
VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

LETO IX | 27. OKTOBER 2017 | ŠTEVILKA 9 (87) | CENA: 1,70 €

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije 
(SOS) se je 17. oktobra, dan pred se-
stankom s predstavniki ministrstev za 

javno upravo in finance, na Ptuju sestalo na 
temo novele zakona o financiranju občin ter 
s tem povezane višine povprečnine, ki še ve-
dno ne dosega stroškov zakonsko določenih 
nalog. Odločili so se, da sporazuma z državo 
ne bodo podpisali.

Predsednik SOS Bojan Kontič, sicer velenj-
ski župan, je spomnil, da imajo župani zave-
znika tudi v državnem svetu, ki je zavrnil pre-
dlog zakona. Ob tem je kolegom županom 
povedal, da imajo neka zagotovila vlade, da 
bi z leti skušali priti do 609 evrov, kolikor bi 
bila zakonsko določena povprečnina, a "se ve, 
da so vmes tudi volitve".

Čeprav v SOS ocenjujejo, da je predlagana 
povprečnina za naslednje leto v višini 551 
evrov korak v pravo smer, pa tudi s to pov-
prečnino po Kontičevem mnenju ne morejo 
biti zadovoljni. Priznal je sicer, da je vlada že 
drugo leto zapored 
zvišala številko, a pre-
malo glede na potre-
be občine.

"Naša želja je zato, 
da z državo čim hitre-
je dogovorimo tem-
po, ki bo na koncu 
pomenil izenačitev 
potreb občin in izva-
janje zakonsko do-
ločenih nalog. Sedaj 
smo naredili napre-
dek, a je to še daleč 
od tega, kar bi za-
dovoljilo občine," je 
dejal velenjski župan 

in dodal, da je bil odnos države do delovanja 
občin zadnja leta mačehovski.

Bistvenih sprememb letos kljub napo-
vedanim novim pogovorom ne pričakuje, 
bodo pa nadaljevali aktivnosti in skušali najti 
pameten dogovor že za naslednje leto. Spo-
razum bi po njegovem mnenju podpisali že 
letos, če bi številko povišali za vsaj 15 evrov.

Pred časom so na to temo že imeli kore-
spondenčno sejo predsedstva SOS in večin-
sko so se odločili, da sporazuma z vlado letos 
ne bodo podpisali, vsaj približno enako stali-
šče pa naj bi zavzeli tudi v Združenju občin 
Slovenije (ZOS).

Župani so znova opozarjali vsak na svoje 
težave zaradi prenizke povprečnine. Na kon-
cu so na predlog šentjurskega župana Marka 
Diacija sprejeli sklep, da bodo pozvali vlado, 
naj znotraj resornih ministrstev zagotovi in-
vesticijska sredstva za obnovo osnovnih in 
glasbenih šol ter področje kulture.

Na predlog bistriškega župana Ivana Ža-

garja pa so se odločili oblikovati dopolnilo 
k zakonu, v katerem bi zapisali časovnico, s 
katero bi se država zavezala do določenega 
roka izpolniti zavezo in tako začeti izplače-
vanje zakonsko določene povprečnine. Žagar 
je predlagal, da bi dopolnilo naslovili na vse 
poslanske skupine, saj bi tako videli, katere 
njihove zahteve tudi zares podpirajo.

Med glasnimi zagovorniki dviga povpreč-
nin je vselej tudi mariborski župan Andrej 

Fištravec, ki je opozoril, da morajo biti lo-
kalne skupnosti pozorne na to, da država 
ne bi zgolj administrativno skušala spraviti 
povprečnin na zakonsko raven, s tem, da bi 
zniževala slednjo na račun standarda ljudi in 
občin. Ob tem je župane pozval, da ravnajo 
podobno kot mariborska občina, ki je ob bolj 
ugodnem financiranju bank šla v reprogram 
dolgov in tako sprostila svoj kreditni poten-
cial.

Na sestanku predstavnikov občin in 
pristojnih ministrstev za javno upra-
vo in finance so 18. oktobra v Ljublja-

ni vnovič pretresali rešitve predlagane novele 
zakona o financiranju občin. Na vladni strani 
naj bi zdaj ponovno preverili, v kolikšni meri 
bi lahko pripombe občin upoštevali in vklju-
čili v dopolnila, ki bodo predlagana k členom 
zakona.

Novela zakona o financiranju občin je na-
mreč že v parlamentarni obravnavi. Spremi-
njanje njene vsebine, ki je v več segmentih za 
občine nesprejemljiva, je tako možno le še 
prek dopolnil. O tem naj bi v teh dneh odlo-
čal parlamentarni odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo.

V prehodnih določbah naj bi z dopolnili 
določili, da se bo občinam pri investicijskih 
transferjih v prihodnjih dveh letih iz držav-
nega proračuna zagotavljalo tri odstotke 
nepovratnih sredstev in tri odstotke v obliki 
odobritve dodatnega zadolževanja. Občine, 
ki jim pripada presežek nad primerno pora-

bo, pa bi dobile 85 odstotkov teh sredstev.
Obe vprašanji so v preteklih letih urejali z 

zakonom o izvrševanju državnega proraču-
na, ker pa je novela zakona o financiranju ob-
čin v postopku obravnave, naj bi zdaj določbe 
vključili vanjo. Po drugi strani pa povprečni-
na ostaja določena z zakonom o izvrševanju 
državnega proračuna, in sicer je za prihodnje 
leto predvidena v višini 551 evrov, za leto 
2019 pa v višini 558 evrov.

V združenjih občin si želijo, da bi v zako-
nu opredelili, kdaj bodo uveljavljena polna 
povprečnina, izračunana na podlagi zakona. 
Prav tako bi želeli določiti prehodno obdo-
bje, v katerem bi prišli do polnega investicij-
skega transferja. Med drugim se ne strinjajo 
niti s predvidenim načinom določanja višine 
povprečnine kot tudi ne s predlaganimi spre-
membami pri sofinanciranju skupnih občin-
skih uprav. V kolikšni meri jim bo vladna 
strani prišla naproti, naj bi bilo jasno v teh 
dneh.

STA, E. P.
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Videnje ljudi in dogodkov

Predsedniki držav imajo različen status
Seveda vse države na svetu ne poznajo 

funkcije predsednika države, ponekod, tudi 
v Evropi, imajo kralje. Anglijo, na primer, 
vodi kraljica Elizabeta. Ponekod so državni 
suvereni tudi carji.

Vse to je odvisno od tradicije. V Angliji so, 
na primer, že pred leti govorili, da bodo mo-
narhijo opustili in uvedli republiko, kar se ni 
in se verjetno še hitro ne bo zgodilo.

Poleg tega imajo državni suvereni različen 
status. Za zdaj se spomnim izjemnega polo-
žaja predsednika ZDA, ki je obenem predse-
dnik vlade. So pa še druge, bolj pomembne 
razlike med državami. Ponekod so predse-
dniki držav bolj ali manj moralno politične 
figure in imajo malo konkretnih pristojnosti, 
ker so te prepuščene vladam. Taki primeri so 
na primer v Evropi poleg Slovenije v Avstriji, 
Nemčiji in Italiji. 

Seveda so razlike tudi v načinu izvolitve 
državnega suverena. Medtem ko skoraj v 
vseh državah volijo predsednika republik 
parlamenti, pa imamo, na primer, v Slove-
niji neposredne volitve. Neposredne volitve 
predsednika države naj bi mu dajale večjo 
moralno politično moč, ker se je zanj odlo-
čila večina volivcev, in predsednika med nje-
govim mandatom ni enostavno zamenjati, 
tako kot se to lahko zgodi, kjer predsednike 
volijo v parlamentu.

Za vse predsednike in drugače poimeno-
vane suverene pa velja, da v svetu predsta-
vljajo svoje države in jih pri tem ne more 
nihče nadomestiti.

Po navadi tudi imenujejo veleposlanike in 
so poveljniki vojske v državi.

Eno so z ustavo ali kako drugače določe-

ne pristojnosti predsednikov držav, drugo 
pa, kaj v »protokolarnem« smislu v resnici 
počnejo in kakšen vpliv imajo na državljane 
in druge državne organe, zlasti še na parla-
mente in vlade. Tu so precejšnje razlike, ki 
so predvsem odvisne od osebnosti vsakega 
predsednika države. Vsak predsednik dr-
žave naj bi bil nesporna moralno politična 
avtoriteta, v katero ljudje zaupajo in od nje 
pričakujejo ukrepanje, če odpovedo druge 
inštitucije države.

Delovanje predsednikov pa je pogosto 
odvisno od razmerja političnih sil, zlasti še 
tam, kjer volijo suverene parlamenti. Če nek-
do želi biti izvoljen za predsednika države, se 
mora pogosto »udinjati« različnim strankam 
pod pretvezo, da država potrebuje združe-
valno osebnost na čelu države, pri čemer pa 
se pozablja na vlogo večstrankarskega siste-
ma.

Seveda naj bi predsedniki bili tudi zdru-
ževalne osebe, vendar ne za vsako ceno. 
Predvsem morajo tudi v parlamentih zago-
varjati primarne potrebe in interese ljudi, ne 
pa strank, parlamentov ali vlad. Zato morajo 
brezkompromisno, odločno, javno kritično 
in konkretno spregovoriti in se izpostaviti 
kot ljudje in politične osebnosti.

Žal redki predsedniki držav tako deluje-
jo. Raje se umaknejo v varno zavetje svojih 
palač. Drugi pa spet prepogosto javno nasto-
pajo in skorajda moledujejo, naj se v državi 
kaj spremeni, vendar preveč modrujejo in 
premalo konkretno opozarjajo na negativne 
družbene pojave in grajajo njihove nosilce.

Tone Štefanec

Poslanski premislek

Socialni položaj prejemnikov kmečkih 
pokojnin v Sloveniji

Pri svojem delu poslanca se srečujem s šte-
vilnimi socialnimi stiskami posameznikov 
in tudi skupin prebivalstva, ki živijo človeka 
nedostojno življenje. Pred kratkim sem na 
pobudo številnih kmetovalcev iz Slovenskih 
goric na Vlado RS naslovil pisno poslansko 
vprašanje v zvezi socialnim položajem preje-
mnikov kmečkih pokojnin.

Velika večina prejemnikov kmečkih po-
kojnin živi globoko pod pragom revščine, 
prejemajo varstveni dodatek ali druge soci-
alne transferje. V času pred osamosvojitvijo 
je za kmete veljal poseben režim pokojnin-
skega zavarovanja, po katerem niso bili po-
kojninsko zavarovani pod enakimi pogoji 
kot drugi delavci.

Današnja socialna slika prejemnikov 
kmečkih pokojnin ali oseb, ki so bile vsaj ne-
kaj časa zavarovani kot kmetje, je zelo slaba. 
Velika večina prejemnikov kmečkih pokoj-
nin živi globoko pod pragom revščine, pre-
jemajo varstveni dodatek ali druge socialne 
transferje. Socialni položaj te skupine ljudi se 
je vsaj malo izboljšal v času, ko je bila uvede-
na državna pokojnina.

