OŠ lige v Lovrencu na Pohorju.
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Uspešno v novo pridelovano sezono z željo po povečevanju ekološke pridelave

Zadruga Dobrina 
Zadruga Dobrina, ki jo 

združujejo lokalni kmeto-
valci in drugi ponudniki 
podeželja, je v prvih šti-
rih letih delovanja dosegla 
osnovne cilje delovanja: 
povečevanje deleža ekolo-
ške pridelave, trženje lokal-
nih pridelkov in izdelkov 
v obratih javne prehrane, 
odkup pridelkov in izdel-
kov po pravičnih cenah. V 
lanskem letu se je registri-
rala kot socialno podjetje, 
čeprav že od ustanovitve 
izvaja naloge v skladu s 
socialnim podjetništvom. 
Poslanstvo njenih članov 
je krepitev, povečevanje za-
vedanja o samooskrbi, predvsem dvig količin 
v lokalnem okolju pridelane hrane najvišje 
kakovosti za potrebe domačega prebivalstva. 
Člani so prav iz izkušenj boljšega poslovanja 
v lanskem letu (z obrati javne prehrane, hote-
li, individualnimi kupci) ugotavljali, da je za 
uspešen razvoj potreben večji obseg pridela-
ve, predelave in prodaje ekoloških živil, po ka-
terih je vse večje povpraševanje. Za nadaljnje 
uspešno delovanje in razvoj Dobrina, ki trže-
nje usmerja tudi širše, izven Podravja, potre-
buje več ekoloških tržno naravnanih kmetij, 

ki se bodo odločile za pre-
usmeritev in trženje, v vseh 
kmetijskih dejavnostih, 
predvsem v sadjarstvu, ze-
lenjadarstvu, živinoreji ter 
pridelavi nekaterih polj-
ščin (ajda, proso, lan, olj-
ne buče, ječmen, pira …). 
Veliko je v lokalnem okolju 
tudi pomanjkanje prede-
lanih ekoloških izdelkov 
v večjih količinah, najbolj 
primanjkuje konzervirana 
in zamrznjena zelenjava, 
sadje, pekovski izdelki. Do-
brina k sodelovanju vabi 
kmetovalce, ki se še odlo-
čajo za ekološko kmetova-
nje ali so s tem že začeli. Več 

informacij lahko pridobite na gsm: 051 388 
343 ali na e-mail: info@zadruga-dobrina.si.  
S podporo manjšim, lokalnim kmetijam, z 
ohranjanjem avtohtonih, odpornih kulturnih 
vrst semen in poudarjanjem pomena doma-
če sezonske hrane bo z nami raslo zavedanje 
pomena samooskrbe in iskanje priložnosti za 
doseganje dopolnilnega dohodka na podeže-
lju. 

Milojka Fekonja, predsednica Zadruge 
Dobrina, z. o. o., so. p.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Breza (Betula pendula)
Breza je listopadno drevo, ki je zelo opa-

zno zaradi značilne bele skorje. Najpogo-
steje raste na sončnem gozdnem robu. V 
višino doseže od 15 do 
30 metrov in dočaka 
do sto let. Mlade veje 
so tanke in se elegan-
tno prevešajo proti 
tlom. Listni popki so 
lepljivi, odrasli listi so 
nazobčani, rombaste 
oblike. Imajo rahel 
vonj, grenak in smol-
nat okus. Moški in 
ženski cvetovi so loče-
ni. Cvetni prah nekate-
rim povzroča alergijo. 
Glede na rastišče breza 
ni zahtevna, le zamo-
čvirjenih in kislih tal 
ne mara preveč. Les je 
uporaben za kurjavo, 
izdelavo pohištva in tudi umetne svile. Sa-
dimo jo tudi kot okrasno drevo, to so seve-
da posebne sorte. Na Finskem je breza na-
cionalno drevo (šibanje z brezovimi vejami 
po savnanju), v Rusiji simbolizira pomlad 
in dekleta. Največ breze pri nas raste v Beli 
krajini, kjer je prisotna tudi v običajih Ze-
lenega Jurija. V naših krajih so za telovsko 
procesijo z vejami breze krasili oltarje v na-
ravi in blagoslovljene vejice odnesli domov, 
da bi jih varovale pred vremenskimi nepri-
likami. Pravijo, da je pod brezo milo podro-
čje miru, zato posedanje pod njo pomirja, 
sprošča in deluje protistresno.