Vendar je bil institut državne pokojnine 
ukinjen v času ministrovanja dr. Svetlika leta 
2010, uveljavitev ukinitve pa dvakrat pre-
stavljena na leto 2012. Prejemniki državne 
pokojnine pa so bili napoteni na prejemanje 
socialnih transferov, ki so vse do letošnjega 
leta predstavljali kredit države, za katerega 
je moral prejemnik zastaviti nepremičnino, 
njegovi dediči pa socialni transfer vračati iz 
zapuščine. Socialni položaj kmečkih upoko-
jencev se je tako ponovno še bolj poslabšal.

V zvezi s problematiko kmečkih pokojnin 
sem na Vlado RS naslovil naslednja pisna 
poslanska vprašanja:

1. Kateri predpisi so veljali na območju 
Slovenije od leta 1945 za pokojninsko za-
varovanje kmetov in koliko je bilo po posa-
meznih predpisih kmetov, ki so vplačevali 
pokojninsko zavarovanje vsaj 6 mesecev, in 
pod kakšni pogoji ter za kakšen obseg pra-
vic? Koliko je bilo po posameznih predpisih 
kmetov, ki so vplačevali celotno zavarovalno 
dobo? Koliko je bilo po posameznih predpi-

sih kmetov, ki so bili zaposleni tudi drugje?
2. Koliko je danes oseb (v nadaljevanju: 

upravičencev), ki prejemajo pokojnino, ki je 
deloma ali v celoti vplačana s prispevki po 
predpisih, ki so urejali kmečko pokojnin-
sko zavarovanje? Ali je bil položaj teh oseb 
pred uveljavitvijo predpisov o pokojninskem 
zavarovanju izenačen s položajem drugih 
delavcev pred uvedbo pokojninskega zava-
rovanja, da so se lahko upokojili ne glede na 
vplačane prispevke, preden je bilo pokojnin-
sko zavarovanje uvedeno? 

3. Kolikšna je višina pokojnine teh upra-
vičencev (ločeno za tiste, ki so v celoti, in 
tiste, ki so deloma vplačevali tako imenova-
no kmečko zavarovanje) in koliko jih je po 
razredih 30 evrov (ali primerljiv interval) 
višine pokojnine od najmanjše do največje?

4. Koliko je znašal prispevek (v odstotkih 
od dohodka ali pavšalno) za pokojninsko za-
varovanje kmetov po posameznih predpisih 
in koliko se je iz tega naslova vplačalo v po-
kojninsko blagajno po posameznih mesecih 
v posameznemu letu?

5. Koliko upravičencev, ki prejemajo 
kmečko pokojnino (ne glede na delež pokoj-
nine, ki je vplačana iz naslova pokojninskega 
zavarovanja kmetov), danes prejema varstve-
ni dodatek ali kakšen drug socialni transfer? 
Če se te upravičence do socialnih transferjev 
razporedi po intervalih 30 eur (ali primerljiv 
interval) višine socialnega transferja, koliko 
je takih upravičencev po posameznem inter-
valu višine socialnega transferja, ki prejema-
jo pokojnino v celoti na podlagi tako ime-
novanega kmečkega zavarovanja, in tistih, 
ki prejemajo delno pokojnino na podlagi 
kmečkega zavarovanja?

Prepričan sem, da je populacija kmečkih 
upokojencev veliko pripomogla k obstoju 
slovenskih kmetij in ohranjanju slovenske-
ga podeželja, zato bom poskušal izpostavit v 
DZ tudi to problematiko, ki se tiče tudi šte-
vilnih prebivalcev Slovenskih goric. 

Srečno, dragi rojaki!
Pišete mi lahko na naslov: franc.breznik@

dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik

Javna razprava o Energetskem konceptu Slovenije

Najdražja je energija, ki je ni

Vlada je pred kratkim dala v javno raz-
pravo osnutek Energetskega koncepta 
Slovenije. Gre za strateški dokument 

na področju energetike, ki bo začrtal nadalj-
nji razvoj energetike in elektroenergetskega 
sistema v Sloveniji in še zlasti investicije na 
tem področju s ciljem zanesljive, trajnostne 
in konkurenčne oskrbe z energijo in še zlasti 
z električno energijo do leta 2030 in okvirno 
celo do leta 2050.

Kako pomemben je razvoj energetike za go-
spodarstvo in gospodinjstva, kažejo razprave 
o investiciji v TEŠ 6, ki je že in še bo udarila 
po žepu slehernega državljana. Žal so sedaj, 
ko TEŠ 6 že stoji, preveč denarja zanjo pa je 
že bilo potrošeno, vse razprave o smiselnosti 
in ceni te investicije prepozne. V Sloveniji pa 
se lahko dogovorimo, kako bomo investirali 
v energetske objekte v bodoče. Ali bomo gra-
dili elektrarne na premog, na vodno energijo 
(Mura), na jedrsko energijo (druga jedrska 
elektrarna), na sončno energijo, na vetrno 
energijo (teh elektrarn noče imeti pred svo-
jo hišo nihče) ali na plin. Ob tem pa je treba 
upoštevati, da so cene električne energije iz 
različnih virov zelo različne – najcenejša je 
iz hidroelektrarn, najdražja pa iz obnovljivih 
virov (sončnih in vetrnih elektrarn). Vlada je 
zato pripravila več scenarijev za razvoj sloven-
ske energetike. Za tistega, ki bo za nas najbolj 
sprejemljiv, se moramo v tej deželi dogovoriti 
skupaj. Zato je sedaj čas za razpravo o razvoju 

energetike – po toči bo prepozno zvoniti.
Ob javni razpravi o energetiki je treba imeti 

pred očmi, da je nujna učinkovita raba energi-
je. Zato je treba ljudi izobraževati in ozavešča-
ti, da ne bi »razmetavali« energije in denarja 
po nepotrebnem. Hkrati pa se je treba zaveda-
ti, da je energetska neodvisnost predpogoj za 
suverenost države. Vprašanje je samo, koliko 
denarja imamo za izgradnjo elektroenerget-
skega sistema in koliko si je lahko privoščimo. 
Ob tem pa se velja spomniti, da je najdražja 
energija, ki je ni. Tega se dobro zavedajo vsi, ki 
so pred desetletji izkusili redukcije električne 
energije, ko so vsak dan za nekaj ur izklopili 
električno energijo gospodinjstvom in gospo-
darstvu. Takrat se je življenje praktično ustavi-
lo, zato si kaj takšnega nihče, ki je to doživel, 
ne želi več. Tudi zato se je pametno in vredno 
vključiti v javno razpravo o Energetskem kon-
ceptu Slovenije, saj se ta tiče slehernega drža-
vljana veliko bolj, kot se nekateri tega zavedajo.

Vlada želi pri oblikovanju končnega pre-
dloga dokumenta nadaljevati z vključujočim 
načinom sodelovanja javnosti, stroke in vseh 
ključnih deležnikov, zato je že in še bo pripra-
vila niz posvetov po vsej Sloveniji. Na podlagi 
tega bo pripravljen končni predlog, ki ga bo 
najprej obravnavala vlada, nato pa še poslanci 
v državnem zboru, ki ga bodo v končni obliki 
tudi sprejeli.

T. K.

Manj administracije na Centrih za socialno delo

Uvajajo informativne izračune

Zato da bi razbremenila Centre za soci-
alno delo in še posebej njihove stranke, 
je vlada državnemu zboru predlagala 

spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Če bodo poslanci predlagane 
spremembe sprejeli, bodo Centri za socialno 
delo svojim strankam vsako leto poslali infor-
mativni izračun.

Stranka bo za letne pravice (otroški doda-
tek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, 
subvencija malice, subvencija kosila) podala 
prvo vlogo, s katero se bo strinjala, da se ji 
letne pravice avtomatično podaljšajo. Septem-
bra bo Center za socialno delo na avtomati-
ziran način preveril vse potekle letne pravice 
v mesecu avgustu in vse veljavne pravice v 
mesecu septembru ter avtomatično pridobil 
podatke za novo odločanje. Če bodo ugotovi-
li, da pri stranki ni prišlo do sprememb, ji bo 
Center za socialno delo avtomatično izdal in-
formativni izračun. Stranka, ki bo informativ-
ni izračun prejela, bo imela možnost ugovora, 

če bo ugotovila, da z njim ni kaj v redu. Če bo 
vse v redu in stranka ne bo ugovarjala, pa bo 
še naprej uživala pravico iz javnih sredstev. To 
bo močno razbremenilo zaposlene na centrih 
in stranke.

Sicer pa ima stranka zoper odločbo Centra 
za socialno delo tudi možnost pritožbe, pa 
tudi možnost sodnega varstva. Zato ni boja-
zni, da bi zaradi informativnega izračuna kdo 
ostal brez pravic, ki mu pripadajo po zakonu. 
Skratka, tistim, ki se jim življenjske okoliščine 
ne bodo bistveno spremenile, ne bo potrebno 
vedno znova dajati vlog za pravice iz javnih 
sredstev, temveč jim jih bodo priznali avtoma-
tično še naprej.

S predlogom zakona bodo odpravili tudi 
neskladja z ustavo in uvedli nekatere druge 
spremembe. Med drugimi bodo odpravili tudi 
varčevalne ukrepe na področju otroških do-
datkov.

T. K

Že 4,8 milijona evrov glob za delo in 
zaposlovanje na črno

Finančna uprava Republike Slovenije 
(FURS) vse bolj uspešno preganja delo 
in zaposlovanje na črno. Lani v prvi po-

lovici leta je od kršiteljev na tem področju iz-
terjala za nekaj več kot 3,2 milijona evrov glob, 
v prvi polovici letošnjega leta pa že preko 4,8 
milijona evrov.

Sicer pa je FURS lani opravil 2355 nadzo-
rov v zvezi z delom na črno in 8281 nazorov v 

zvezi z zaposlovanjem na črno. Furs pa izvaja 
nadzor tudi v zvezi s kmetijsko dejavnostjo. 
Tako izvaja nadzor pri prodaji izdelkov na tr-
žnici (ali obstaja obveznost izdajanja računov 
in davčnega potrjevanja računov), nadzor do-
polnilne dejavnosti na kmetijah in nadzor dela 
in zaposlovanja na črno na podlagi utemelje-
nih prijav, ki so lahko tudi anonimne.

T. K.

Ali občinska javna podjetja nelojalno 
konkurirajo obrtnikom in podjetnikom?

Predsednik Obrtno podjetniške zborni-
ce Slovenije Branko Meh je Ekonom-
sko-socialnemu svetu pred nedavnim 

poslal pisni predlog, naj na prvi naslednji seji 
uvrsti na dnevni red obravnavo osnutka za-
kona o gospodarskih javnih službah.

Ob tem je Meh spomnil, da trenutno ve-
ljavni zakon o gospodarskih javnih službah 
določa, da se z gospodarskimi javnimi služba-
mi zagotavljajo materialne javne dobrine kot 
proizvodi in storitve, katerih trajno in nemo-
teno proizvajanje v javnem interesu zagota-
vlja država oziroma občina ali druga lokalna 
skupnost zaradi zadovoljevanja javnih potreb, 

kadar in kolikor jih ni mogoče zagotoviti na 
trgu. Gospodarske javne službe se določijo z 
zakoni s področja energetike, prometa in zvez, 
komunalnega in vodnega gospodarstva in 
gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega 
bogastva, varstva okolja ter zakoni, ki urejajo 
druga področja gospodarske infrastrukture.

»Dogaja pa se, da se določne zakone v lo-
kalnih skupnostih tolmači zelo široko. Tako 
lokalne skupnosti ustanavljajo javna podjetja 
za gospodarske dejavnosti, ki jih drugi subjek-
ti na trgu opravljajo profitno. To ima za po-
sledico nelojalno konkurenco javnih podjetij 
drugim gospodarskim subjektom, ki z opra-
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Občina Benedikt

Asfaltirani novi odseki občinskih cest

Občinski svet Občine Benedikt je v Pro-
gram modernizacije občinskih cest na 
območju občine Benedikt v letu 2017 

uvrstil rekonstrukcijo javne poti 
Drvanja–Hobot–Froleh na dveh 
odsekih v skupni dolžini 734 m in 
del ceste Trotkova – smer Aldecoa 
v dolžini 410 m. Dela na obeh ce-
stah je na podlagi izvedenih javnih 
naročil izvajalo podjetje Pomgrad 
– cestno podjetje, d. d., iz Beltincev 
v mesecu septembru in oktobru. Ši-
rina rekonstruiranih cest je 2,5–3,0 
m + 2 x 0,5 m bankine ali asfaltne mulde. Vre-
dnost gradbenih del znaša 57.606,46 EUR za 
cesto na Drvanji in 39.970,52 EUR za cesto v 
Trotkovi.

Z rekonstrukcijami posameznih odsekov 
občinskih cest občina sledi zadanim ciljem, 
kot so: ureditev občinskih cest in prilagoditev 

sodobnim prometnim stan-
dardom; podaljšanje življenj-
ske dobe, prevoznost in var-
nost prometne infrastrukture; 
zmanjšanje stroškov rednega 
vzdrževanja in zimske službe; 
dvig življenjske ravni prebival-
stva na obravnavanem obmo-
čju; boljši estetski videz in večja 

urejenost ter turistična atraktivnost območja; 
zmanjševanje odhajanja mladih oz. stimuli-
ranje priseljevanja mladih družin na območje 

BŠ

Zopet zdravstvena ambulanta v domačem kraju

Benedičankam in Benedičanom se je 
podobno kot prebivalcem v občini Sve-
ta Ana po dolgem času izpolnila želja 

– zdravstveno ambulanto imajo zopet v do-
mačem kraju. 2. oktobra je namreč zdravnik, 
specialist družinske medicine, Ivan Mitrović, 
dr. med., začel delati pol delovnega časa v 
zdravstveni ambulanti v Benediktu in pol de-
lovnega časa v zdravstveni ambulanti oziroma 
postaji v občini Sveta Ana.

V zdravstveni ambulanti v Benediktu zdrav-
nik specialist Mitrović ordinira v torek od 8. 

do 15. ure, v četrtek od 12. do 19. ure in vsak 
drugi ter četrti petek v mesecu od 8. do 15. 
ure. V ambulanti v Sveti Ani pa dela v pone-
deljek od 8. do 15. ure, v sredo od 12. do 19. 
ure in vsak prvi in tretji petek v mesecu od 8. 
do 15. ure.

Kot pravi župan občine Benedikt Milan Gu-
mzar, ponovnega odprtja zdravstvene ambu-
lante v Benediktu ni bilo lahko doseči, čeprav 
je bila to dolgoletna želja občank in občanov.

»Občini Benedikt in Sveta Ana sta se dogo-
vorili in na ministrstvo za zdravje skupaj na-
slovili vlogo za podelitev koncesije za skupen 
program družinske medicine. Po treh letih 
prizadevanj, razpravljanj in dogovarjanj smo 
koncesijo za skupen program vendarle dobi-
li,« pojasnjuje Gumzar. »Zelo pomembno je, 
da smo dobili nov program družinske medici-
ne in da z odprtjem ambulant v Benediktu in v 
Sveti Ani nismo osiromašili programov Zdra-
vstvenega doma v Lenartu. Ta je svoje progra-
me ohranil, mi pa smo enega dobili dodatno. 
To bo vsaj delno razbremenilo tudi zdravnike 
v Zdravstvenem domu v Lenartu, ki so že dalj 
časa opozarjali na svojo preobremenjenost.«

Po tem ko sta obe občini dobili program, sta 

objavili javni razpis, s katerim sta iskali kon-
cesionarja. »Na razpis so prispele tri vloge. 
Izbrali smo zdravnika, specialista družinske 
medicine, Ivana Mitrovića, ki je izpolnjeval 
največ pogojev. Očitno so zdravniki pripra-
vljeni priti na podeželje, vendar ne preko jav-
nega zdravstva, temveč kot koncesionarji,« 
pravi brez dlake na jeziku Gumzar.

Občanke in občani Benedikta so z navdu-
šenjem sprejeli novico, da bodo imeli v do-
mačem kraju zdravstveno ambulanto, saj se je 
glas o tem hitro razširil od ust do ust, še zlasti 

po tem, ko je na začetku okto-
bra Mitrović pripravil v ambu-
lanti dan odprtih vrat. 

»Začetek dela obeh ambu-
lant, v Benediktu in v Sveti Ani, 
je dober in nadvse obetaven,« 
pravi Mitrović. Samo v prvih 
dveh tednih si ga je za osebne-
ga zdravnika izbralo preko 400 
občank in občanov Benedikta 
in Svete Ane.

Mitrovič tako dober odziv 
pacientov pripisuje dejstvu, da 
ga mnogi že poznajo, saj je v 
osrednjih Slovenskih goricah 
kot zdravnik delal že od leta 
2009 do leta 2014. Prav tako pa 
poznajo njegovo sestro Marjeto 

Damiš. Seveda pa ljudje obiščejo in na novo 
izberejo osebnega zdravnika, ki jim je bližje in 
do katerega imajo lažji dostop, praviloma, ko 
tudi sicer morajo k zdravniku zaradi kakšne 
zdravstvene težave ali bolezni. Zato je mogo-
če pričakovati, da se bo v naslednjih mesecih 
število njegovih pacientov zelo povečalo. Zato 
velja z vpisom v novo ambulanto pohiteti, ker 
ima vsak osebni zdravnik število pacientov, ki 
jih lahko sprejme, omejeno.

Kot pravi Mitrović, so ga v prvih dneh obi-
skali tako starejši kot mlajši pacienti, ki so še 
delovno aktivni. Med starejšimi so bili tudi ta-
kšni, ki so doslej zdravnika obiskali bolj redko, 
saj nimajo lastnega prevoza in se težko podajo 
na pot. »Vidim, da je dostopnost zdravnika za 
mnoge starejše ljudi zares izjemno pomemb-
na. Še sam sem presenečen nad tem, koliko 
jim pomeni bližina zdravnika,« pravi Mitro-
vić.

Mitrović pa bolnike v nujnih primerih obi-
šče tudi doma. Kadar dela v ambulanti do-
poldne, obiskuje bolnike ob koncu delovnega 
časa. Če dela v ambulanti popoldne, pa obišče 
bolnika, ki sam ne more priti v ambulanto, na 
začetku delovnega časa.

Lovsko zborovanje v Senožečah

V Senožečah je bila osrednja slovesnost 
v počastitev 110-letnice organizira-
nega lovstva na Slovenskem. Skupaj 

so jo pripravili Lovska zveza Slovenije (LZS), 
Brkinsko-Kraška zveza lovskih družin Sežana, 
Lovska družina Senožeče in Občina Divača. 
Izvedli so bogat kulturni program, v katerem 
so sodelovali prapor-
ščaki, združeni lovski 
pevski zbori, Notranjski 
lovski rogisti, operni 
pevec Marko Kobal s ci-
trarjem Tomažem Pla-
hutnikom, Društvo za 
ohranjanje lovske kul-
ture iz Koroške, Dru-
štvo ljubiteljev baletne 
umetnosti iz Divače in 
Slovenski oktet. Prire-
ditev s sloganom »110 
let ohranjamo bogstvo 
narave« je vodila Lara 
Jankovič, slavnostni 

govornik pa je bil predsednik LZS mag. Lado 
Bradač. Velikansko množico lovcev iz vse Slo-
venije in iz zamejstva je nagovoril in pozdravil 
tudi častni pokrovitelj praznovanja, slovenski 
predsednik Borut Pahor. V zahvalo lovcem za 
ohranjanje domoljubnih vrednot, za varstvo 
narave in za aktivno sodelovanje v osamosvo-

jitveni vojni leta 1991, 
je predsedniku LZS 
svečano izročil sloven-
sko zastavo kot častno 
priznanje za bogato in 
ustvarjalno delovanje 
lovske organizacije v 
minulih desetletjih. 

M. T.

Prepovedati ali dopustiti samogradnjo hiš 
za lastne potrebe?

Vlada je že pred časom sprejela predlog 
novega gradbenega zakona, ki bo za-
menjal sedaj veljavni zakon o gradnji 

objektov, ter ga poslala v državni zbor. Po 
predlogu, ki ga je sprejela vlada, samogradnja 
hiš (gradnja hiš in objektov v lastni režiji) za 
lastne potrebe ne bi bila več dovoljena. Po 
nekaterih podatkih so v Sloveniji lastniki v 
preteklosti zgradili več kot polovico hiš sami 
v lastni režiji.

Koalicijski poslanci pa so v pristojnem od-
boru državnega zbora predlagali in izglasovali 
amandma, po katerem bi tudi v bodoče občani 
lahko hiše za lastne potrebe gradili sami. To je 
razburilo gradbene obrtnike v Obrtno pod-
jetniški zbornici Slovenije, ki menijo, da so 

samogradnje leglo dela na črno, poleg tega pa 
naj bi bile tudi nevarne za tiste, ki brez ustre-
znega znanja gradijo za svoje potrebe, in za 
tiste, ki v nestrokovno zgrajenih hišah prebi-
vajo. Zaradi tega omenjena zbornica zahteva, 
da nov gradbeni zakon prepove samogradnjo.

Za zdaj kaže, da se poslanci koalicijskih 
strank, ki imajo v državnem zboru večino, 
ne bodo uklonili zahtevi obrtnikov in bodo 
samogradnjo dovolili. Vendar pa žolčne raz-
prave o tem še potekajo, zato vsi pozorno 
spremljajo, kakšni bodo odzivi javnosti. Tudi 
od tega je namreč odvisno, kako bodo na kon-
cu glasovali poslanci, ko bo treba sprejeti nov 
gradbeni zakon v dokončni obliki.