V zdravilne namene uporabljamo listne 
popke, liste, lubje in sok. Lepljive popke 
pobiramo zgodaj pomladi (lahko jih upo-
rabljamo sveže ali suhe). Posušimo jih na 
hitro v senčnem prostoru. Liste nabiramo, 
ko so dokončno razviti, vendar še mehki, 
to je aprila in začetek maja, odvisno od ve-
getacije. Čaj pripravljamo kot poparek iz 
popkov in listov. Pospešuje izločanje seča, 
celo do petkrat. To je pomembno predvsem 
takrat, ko se voda nakopiči v telesu zaradi 

vnetih ledvic, kroničnega katarja mehurja, 
težav pri mokrenju, pri motnjah krvnega 
obtoka, pri jetrnih boleznih. Ker se z vodo 

izloča tudi sečna kisli-
na, pomaga pri revma-
tičnih in protinskih te-
žavah. Čaj pijemo tudi 
pri začetni sladkorni 
bolezni, kožo čistimo 
s kopelmi pri lišaju, 
garjah in nečisti koži. 
Dnevna doza je dve do 
tri skodelice nesladka-
nega čaja, ki ga seveda 
ne pijemo v nedogled. 
Ob pitju čaja se pripo-
roča zdravilna dieta. 
Pod Olševo nam je na 
planinskem pohodu 
kmet domačin svetoval 
pri utrujenih mišicah 
in bolečih sklepih leža-

nje čez noč na svežih brezovih listih. Zgodaj 
pomladi v brezo, ki ima en meter od tal pre-
mer vsaj 20 cm, navrtamo luknjo v višini 20 
do 30 cm od tal, v globino 2 do 3 cm. Vanjo 
potisnemo stekleno cevko in sok prestre-
žemo v steklen kozarec. Luknjo zamašimo. 
Sok hranimo v hladilniku in jemljemo po 
žličkah skozi ves dan. Očisti nam kri in nas 
okrepi. Uporabljamo ga tudi za celjenje ran, 
pri vnetih dlesnih, za odstranjevanje peg 
in za rast in krepitev las. Čaj za pomladno 
kuro pripravimo iz enakih delov brezovih 
listov, listov gozdne jagode, listov maline in 
listov črnega ribeza. Pripravimo poparek iz 
dveh čajnih žličk mešanice, lahko ga osladi-
mo z medom in pijemo po požirkih.

Pri zeliščarskem krožku so me otroci 
vprašali, zakaj je breza bela. Spomnila sem 
se Pavčkove pesmi Zakaj so breze bele. V 
spominu mi je iz mojih šolskih dni ostal 
zaključni verz: »Pridni so pri nas otroci, da 
nikoli še tako.« Poiščite pesem in ugotovite, 
ali lahko breze zopet dobijo črno deblo.

Marija Čuček

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« objavlja 

3. likovni natečaj za otroke in mladostnike 
v okviru prireditve agatine skrivnosti 2016 na temo Tajna poroka in Friderikov odhod na 

vojsko iz zgodovinske povesti Črni križ pri Hrastovcu pisca Ožbalta Ilauniga.
V likovnem jeziku je lahko tematika izražena z različnimi barvami, oblikami, materiali, tehni-
kami ipd. Odločili smo se, da vas vzpodbudimo k likovnem ustvarjanju iz zgodbe/posameznega 
prizora iz omenjene knjige. Vabimo vas, da likovno ustvarjanje delite z nami!
Pogoji sodelovanja:
•	 Na natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki do 18 let, individualno ali skupinsko z 

osnovnimi šolami, vrtci, osnovnimi šolami s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

•	 Izdelki bodo razdeljeni v dve starostni skupini: do 11 let ter od 12 do 18 let.