T. K. 

Zdravstvena ambulanta v Benediktu

Trotkova

Drvanja

Na osrednji proslavi v 
Senožečah so se zbrali 
tudi praporščaki iz vse 
Slovenije (foto: Marjan 
Toš, arhiv LZS).

vljanjem določene gospodarske dejavnosti že-
lijo ustvarjati materialne in finančne pogoje za 
delo, življenje in preživljanje – torej, da javna 
podjetja izvajajo normalne tržne dejavnosti 
in ne samo javnih nalog,« navaja Meh. Nato 
pa piše: »Glede na to, da že trenutno veljav-
na zakonodaja na tem področju pomeni za 
naše člane nelojalno konkurenco (predvsem 
na naslednjih področjih: slikopleskarstvo, zi-
darstvo, kamnoseštvo, vzdrževanje zelenic, 
cvetličarstvo, električna dela in vzdrževanje 
ipd.), saj gre za javno podjetje, ki na nelojalen 
način konkurira na trgu in navedena dela tudi 
opravlja z osnovnimi sredstvi, stroji, ki jih ku-
pijo občani – in nato z njimi konkurirajo ob-
čanom, ki opravljajo komercialno dejavnost, 
želimo sodelovati pri pripravi novega zakona 
o gospodarskih javnih službah …«

Problematika, povezana s poslovanjem jav-
nih podjetij na trgu, je zelo kompleksna, saj 
ne vpliva samo na konkurenco na trgu ter na 
ekonomski položaj zaposlenih v zasebnih in 
javnih podjetjih (iz prihodkov od tržnih de-
javnosti si tudi zaposleni v javnih podjetjih iz-
boljšujejo sicer skromne plače), temveč je po-
vezana tudi s problematiko financiranja občin 
in višino povprečnine, saj v marsikateri občini 
zaradi prenizke povprečnine in preskromnih 
sredstev za investicije iz tržnih prihodkov jav-
nih podjetij financirajo nujno potrebno javno 
infrastrukturo. Zato zahtevajo vsa omenjena 
vprašanja temeljito in poglobljeno proučitev, 
za kar je Ekonomsko socialni svet pravo me-
sto, še posebej, če bi nanj povabili tudi pred-
stavnike skupnosti občin.

T. K.

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic! 
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapoveda-

ne in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne 
uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 

Zaradi velikega števila prejetih sporočil o dogodkih je potrebno njihov obseg omejiti. Ta je 
do15 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih 
so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Prispevki lokalne skupnosti lahko obsegajo do 40, 
društev (občni zbori, večji dogodki) pa do 20 vrstic. Prispevki naj bodo v Wordu (Times New 
Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1 MB, poslane v posebni datote-
ki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z 
elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 
v petek, 24. novembra 2017. 

Uredništvo

AKTUALNO IZ OBČIN
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Sicer pa je največ pacientov, ki so doslej 
obiskali ambulanto v Benediktu, prišlo zaradi 
prehlada ali vnetja dihal, največ starejših pa so 
k zdravniku pripeljale želodčne težave. 

Kot pravi Mitrović, sam v svojih dveh am-
bulantah nima laboratorija, temveč ima skle-
njeno pogodbo za laboratorijske preiskave z 
Zdravstvenim domom v Lenartu, ki je zares 
odličen. Po njegovih besedah nima nobenega 
smisla podvajati kapacitet, ki jih Zdravstveni 
dom že ima.

Zaradi sprememb v zakonodaji zdravstvene 
ambulante ne morejo več pacientom izdajati 
zdravil iz svojih priročnih lekarn, zato morajo 
pacienti po zdravila v kakšen večji kraj, v ka-
terem je lekarna. Kot pravi Mitrović, pa si obe 

občini, v katerih ima ambulanti, prizadevata, 
da bi odprli novi lekarni v svojem središču. Se-
veda pa ima Mitrović v ambulanti zdravila za 
nujne primere, tako da lahko tisti pacienti, ki 
potrebujejo nujno terapijo, le-to dobijo takoj.

V Benediktu smo se o ponovnem odprtju 
zdravstvene ambulante pogovarjali tudi z ne-
katerimi naključno izbranimi občankami in 
občani. Domala vsi so bili zelo veseli, da imajo 
zdravnika zopet blizu. Verjamejo, da se bodo z 
njim sčasoma bolje spoznali in mu bolj zaupa-
li svoje zdravstvene težave, posledično pa bo 
lahko tudi on njim bolj pomagal, saj bo bolje 
poznal njihovo zdravstveno stanje.

T. K.

Dan odprtih vrat 
zdravstvene ambulante 
Benedikt

Zdravstvena ambulanta v Benediktu de-
luje na naslovu Čolnikov trg 14. Prvi 
dan dela novega zdravnika je bil tudi 

dan odprtih vrat zdravstvene ambulante 
Benedikt. Tekom dneva odprtih vrat se je 
zdravstveni ambulanti zvrstilo veliko občank 
in občanov občine, kar je dokaz, da so Bene-
dičanke in Benedičani zdravnika zelo priča-
kovali.

B. Š.

Občina Cerkvenjak

Ambulanta po novem dela vsak delovni dan

Cerkvenjačanke in 
C e r k v e n j a č a n i 
lahko od 1. okto-

bra dalje gredo v zdra-
vstveno ambulanto v 
Cerkvenjaku vsak dan. Po 
besedah zdravnika, speci-
alista družinske medicine, 
Mihe Lukača, dr. med., 
dela po novem delovnem 
času ambulanta v pone-
deljek od 13. do 20. ure, 
v torek in sredo od 7. do 
14. ure, od 14. do 15. ure 
je čas za obiske na domu, v četrtek od 13. do 
20. ure in v petek od 7. do 12. ure.

Kot pravi župan občine Cerkvenjak Marjan 
Žmavc, je namreč Amigdala dala za ambulan-
to v Cerkvenjaku na ministrstvo za zdravje 
vlogo za povečanje obsega koncesije s 60 od-
stotkov na sto odstotkov, občina Cerkvenjak 
pa je k tej vlogi dala pozitivno mnenje. Na mi-
nistrstvu so vlogo ugodno rešili, zato imajo se-
daj v Cerkvenjaku ponovno celotno koncesijo 
za zdravnika družinske medicine. Zdravniku, 
specialistu Mihi Lukaču, dr. med., zato ne bo 
več treba dodatno delati v ambulanti v Lenar-
tu, temveč bo vsak delovni dan imel ambulan-
to v Cerkvenjaku. Za sprejemanje pacientov v 
ambulanti bo imel na teden 14 ur več časa kot 
doslej. 

»To je za občanke in občane naše občine za-
res velika pridobitev. Na občini smo veseli, da 
bodo lahko poslej imele vse občanke in občani 
občine Cerkvenjak, ki bodo to želeli, osebnega 
zdravnika v domačem kraju. To bo zagotovo 
prispevalo tudi k boljšemu javnemu zdravju 
na območju občine,« pravi Žmavc.

»Delo naše ambulante je v zadnjih štirih 
letih in pol, odkar je začela delovati, pokaza-
lo, da Cerkvenjak potrebuje koncesijo za njen 
celoten program in ne samo za 60 odstotkov 

njenega programa," pou-
darja Lukač. "Ambulanta 
ima že preko 1300 paci-
entov, novi pa se še vedno 
prijavljajo."

Po kriterijih ZZZS naj 
bi ena ambulanta imela 
do 1800 bolnikov, vendar 
pa se je že izkazalo, da je 
to preveč. Zato v zdra-
vstveni zavarovalnici na-
črtujejo, da bodo število 
pacientov na eno ambu-
lanto zmanjšali na 1500 

pacientov. Vendar pa vsi pacienti ne potrebu-
jejo osebnega zdravnika enako pogosto, zato 
obremenjenost ambulant izračunavajo glede 
na starost bolnikov in glede na še nekatere kri-
terije. Po teh kriterijih je ambulanta v Cerkve-
njaku že sedaj 108-odstotno zasedena oziroma 
obremenjena, čeprav je imela doslej samo 60 
odstotkov programa. Zato bo kljub temu, da je 
pridobila koncesijo za celoten program, tudi v 
bodoče močno obremenjena.

Kot pravi Lukač, se v ambulanto na novo ne 
prijavljajo samo občanke in občani Cerkvenja-
ka, temveč tudi prebivalci iz drugih krajev v 
osrednjih Slovenskih goricah.

Po besedah Lukača so ambulanto v Cer-
kvenjaku zelo modernizirali, opremo pa tudi 
redno obnavljajo in posodabljajo. Ambulanta 
je opremljena tudi za odvzem krvi. Pacientom 
jemljejo kri ob torkih, sredah in petkih zjutraj. 
Tudi veliko administrativnih zadev opravijo v 
elektronski obliki. Med drugim tudi recepte in 
napotnice izdajajo elektronsko po elektronski 
pošti. Žal pa so morali zaradi sprememb v za-
konodaji prenehati z izdajanjem zdravil iz pri-
ročne zaloge v ambulanti. Zato pa si, kot pravi 
Lukač, občina prizadeva, da bi v Cerkvenjaku 
odprli novo lekarno. 

T. K.

Ivan Mitrovič, dr. med., od 2. oktobra dalje dela na obeh lokacijah, in sicer:

ZDRAVSTVENA POSTAJA SVETA ANA
Kremberk 36/a, Sveta Ana
tel. št.: 0599 67 285

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BENEDIKT
Čolnikov trg 14, Benedikt
tel. št.: 02/621 52 08

ponedeljek 8.–15. ure torek 8.–15. ure
sreda 12.–19. ure četrtek 12.–19. ure
1. in 3. petek v mesecu 8.–15. ure 2. in 4. petek v mesecu 8.–15. ure

Na obisk pri zdravniku se lahko naročite na zgoraj navedenih telefonskih številkah.

Evitel d.o.o. PE Lenart Lenapark
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. goricah
Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net

* Podrobnosti in pogoji nakupa so zapisani na www.telekom.si. Vse cene vključujejo DDV.

Lenovo
IdeaPad 320-15AST

24x sds

*

*

NOVO!
Sedaj lahko račune

 za storitve Telekoma 
Slovenije 

poravnate pri nas brez 
provizije.

24 x 9,15 €
ali 219,50 €
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Sočasno s prireditvijo Trgatev v Zavrhu sta 
potekali tudi dve Etnotour delavnici, ki sta 
bili izvedeni v okviru projekta DETOX, ki je 
podprt s strani Evropske unije in sofinanciran 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A 
Slovenija–Hrvaška 2014–2020. Na platoju pri 
Štupičevi vili v Zavrhu (Spominska hiša Zavrh 
42) so člani Sadjarskega društva Slovenske go-
rice Lenart prikazali mletje in prešanje (stiska-
nje) jabolk in grozdja na tradicionalen način 
na stari preši, kot se je to počelo nekoč. Utrip 
na delavnici je bil živahen, kajti prešanje je bil 
in je še vedno vesel dogodek. Trgatev pri Mai-
strovem razglednem stolpu je obogatila prire-
ditev, kajti brez trgatve ni prešanja. V okviru 
delavnice je bila v Kulturnem domu Zavrh 
razstava fotografij Venčeslava Zrima Jablana 
skozi čas. Dogodek je pritegnil veliko obisko-
valcev, ki so se seznanili s tradicionalnim nači-
nom stiskanja jabolk in grozdja. Spremljevalni 
program je prireditev obogatil v smislu ohra-

njanja tradicije in druženja.
Kruh je tesno povezan z domom, je simbol 

sreče in blaginje. Je bistvo z vsakdanjega življe-
nja, pomeni življenje. Kruh je vedno bil ena 
od osrednjih stari vsakega praznika in vseh ži-
vljenjskih dogodkov – od krsta, od velikonoč-
nih do božičnih kruhov in potice, od pustnih 
do martinovih dobrot. Kruh je prinašal srečo 
ob vseh prelomnih dogodkih v življenju. In 
tako je tudi danes. 

V soboto, 30. 9. 2017, smo v tradicionalni 
domačiji Rojs v Zavrhu doživeli star način 
peke kruha, od mesenja testa do peke kruha v 
krušni peči. Ko začutimo toploto krušne peči 
in zadiši po sveže pečenem kruhu, je čas za 
prijetno druženje.

Trgatev, etnotour delavnice, vlakec Jurček in 
drugi dogodki so poskrbeli za doživetja, ki so 
poživili utrip v Zavrhu.

Darja Ornik,  
foto: Darja Ornik, Mišel Vugrinec

AKTUALNO IZ OBČIN

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.

Program SIP TV se v siste-
mu KKS LENART nahaja 
na kanalu 152, - frekvenca 
626,000 MHz, v program-
ski shemi SIOL TV na ka-
nalu 143, T2 TV na progra-

mu 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

60 let predanosti, izkušenj, znanja in 
prijateljstva v vrtcu Lenart

Ključna komponenta vsake institucije, 
zavoda, družine smo ljudje. Ne posa-
meznik kot individualni člen, temveč 

celota vseh členov, povezanih v skupnih izzi-
vih, ki jih razumemo kot naše temeljno po-
slanstvo. Pomoč in podporni element staršem 
pri vzgoji in varstvu otrok. Zaposleni v vrtcu 
skupaj soustvarjamo harmonijo delovanja 
otrokovega toplega zavetja in se pri tem zave-
damo, da smo otrokom, ki so nam zaupani v 
varstvo, lahko verodostojni »učitelji« le toliko, 
kolikor sami sledimo napotkom, ki jih daje-
mo. Torej pristnost med izrečenim in udeja-
njenim – moč besede nadomestimo z močjo 
vzgleda, opogumljamo 
z lastnim ravnanjem, s 
prepričanjem o dobrem 
in z dejanji, ki potrju-
jejo, kar otroci slišijo 
tekom časa, preživetega 
v varstvu. Veličina na-
šega poslanstva lahko le 
tedaj pride do polnega 
razcveta. Otrokom sku-
šamo na njim razumljiv 
način (vendar skozi leta 
bogatih, na strokovnem 
znanju temelječih izku-
šnjah) približati sliko 
realnosti današnjega 
časa, jih pripraviti na 

vse zahtevnejši svet, ta kalejdoskop realno-
sti, kjer se zahteva vse več, novo znanje, nove 
kompetence, veščine … moralno-vrednostni 
sistem pa se je kljub vsem tendencam, sko-
zi čas, le malenkost izčistil navlake in zablod 
ter tako postal jasna, temeljna komponenta 
napredka – vrednota – demokratične družbe, 
kateri miselno pripadamo in sledimo tudi v 
našem vrtcu. 

60 let – častitljiv mejnik obstoja in uspešne-
ga delovanja. V tem času smo bili tudi v našem 
zavodu deležni sprememb, opustili zastarele 
metode, se učili, rasli, torej šli korak s časom. 
Brez slabe vesti lahko zapišem, da je vsak čas, 

Občina Lenart

Ko vas v Zavrhu zapelje vlakec Jurček
Trgatev potomke najstarejše vinske trte na svetu, Etnotour delavnice, 
lovska razstava, starodobniki …

Letošnja, že 8. Trgatev v Zavrhu, ki je bila 
v soboto, 30. septembra, je uspela, priva-
bila je veliko obiskovalcev. Turistični vla-

kec Jurček je brez premora vozil 5 ur, voznik je 
dejal, da je v tem času na progi, ki je potekala 
od Maistrovega razglednega stolpa do Selc, 
mimo lovskega doma, do muzeja starodob-
nikov pri Kranvoglovih in do končne postaje 
pri stolpu prepeljal približno 1000 potnikov. 
Dogajanje v Zavrhu in ob progi, kjer je vozil 
vlakec, je bilo bogato, polno doživetij za obi-
skovalce vseh generacij. V lovskem domu je 
bila na ogled lovska razstava, lovci so ponujali 
lovski golaž. V bližini lovskega doma so otroci 
lahko tudi jezdili konje.

Živahno je bilo tudi v muzeju pri Kranvo-
glovih, kjer so na ogled starodobniki vseh 
vrst, stara mehanizacija in orodja, za tiste, ki 

si zaželijo pobega v preteklost. Pisano, barvito 
in bogato je bilo na ploščadi pri Maistrovem 
razglednem stolpu. Lokalni vinogradniki, po-
nudniki dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so 
ponujali vina, mošt, sokove, gibanice, kruh 
in domače dobrote. Trgatev potomke najsta-
rejše vinske trte so izvedli člani Turističnega 
društva Zavrh, najprej skrbnik trte Jože Rojs, 
kasneje so se pridružili še drugi berači. Za za-
bavo je skrbel ansambel Štajerki fakini. Zapele 
so ljudske pevke DU Lenart, zaplesala je Fol-
klorna skupina Kulturnega društva Sv. Ana. 
Člani Sadjarskega društva Slov. gorice Lenart 
so prikazali tradicionalno prešanje jabolk. Or-
ganizatorji: Občina Lenart, Društvo vinogra-
dnikov Lenart, TD Rudolf Maister Vojanov 
Zavrh, LD Voličina in drugi kličejo na snide-
nje na završki trgatvi v letu 2018.

    
   

     
 

 

 

Fotogalerija:

vsako obdobje, vsak človek pustil določen pe-
čat, na podlagi izkušenj le-teh pa smo lahko 
orali ledino, hodili po še dotlej neprehojenih 
poteh. Število vpisanih otrok je lep odraz na-
šega dela. Zadovoljni obrazi staršev, nasmeh 
na obrazih naših otrok, ko vstopijo v igralni-
ce, nam priznavajo dobro delo. Lepo je biti del 
te zgodbe. V človeku prebudi zavedanje, da je 
vrtec toliko bolj uspešen, proaktiven, varstve-
no-vzgojen, kolikor bolj je prisotno zavedanje 
naše soodvisnosti v smislu iskanja skupne poti 
razvoja teh vrednot. Soodvisnost moramo ra-
zumeti in interpretirati skozi luč sodelovanja 
vodstva z zaposlenimi, nas zaposlenih pa s 
starši varovancev, naše prihodnosti, ter otrok 
samih.

Sodelujemo, skupaj se učimo, torej rastemo. 
Upravičeno smo ponosni na 60 let soustvarja-
nja varnega pristana našim otrokom, ponosni 
na strokovno rast zaposlenih, ki nudimo pod-
porno varstveno-vzgojno okolje, ter iskreno 
hvaležni, da smo stkali pristne medsebojne 
vezi s toliko izjemnimi družinami. 

60 let … človeku zastane dih.
Koliko generacij, koliko spominov. Z na-

smehom na obrazu lahko zapišem, da smo 
s tem mejnikom obrnili nov list v naši knjigi 
uspešnega delovanja. Veselim se novih, z gene-
racijami, ki pridejo za nami, naj bodo tudi te 
strani zapisane s srečnim peresom in toplino 
v srcu. 

Jana Muršič, vzgojiteljica

Foto: arhiv Občine Lenart
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AKTUALNO IZ OBČIN

SOBOTA, 4. NOVEMBER
10.00 ŠPORTNA DVORANA LENART

NOGOMETNI TURNIR
Organizator: ŠD Žerjavci in ŠZ Lenart

11.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU
MARTINOVANJE V LENARTU
Mošt, krst mošta, vino, dobrote, vesela družba, ljud-
ski praznik. »Vino ni rado samo,« pravi slovenski 
pregovor, zato pridite, da boste delali družbo rujni 
kapljici, prijateljem in »Martinovim družabnikom«. 
Zabava z ansamblom KLAPOVÜHI. Izbor »princ-
ese lenarškega martinovanja.«
Organizator: Občina Lenart in Društvo 
vinogradnikov Lenart

NEDELJA, 5. NOVEMBER
9.00, TRG OSVOBODITVE V LENARTU 

Na stojnicah ponudba vin domačih vinogradnikov, domačih dobrot in izdelkov drugih lokalnih 
društev.
Organizator: Občina Lenart in društva

10.30, CERKEV SV. LENARTA
SLOVESNA SV. MAŠA IN ŽEGNANJE
11.30, TRG OSVOBODITVE V LENARTU
 NASTOP PIHALNE GODBE MOL, 
FOLKLORNE SKUPINE KULTURNEGA 
DRUŠTVA SV. ANA, VOKALNE 
SKUPINE IL DIVJI IN TWIRLING 
PLESNEGA IN MAŽORETNEGA KLUBA 
LENART
Organizator: Občina Lenart

PONEDELJEK, 6. NOVEMBER
10.00 – 12.00, KNJIŽNICA LENART

LENARTOVO - druženje ob pečenih kostanjih in dobrih zgodbah.
 Organizator: Knjižnica Lenart

TOREK, 7. NOVEMBER
16.00, DOM SV. LENARTA

SREČANJE OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Organizator: Dom Lenart, d. o. o.

19.00, DOM KULTURE LENART
PREDSTAVITEV KNJIGE OZRI SE DEKLICA AVTORICE CECILIJE NOVAK
Življenjska zgodba domačinke iz Zg. Žerjavcev, zapisana v knjigi.
Organizator: založba Kreativna PIKA, d. o. o., in Občina Lenart

SREDA, 8. NOVEMBER
16.00, KNJIŽNICA LENART

GLASBENA URICA - Brunda-gunda je medved zapel in zraven še klavir igrati želel.
V pravljični sobani Knjižnice Lenart.
Spretni prstki: note za lepše dni.

18.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
KOŠARKA – TROJKE
Organizator: OKK Ajdas Lenart

ČETRTEK, 9. NOVEMBER, 
19.00, DOM KULTURE LENART

TRADICIONALNI KONCERT VDC POLŽ MARIBOR, ENOTA LENART 
KVARTOPIRCI in ISAAC PALMA z gosti: uporabniki enote Lenart ter otroci Zelene igralnice 
Vrtca Lenart
Organizator: VDC POLŽ Maribor, enota Lenart

19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
BADMINTON –TURNIR V PARIH
Organizator: ŠD Lenart in ŠZ Lenart

PETEK, 10. NOVEMBER
17.00, DOM KULTURE LENART

DINO IN ČAROBNI TONI, predstava za otroke
Izvedba: Gledališče KU – KUC
Organizator: Občina Lenart

19.00, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR V ODBOJKI ZA ČLANE
Organizator: ŠD Lenart in ŠZ Lenart

NEDELJA, 12. NOVEMBER
20.00, DOM KULTURE LENART

BRADE, KOMEDIJA
Avtorski projekt Boštjana Gorenca - Pižame, Perice Jerkovića in Gašperja Berganta.