•	 Likovne izdelke, prispele do 10. junija 2016, bo pregledala tričlanska strokovna komisija.

•	 Prispela dela bodo razstavljena v okviru dogodkov in aktivnosti v projektu Agatine skriv-
nosti 2016 v Lenartu. 

•	 Nagrajeni posamezniki ali mentor in njegovi učenci bodo prejeli zlato, srebrno in bronasto 
Agatino priznanje ter praktične nagrade.

•	 Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb, grafik 
… pa naj ne presega formata velikosti A2. Posamezni avtor pošlje le en izdelek.

•	 Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
 - ime in priimek avtorja, starost, razred;
 - naslov likovnega dela in likovna tehnika;
 - ime in priimek ter naziv mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
 - naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.

•	 Natečaj traja do 10. junija 2016, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.

•	 Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:
Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230  
Lenart v Slovenskih goricah z oznako ZA NATEČAJ "AGATA IN FRIDERIK"
Dodatne informacije o natečaju in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 059 128 773 ter  
e-pošta: info@lasovtar.si

Sodelovanje na sejmu KOS 2016
Od 27. do 29. maja 2016 se bo na Hipodromu Polena pri Lenartu odvijal 6. Kmetijsko-obr-

tniški sejem Lenart – KOS 2016.
Ponudnike, ki bi želeli svojo ponudbo v okviru Ovtarjeve ponudbe predstaviti na letošnjem 

že 6. Kmetijsko-obrtniškem sejmu Lenart, vabimo k sodelovanju. Tudi letos bo poudarek na 
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Ponudba iz Slovenskih goric se bo predstavljala skupaj na 
enem mestu v pokritem prireditvenem prostoru. 

Za predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na voljo pokrit razstavni prostor, cena 
najema je 50,00 EUR + DDV. Za rokodelce - prikaz domače obrti (osebno dopolnilno delo) je 
najem prostora brezplačen. Prijavite se s prijavnim obrazcem, ki ga izpolnjenega vrnete orga-
nizatorju sejma.

Sejem, na katerem se lahko predstavite, bo potekal v petek, 27. 5. 2016, soboto, 28. 5. 2016, 
in v nedeljo, 29. 5. 2016, od 9. do 19. ure.

Po dogovoru lahko ponudniki stojnico delite po dnevih, tako da je prisotnost enega ponudni-
ka vedno zagotovljena v zgornjih terminih – razstavni prostor ne sme biti prazen.

Svojo pripravljenost sporočite do 10. maja 2016 na info@lasovtar.si ali 059 128 773. Več infor-
macij o sejmu lahko najdete na spletni strani: www.sejem-lenart.si.

Zasedal Razvojni svet Društva LAS Ovtar
V sredo, 13. aprila 2016, je v pro-

storih Centra Slovenskih goric (sejna 
soba) na Trgu osvoboditve 9 v Lenar-
tu potekala 16. redna seja Razvojne-
ga sveta Društva za razvoj podeželja 
»LAS Ovtar Slovenskih goric«.

11 navzočih članov (11/19 članov) je 
potrdilo letno poročilo društva za leto 
2015, dopolnjen program dela društva 
za leto 2016 in se seznanilo s predlo-
gom pogodbe med društvom in RASG 
za strokovno-administrativno podpo-
ro ter vsebino Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju društva. 

Društvo skladno z Uredbo o CLLD prevzema tudi pravno nasledstvo nad projekti, sofinanci-
ranimi iz programa LEADER 2007–2013, ki je potrebno za obdobje 5 let po izplačilu zahtevka.

R. V., foto: M. F.

Najavljamo Agatine 
skrivnosti 2016
27. avgusta 2016 bomo že četrtič odkrivali Agatine 
skrivnosti. V Slovenske gorice vas vabijo Društvo za 
razvoj podeželja LAS Ovtar Slovenskih goric, Razvoj-
na agencija Slovenske gorice in KD Delavec Lenart 
ter številni partnerji in donatorji.

Pred skrivno poroko v Lormanju: Agata Nürnberger 
in njen oče Štefan (Lara Zorec in Jože Ploj). Fotografi-
ja: Zdenka Šulin