A poznate tistega? Pridejo v bekstejž Gorenc, Bosanc in tip iz neke štajerske vukojebine ... Ne, 
ne poznate! Ker se še ni zgodilo. Se bo pa to jesen. Najbolj kosmata komedija BRADE ponuja 

poldrugo uro smeha. Produkcija SITI teater. Vstopnina!
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric

TOREK, 14. NOVEMBER
18.00, ŠPORTNA DVORANA LENART

TURNIR V ODBOJKI ZA DEKLETA
Organizator: IOK Zoja in ŠZ Lenart

PETEK, 17. NOVEMBER
20.00, DOM KULTURE LENART

MAMA REKLA, PREMIERA ALBUMA VES TA SVET
»Dajmo stvari krila in obzorje. In življenje, ki si ga taka krasna pesem zasluži,« je navdušeno 
dejala Neisha, ko je slišala avtorsko pesem skupine Mama rekla. Domačini, ki z energičnim 
rockom osvajajo slovensko glasbeno sceno, bodo z izvrstno glasbo dali krila pozitivni energiji. 

Prireditve ob prazniku Občine Lenart 

Foto: Marko Katan

Foto: arhiv Občine Lenart

Foto: arhiv Občine Lenart

Spoštovani! 
»Če zapustiš praznike, zapustijo prazniki tebe«, pravi slovenski pregovor. Vabljeni na množico do-
godkov in doživetij v času prireditev ob občinskem prazniku. Zanimivo bo in (skoraj) vsak bo našel 
kaj zase; tisti, ki se radi nasmejijo do solz, športni navdušenci, pohodniki, ki jih vabijo brezpotja v 
naravi, drugi, ki jih sproščajo živahni ritmi rocka, tretji, ki jim ob glasbi zaigra srce, vesele duše, ki jih 
ob folklornem plesu zasrbijo pete, oni, ki jih pravljice in zgodbe ponesejo v druge svetove, najmlajši, ki 

jim igra zvabi smeh na lica, 
dobre družbe, ki ob izbrani 
kapljici in domačih dobro-
tah nazdravijo prijateljem in 
»krstijo« Martina. Za prije-
tna doživetja in srečanja, ki 
ostanejo v spominu.
Pridite večkrat – vsak dan bo 
drugače!
Lenart, v oktobru 2017 

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

občine Lenart 

PROGRAM
TOREK, 24. OKTOBER
16.00, OŠ LENART, PTUJSKA 25
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE TAJNEGA SKLADIŠČA OROŽJA V VOJNI ZA SLOVENIJO 
1991
Organizator: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lenart
17.30, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR V NAMIZNEM TENISU
Organizator: ŠD Lenart in ŠZ Lenart
SREDA, 25. OKTOBER
10.00, AVLA JOŽETA HUDALESA , OBČINA LENART
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 
Razstavljajo uporabniki VDC Polž, enota Lenart in učenci OŠ Sladki Vrh. Likovna dela so nastala 
na dveh likovnih kolonijah na temo VODA.
Organizator: VDC POLŽ Maribor, enota Lenart
16.00, KNJIŽNICA LENART
SREDINE PRAVLJIČNE URE IN DELAVNICE
 STRRRAŠNO PRAVLJIČNO SREČANJE - v temačni sobani Knjižnice Lenart.
 Hitri prstki: čarovniške poslikave & strrrašljive reči & kotel čudnih zeli.
18.00, DOM KULTURE LENART
JESENSKI KONCERT GLASBENE ŠOLE LENART
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
PETEK, 27. OKTOBER

18.00, GALERIJA KONRADA KRAJNCA
OTVORITEV RAZSTAVE SLIK 12. MEDNARODNE LIKOVNE DELAVNICE ZA MLADE, 
KI JE BILA NA OTOKU KRKU
Slike iz moje duše in srca
Na otvoritvi bo nastopil Adi Smolar.
Organizator: Galerija Konrada Krajnca Lenart

SOBOTA, 28. OKTOBER
9.00, ŠRC POLENA

POHOD PO POTEH OBČINE LENART
Organizator: Planinsko društvo Lenart in Občina Lenart
TURNIR V BALINANJU ZA MOŠKE 3+1 (če bo slabo vreme, bo turnir v Športnem parku 
Voličina)
Organizator: Športni klub za vse generacije

19.00, DOM KULTURE LENART
 »MARŠ V TRI…STO NARODNIH«, satirična glasbena monokomedija
 Satirično gledališče Uščip Slovenska Bistrica, igra Dejan Kalan
Predstava je parodija na aktualna družbena dogajanja, pojave in osebnosti. Posebno draž dajejo 
napevi slovenskih narodnih pesmi v satirični preobleki. V predstavi, avtor teksta je Drago Čož, 
nastopa Dejan Kalan, stari znanec bistriških odrov. Predstave v Slovenski Bistrici so navdušile 
občinstvo. Vstopnine ni!
Organizator: Občina Lenart 

NEDELJA, 29. OKTOBER 
9.00, ŠRC POLENA

TURNIR V BALINANJU ZA ŽENSKE (če bo slabo vreme, bo turnir v Športnem parku 
Voličina)
Organizator: Športni klub za vse generacije

PONEDELJEK, 30. OKTOBER
ŠRC POLENA

NOGOMETNE TEKME OB OTVORITVI IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
14.00, Tekme med reprezentancami MNZ Maribor, Murska Sobota in Ptuj U-13 in domačo 
selekcijo U-13
16.00, Tekma med Vinsko reprezentanco Slovenije in člansko ekipo NK Ajdas Lenart
Organizator: NK Ajdas Lenart

PETEK, 3. NOVEMBER
17.00, ŠPORTNA DVORANA LENART

PROSLAVA OB OBČINSKEM IN KRAJEVNEM PRAZNIKU TER  
60. OBLETNICI VRTCA LENART S PODELITVIJO PRIZNANJ OBČINE LENART

V kulturnem programu nastopajo otroci in vzgojiteljice Vrtca Lenart ter uporabniki VDC Polž 
Maribor, enota Lenart.
Organizator: OŠ Lenart - enota vrtec in Občina Lenart
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AKTUALNO IZ OBČIN

Občina Apače, vodilni partner, in projektni 
partnerji: Občina Sveta Ana, Občina Lenart, 
Občina Sveti Andraž v Slov. gor., Javni zavod 

RS za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor, 
UM FERI, Szentgotthard Varos Onkormany-
zata, Oriszentpeter Varos Onkormanyzata in 

Raba-videki Szloven Kul-
turalis es Turisztikai Egye-
sulet Orfalu. 

Celotna vrednost inve-
sticije je 112.057,50 €, od 
tega je za ureditev kultur-
nega spomenika namenje-
nih 80.000,00 €.

Izvajalec del je bil izbran 
na javnem razpisu in je In-
val-invest, d. o. o.. Obnova 
kulturnega spomenika bo 
končana do 30. 10. 2017.

Občinska uprava, SReBr

Ureditev kulturnega spomenika Protestantsko 
pokopališče v projektu Escape (SI-HU)
Čezmejni projekt SI-HU, Pobeg iz zgodovine v prihodnost - po poti 
strpnosti

»Projekt je podprt s strani Evropske unije 
in sofinanciran iz Evropskega sklada za regi-
onalni razvoj v okviru programa sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija–
Madžarska 2014–2020, v 
višini 85 % investicije in 
15 % lastnih sredstev. Pro-
jekt traja 24 mesecev, od 
15. 4. 2017 do 14. 4. 2019. 
Projekt je bil odobren 3. 2. 
2017 in pogodba podpi-

sana dne 27. 3. 2017. Partnerji v projektu so: 

Občina Sveta Ana

Sveta Ana: mednarodni projekti, obnova cest

Jesen je čas, ko vsi začnemo pobirati 
sadove svojega dela. Pri Sveti Ani 
je trud bil poplačan že z otvoritvijo 

Splošne ambulante Ivana Mitrovića, 
dr. med.

V občini se izvajajo aktivnosti v 
okviru čezmejnega projekta DETOX, 
ki ga podpira Evropska unija s sofi-
nanciranjem iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija–
Hrvaška. 

Tako bo v soboto, 11. 11. 2017, v 
okviru projekta organiziran prikaz 
starih ljudskih običajev z literarnim 
večerom - KRST MOŠTA. Prav tako 
se v občini izvaja projekt v sodelovanju 
s partnerji iz Madžarske Interreg V-A 
Slovenija–Madžarska, ESCAPE.

Upamo, da pa zgoraj navedena čez-
mejna projekta ne bosta edina, saj smo 
v septembru oddali vlogo na javni razpis In-
terreg V-A SI-HR, s projektom 4T-Tech Time 
Travel EtnoTour, Potovanje skozi čas tehnične 
dediščine, akronim projekta 4T- EtnoTour. V 
sklopu tega projekta bi med drugim obnovili 
kovačijo Močnik in uredili muzej kovaštva.

V fazi dokončanja je tudi investicija Obno-
va občinskih cest v letu 2017. Trije odseki cest 
Kremberk–Zalokar, Kremberk–Kolman in   

Ajhmajer–Zg. Ščavnica so skorajda dokonča-
ni, zadnji preostali odsek Ledinek–Reher bo 
kljub temu, da se dela na njem še niso začela, 
dokončan do roka. 

Občinski svet Občine Sveta Ana se je 18. 
10. 2017 sestal na 16. redni seji. Svetniki so iz-
volili predstavnika - elektorja za volitve člana 
državnega sveta, ki bodo 22. novembra 2017. 
V skladu s sklepom DVK ima Občina Sveta 

Ana enega elektorja. Za elektorja je bil 
izvoljen župan Silvo Slaček. Na tej seji 
je bila potrjena Sistemizacija delovnih 
mest za področje predšolske vzgoje v 
Osnovni šoli Sveta Ana za šolsko leto 
2017/2018. Število otrok, vpisanih v 
vrtec, se je v zadnjem času bistveno 
povečalo. Trenutno vrtec obiskuje 119 
otrok, zato bo v prihodnje potrebno 
obstoječi vrtec povečati, v letu 2018 je 
planirana izgradnja prizidka. 

Na predlog občinske uprave je bil 
sprejet Sklep o nesoglasju k ceni vode 
in omrežnine, kot jo je v Elaboratu 
GJS oskrbe s pitno vodo za 2017 pri-
pravil izvajalec gospodarske javne 
službe Mariborski vodovod, d. d.

Občinska uprava Občine Sveta Ana

Preventivna akcija Pešci 2017

V okviru nacionalne preventivne akcije 
za večjo varnost pešcev smo se v ob-
čini Sveta Ana pridružili vseslovenski 

terenski preventivni akciji, ki smo jo izvedli v 
sredo, 4. oktobra, v središču naše občine. Akci-
ja je potekala v sodelovanju Javne agencije RS 
za varnost prometa in lokalnih svetov za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prometu. Z akcijo 
smo želeli opozoriti predvsem na ogroženost 
pešcev na javnih površinah. 
Tako smo postali ena izmed 
106 občin, ki je izvedla teren-
sko akcijo.

Med 16. in 18. uro smo 
predstavniki OŠ, OSPV in 
Redarske službe Maribor na 
izpostavljenih poteh in pre-
hodih opozarjali na pravilno 
prečkanje ceste, hojo čez pre-
hode, na primerna oblačila in 
odsevna telesa v mraku in po-
noči. Akcija je bila namenjena 
pravilnemu ravnanju pešcev in 
voznikov.

Vse mimoidoče – odrasle in otroke – smo 
nagradili z odsevnim trakom, kresničko in z 
letakom z priporočili za večjo varnost pešcev.

Posveti mi pozornost – v mesecu oktobru, 
novembru, v zimskem času uporabljaj svetla 
oblačila, kresničko, odsevnik, svetilko ponoči, 
upoštevaj prometna pravila – bodi viden!

Majda Vrbnjak, mentorica PV  
na OŠ Sveta Ana 

Pridite, Mama rekla poživlja in navduši! Vstopnine ni!
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 18. NOVEMBER
19.00, DOM KULTURE LENART

LETNI KONCERT FOLKLORNE SKUPINE KULTURNEGA DRUŠTVA SV. ANA
Plesalci Folklorne skupine KD Sv. Ana obljubljajo, da bo večer vesel in na poskok, židane volje, 
pisane noše, folklorni splet, ki ga je treba doživet’. 
Organizator: Občina Lenart in Folklorna skupina KD Sv. Ana

TOREK, 21. NOVEMBER
19.00, KNJIŽNICA LENART

PRAVLJICE ZA ODRASLE
Ustavite se! Si vzemite trenutek! Zase!
Prisluhnite zanimivemu izboru zgodb najboljših slovenskih pravljičarjev.
Obogatijo. Opozorijo. Sprostijo.
Starostne omejitve ni!
Organizator: Knjižnica Lenart

GLAS SLOVENSKIH GORIC
31.

KD Sveta Ana

VABI VSE VAS, KI RADI POJETE, DA SE PRIDRUŽITE TEKMO-
VANJU V NEDELJO, 5. NOVEMBRA 2017, OB 15. URI V ŠPORTNI 
DVORANI OSNOVNE ŠOLE SVETA ANA.
TEKMOVANJE AMATERSKIH PEVCEV BO POTEKALO V DVEH 
KATEGORIJAH, IN SICER OD 1. DO 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 
TER DRUGA KATEGORIJA BREZ OMEJITVE.
PRIJAVITE SE NAJKASNEJE DO 18. OKTOBRA 2017 IN NAVEDITE 
PESEM, KI BI JO PELI. PETI JE POTREBNO SLOVENSKO PESEM.

NAŠ GOST PRIREDITVE BO 
ISAAC PALMA.

PRIJAVE ZBIRAMO NA TELEFONSKIH ŠTEVILKAH: O41 563 594 
(SUZANA) TER 041 870 074 (MIHAELA) ALI NA FB KD SVETA 
ANA.
VSTOPNINA ZA OBISKOVALCE JE 5 EUR, NA VSTOPNICI BO 
TUDI GLASOVALNI LISTEK, S KATERIM BOSTE GLASOVALI ZA 
SVOJEGA TEKMOVALCA.

PRISRČNO VABLJENI!
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Gočova – začetek ureditve ceste in pločnika

Po več letih prizadevanj krajanov in Ob-
čine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
je te dni izvajalec Pomgrad, d. d., začel 

z deli ureditve ceste in pločnika skozi naselje 
Gočova. V okviru teh del bo na trasi dolžine 
950 m izvedena preplastitev vozišča, ureditev 
odvodnjavanja, izgradnja pločnika skozi na-
selje, dveh avtobusnih postajališč, javne raz-
svetljave ter prestavitev nekaterih komunalnih 
vodov. Naročnik del je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, Občina Sveta Tro-

jica v Slovenskih goricah je sofinancer izved-
be pločnikov, javne razsvetljave in prestavitve 
dela vodovoda. Pogodbena vrednost del je 
696.588,59 EUR, od tega Občina Sveta Troji-
ca v Slovenskih goricah sofinancira izvedbo v 
vrednosti 271.070,34 EUR. Pogodbeni rok za 
izvedbo del je 15. 11. 2017. V času izvedbe del 
bo na tem odseku promet urejen s polovično 
zaporo. Več v prihodnjih številkah.

mag. Srečko A. Padovnik

Vzdrževalno investicijska dela

Čedalje hujše, ekstremne vremenske 
razmere in vse težja tovorna vozila in 
kmetijska mehanizacija povzročajo vse 

več škode na cestah in drugi komunalni infra-
strukturi, ki jo je potrebno sanirati oz. prilaga-
jati novim razmeram. V občini Sveta Trojica 

poskušamo v okviru razpoložljivih sredstev 
izvajati sprotna vzdrževalna dela ter tudi inve-
sticijsko vzdrževalna dela tam, kjer je to nujno 
potrebno. Tako je bila poleg rednih vzdrževal-
nih del, ki potekajo praktično skozi vse leto, 
v zadnjem času izvedena rekonstrukcija dveh 
krajših odsekov v Porčiču, rekonstruirana 

meteorna kanalizacija v Sv. Trojici in številna 
manjša investicijsko vzdrževalna dela. Lotili 
smo se tudi rekonstrukcije odvodnjavanja in 
hidroizolacije na večstanovanjski stavbi v Slo-
venski ulici, ki bo v naslednjem letu ometana z 
sanirnim ometom. V kratkem je predvidenih 

še kar nekaj podobnih investicijsko vzdrževal-
nih del, saj so nenazadnje takšna dela izvedena 
v pravem času na dolgi rok še kako upravičena; 
poleg trenutno izboljšanega stanja preprečuje-
jo nadaljnjo škodo, ki lahko sčasoma nekajkrat 
presega vložek investicijskega vzdrževanja.

Jože žel

11. Sprejem novorojenčkov in staršev pri 
trojiškem županu

V občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
posvečajo posebno skrb novorojenč-
kom in njihovim staršem. Ob svetov-

nem dnevu otroka je župan Darko Fras za 
vse otroke, rojene od 1. septembra 2016 do 1. 
septembra 2017, 4. oktobra v dvorani Kultur-

Otroci, ki so bili deležni sprejema pri županu: Neža Fras, Klara Ljubec, Aleksej Horvat, Ale-
ksander Šenekar, Filip Letnik, Evelin Kurnik, Jaš Slanič, Nai Pečovnik, Teo Pondelak, Lia Zorko, 
Nik Herman, Jakob Dajčman, Gal Karner, Nik Županič, Inaja Nigic, Jan Kekec, Tristan Pene, 
Mila Pirš, Taja Štumpf, Adam Duh, Ajda Ploj, Sofia Kramberger in Mia Fras.

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Novogradnja v naselju Trojica jug se lahko 
začne

Vsi, ki želijo imeti hišo v novem naselju 
Trojica jug, lahko začnejo nemudoma 
graditi (seveda, če so že pridobili grad-

beno dovoljenje), saj je občina novo naselje že 
komunalno opremila.

Na blagem, s soncem obsijanem južnem po-
bočju Svete Trojice je v teh dneh res zanimivo 

videti, kako na travniku raste novo naselje, v 
katerem bo 60 hiš. 

Ulica Rajka Slapenika (gre za slikarja impre-
sionista, ki se je rodil leta 1896 v Sveti Troji-
ci), je zgrajena že do te mere, da se da po njej 
voziti. Ob njej so postavljeni kandelabri za 
javno razsvetljavo, na katere bodo namestili 
še led svetilke. Ob cesti stoji že tudi prome-
tna signalizacija, na kateri so nameščene table 
z imenom ulice. Skratka, območje, urejeno z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
(OPPN) Sveta Trojica jug, je v naravi že pravo 
stanovanjsko naselje, vendar za zdaj brez hiš. 
Trenutno je od bodočih šestdesetih v gradnji 
samo ena na skrajnem severnem delu naselja.

Po besedah direktorja občinske uprave v 
občini Sveta Trojica mag. Srečka A. Padovnika 
je občina doslej v naselju Trojica jug zgradila 
okoli 500 metrov dvosmerne ceste, ob kateri 
bodo tudi mulde in pločniki, 624 metrov vo-
dovoda, 760 metrov meteorne kanalizacije z 
zadrževalnim bazenom za meteorne vode iz 
celotnega naselja ter iz utrjenih in asfaltira-
nih površin, 500 metrov fekalne kanalizacije, 

priklopljene na čistilno napravo v Zgodnji 
Senarski, ter 500 metrov javne razsvetljave s 
23 kandelabri. Telekom ta čas izvaja gradnjo 
telekomunikacijskega omrežja, elektro podje-
tje pa gradi nizkonapetostno omrežje z novim 
transformatorjem.

Vodovod, elektrika in vsi kanalizacijski vodi 
so zgrajeni oziroma polože-
ni do hišnih priključkov. Na 
njih so puščeni hišni odce-
pi, na katere se bodo bodoči 
investitorji hitro in zlahka 
priklopili in tako prišli do 
svojih »omaric«, ki jih bodo 
potrebovali za gradnjo.

Kot pravi Padovnik, 
bodo ob priključku Ulice 
Rajka Slapernika na lokalno 
cesto naslednje leto zgradi-
li še novo križišče v obliki 
krožišča z namenom ure-
ditve dovoza v novo naselje 
Trojica jug, pa tudi dovoza 
k Trojiškemu jezeru. Ta čas 
pa v novem naselju urejajo 
dostopne poti do dveh že 
obstoječih stanovanjskih 
objektov v tem naselju, ki 
sta tam stala že doslej.

Doslej je občina Sveta 
trojica za komunalno opre-
mo novega naselja nameni-
la okoli 440 tisoč evrov.

Lastniki oziroma kup-
ci gradbenih parcel, ki so 
različno velike, bodo lahko 
začeli graditi čim bodo pla-
čali komunalni prispevek in 
pridobili gradbeno dovolje-
nje. Po besedah Padovnika 
na višino komunalnega pri-
spevka v naselju Trojica jug 
vplivata neto tlorisna povr-
šina objekta in velikost par-
cele. »O konkretnih števil-
kah težko govorim, ker ne 
operiram rad s približnimi 
ocenami, saj lahko more-
bitni kupci dobijo napačno 

predstavo,« povsem upravičeno pravi direktor 
občinske uprave. »Izkušnje kažejo, da so kupci 
običajno veseli, če je višina komunalnega pri-
spevka nižja, kot so pričakovali. Če je samo 
malce višja, kot so pričakovali, pa mnoge zelo 
razburi, saj poruši njihove kalkulacije. Zato je 
zelo nehvaležno čez palec oceniti, koliko znaša 
komunalni prispevek, brez podatkov o tlorisni 
površini objekta in o velikosti parcele,« pou-
darja Padovnik.

Po neuradnih podatkih, ki smo jih pridobili 
od posameznih zainteresiranih investitorjev, 
ki so se že pozanimali za višino komunalne-
ga prispevka za konkretne parcele in objekte, 
pa smo izvedeli, da za parcele velikosti okoli 
700 metrov z običajno velikim objektom od-
mera komunalnega prispevka znaša približno 
od 5.900 do 6.400 evrov - brez predhodnih 
vlaganj lastnikov v komunalno opremljanje. 
Nekateri lastniki so namreč za gradnjo komu-
nalne infrastrukture že odstopili del zemljišča, 
kar jim bodo pri odmeri komunalnega pri-
spevka upoštevali.

Kot pravi Padovnik, so v občini Sveta Trojica 
pripravljeni na nove prebivalce, ki si bodo svoj 
dom uredili v naselju Trojica jug. »S prerazpo-
rejanjem prostorov smo zagotovili, da noben 
otrok, ki so ga starši želeli vključiti v vrtec, ni 
ostal zunaj njega. Ob ustanovitvi občine leta 
2007 je bilo v vrtcu 22 otrok, danes pa jih je že 
preko 80. Trenutne kapacitete omogočajo, da 
se bo število otrok v vrtcu lahko še povečalo, 
vendar pa ga bo v kratkem treba razširiti. To 
je za občino ena od naslednjih nalog,« pravi.

Sicer pa se zanimanje za novo naselje, ki je 
po avtocesti od Maribora »oddaljeno« za sla-
bih 15 minut, povečuje. Trenutno ena stano-
vanjska hiša v naselju že raste, dva investitorja 
pa bosta začela graditi v teh dneh.

T. K.

Mag. Srečko A. Padovnik: Občina je v komunalno opremljanje nove-
ga naselja Trojica jug že vložila okoli 440 tisoč evrov.

Ulica Rajka Slapernika v nastajajočem naselju Trojica Jug je že zgra-
jena. Po njej je brez problemov možen dostop do gradbenih parcel z 
avtomobili, tovornjaki in gradbeno mehanizacijo.

Zanimanje za gradbene parcele v novem naselju 
je vse večje.
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gor. se je minuli mesec 
končalo zbiranje po-
nudb za sanacijo plazu 
v Žitencah. Za najugo-
dnejšega ponudnika se 
je izkazalo podjetje Ska-
la, Drago Kerec, s. p., iz 
Spodnjih Žerjavcev. Pro-
jektna vrednost znaša 
40.000. Dela, ki se bodo 
pričela najkasneje v za-
četku novembra, bodo 
terjala tudi 10-dnevno 
popolno cestno zaporo. 
Obvoz bo urejen po lo-
kalnih občinskih cestah.

Prav tako pa cestno 
podjetje Pomgrad nadaljuje s sanacijo plazov 
in dela ceste na državni cesti med Jurovskim 
Dolom in Lenartom. 
Investicije v cestno infrastrukturo se 
nadaljujejo 

Po končanju Gasterajske ceste se na obmo-
čju Občine Sv. Jurij v Slov. gor. nadaljujejo in-
vesticije v cestno infrastrukturo. V fazi moder-
nizacije in asfaltiranja je trenutno krajši cestni 
odsek v Zg. Partinju. V Malni pa je občina so-
udeležena pri sofinanciranju cestnega odseka 
v dolžini cca 200 m.

Previsoke ponudbe zamaknile 
pričetek rekonstrukcije ceste v Vardi

Na javni razpis za rekonstrukcijo in sanaci-
jo cestnega odseka v Vardi, od meje z Občino 
Lenart proti Jurovskem Dolu v dolžini 800 m, 
sta se prijavila 2 ponudnika. Obe ponudbi sta 
presegali predvideno proračunsko postavko v 
višini 90.000 €. Občina bo sicer z obema po-
nudnikoma opravila pogajanja, vendar v ko-
likor se njihove ponudbe ne bodo približale 
omenjeni postavki, se bo izvedba projekta pre-
stavila v prihodnje leto, ko bo občinska uprava 
pripravila nov razpis za ta cestni odsek. 

Dejan Kramberger

Novo vozilo GVM-1 za jurovske gasilce

Pričetek jeseni je Prostovoljnemu gasil-
skemu društvu Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah prinesel bogat plod, saj so uspeli 

pomladiti vozni park. Vozilo Renault Master, 
ki se je uporabljajo za prevoz gasilcev in ga-
silk, od tistih, ki so komaj vstopili v gasilske 
vrste, do tistih, ki so v društvo dejavni že nekaj 
desetletij, je nadomestilo vozilo Fiat Ducato. 
Novo vozilo je prvič pripeljalo v občino Sv. Ju-
rij v Slovenskih goricah v petek, 29. septembra 
2017. Na vožnji po občini so ga spremljala vo-
zila sosednjih prostovoljnih gasilskih društev, 
ki mejijo na domači požarni rajon.

Slovesnost, kot se spodobi za omenjeno 
pridobitev, je bila organizirana v soboto, 30. 
septembra 2017. S svojim obiskom so domače 
gasilce in gasilke počastili župan občine Sv. Ju-
rij v Slov. goricah Peter Škrlec, poveljnik Gasil-
ske zveze Lenart Leopold Omerzu ter njegov 
namestnik Franc Lakner, 
namestnik predsednika Ga-
silske zveze Lenart Robert 
Mesarec, gasilski poveljnik 
občine Pesnica Jože Repa, 
farni župnik Janko Görgner 
ter predstavniki društev, ki 
delujejo v občini Sv. Jurij 
v Slov. goricah. Prav tako 
se je slovesnosti udeležilo 
precejšnje število krajank in 
krajanov.

Ob praznovanju je bila 
gasilska parada, v kateri 
so sodelovali vsi predstav-
niki povabljenih društev 
ter seveda gasilska tehnika 
domačega kot tudi ostalih 
prostovoljnih gasilskih društev. 

Slovesnosti ob prevzemu novega vozila je 
povezovala Vida Ornik, kulturni program so 
soustvarjali pevci Jurovskega okteta, pihalna 
godba MOL iz Lenarta ter mladi član PGD 
Marko Igrec. 

Člani in članice PGD Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah so obiskali lokalna podjetja. Tako so 
botri novemu vozilu postali: HO MONT, 
Sonja Polajžer, s. p., Agrolist, d. o. o., Vita – 
Špindler, d. o. o., BM-IT, d. o. o., Demis Boris 
Demšar, s. p., Jože Črnčec, s. p., Helopal Eder, 

s. p., Marmor Granit Črnčec Miro Črnčec, s. 
p., Andreja Zrnec, s. p., Zdravko Bohorč, Sil-
vo Triler, Komunala Slovenske gorice, Tanja 
Lavrenčič, s. p., Timed, d. o. o., E.T.-Robert 
Zorjan, s. p., Dušica Senekovič, s. p., Vojko 
Breznik, s. p., Mateja Konrad, s. p., N&N, d. o. 
o. in Tiskarstvo Črnčec Sebastjan Črnčec, s. p.

Ob tem so se pa naslednji odločili za do-
natorstvo: Klementina Roškar, s. p., Zdravko 
Zrnec, s. p., Suzana Najdenik, s. p., Franc Fe-
konja, Drago Korošec, s. p., Jasmina Ducman, 
s. p., Effector, d. o. o., Webo, d. o. o., Branko 
Senekovič, s. p., Vinko Križan, s. p., Cecilija 
Rokavec, s. p., Nataša Lorenčič, s. p., Anton 
Konrad, s. p., Dušan Ribič, Tjaša Erjavec, s. p., 
Robi Škrlec, s. p., ,Muršec, s. p., ,Perko s. p. in 
Saubermacher Slovenija, d. o. o.

Navedenim je bila izrečena javna zahvala, 
predsednik PGD Sv. Jurij v Slov. goricah Gre-

gor Nudl, poveljnik PGD Robert Kukovec ter 
tajnik PGD Sebastijan Črnčec pa so jim pode-
lili spominsko zahvalo za pomoč pri nabavi 
vozila GVM-1.

Člani in članice PGD Sv. Jurij v Slov. goricah 
se zahvaljujemo vsem botrom in donatorjem 
novega vozila. Posebno zahvalo namenjamo 
občinskim svetnikom in svetnicam, ki so pre-
poznali potrebo po posodobitvi, ter občini, ki 
je poskrbela za finančno realizacijo projekta.

G. N.

Darko Fras 
srečal Abrahama

Župan občine Sveta Trojica 
Darko Fras je stopil v naj-
bolj plodna in ustvarjalna 

leta življenja, saj je na začetku 
oktobra srečal Abrahama. Ob tej 
priložnosti so mu sodelavci lepo 
okrasili vrata v župansko pisarno 
in mu zaželeli še mnogo srečnih in 
ustvarjalnih let.

Ob življenjskem jubileju mu če-
stita tudi uredniška ekipa Ovtarje-
vih novic.

T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski proračun za 2017 ter 2018 in 
komunalne investicije
Sprejet rebalans proračuna za leto 
2017

V četrtek, 12. oktobra 2017, je v prostorih 
Občine Sv. Jurij v Slov. gor. potekala 12. redna 
seja občinskega sveta. Med najpomembnejši-
mi točkami dnevnega reda je bila predstavi-
tev in obravnava rebalansa proračuna za leto 
2017. Rebalans proračuna je bil pripravljen z 
namenom zagotoviti nadaljevanje investicij 
v cestno infrastrukturo. Pri pripravi rebalan-
sa je občinska uprava Občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. uskladila prihodke iz naslova glavarin in 
finančne izravnave z novimi izračuni Mini-
strstva za finance na podlagi sprejete novele 
ZIPRS1718-A. 

Z rebalansom, ki so ga občinski svetniki 
soglasno potrdili, se bilanca prihodkov in od-
hodkov povečuje za 17.661,93 €. 
V vrtcu OŠ Jožeta Hudalesa delujejo 
4 oddelki

Občinski svetniki so bili na omenjeni 12. 
redni seji seznanjeni s polletno realizacijo pro-
računa v letu 2017, prav tako pa so soglašali 
s predlagano sistemizacijo vrtca s strani JVIZ 
in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa. Število otrok se v 
vsakem oddelku poveča za največ dva otroka, 
zaradi povečanega vpisa otrok v vrtec se je po-
kazala tudi potreba po odprtju četrtega oddel-
ka vrtca. Tako delujejo v Jurovskem vrtcu od 
septembra 2017 4 skupine, ki lahko sprejmejo 
68 otrok. 
Gregor Nudl predstavnik na volitvah 
za člana Državnega sveta RS

Občinski svet je s sklepom določil, da bo 
predstavnik Občine Sv. Jurij v Slov. gor. na le-
tošnjih volitvah za člana Državnega sveta RS 
član občinskega sveta Gregor Nudl. 

 Članice in člani Občinskega sveta pa so 
sprejeli tudi sklepa, ki se nanašata na ukinitev 
in vzpostavitev grajenega javnega dobra lo-
kalnega pomena na lokalnih cestah in javnih 
poteh na območju katastrskih občin Partinje 
in Jurovski Dol. 
V pripravi proračun za leto 2018

Na občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. 
gor. je v teh dneh v pripravi proračun za leto 
2018. Župan Peter Škrlec zagotavlja, da bo tudi 
proračun za prihodnje leto investicijsko na-

ravnan. Ob tem pa po-
udarja, da bo investicij-
sko naravnan v tolikšni 
meri, kot bodo to dopu-
ščale finance. Jurovski 
župan se zaveda, da se 
večjih projektov zaradi 
neobstoječih primernih 
sofinancerskih razpisov, 
žal, ne bodo mogli lo-
titi. V vsakem primeru 
pa bodo prednost še na-
prej imele investicije v 
komunalno infrastruk-
turo. Poleg teh investicij 
je v načrtih tudi realiza-
cija projekta telovadni-

ce na prostem, ki bi naj obogatila športni park 
v Jurovskem Dolu. Na sofinancerski delež iz 
naslova evropskih sredstev pa v občinski upra-
vi računajo predvsem z razpisi na področju 
turizma in športa. 

Višina proračuna bo malenkost višja kot v 
preteklem letu, kar je predvsem posledica ra-
hlega povišanja glavarine, ki predstavlja glavni 
prihodek občinam. Višina proračuna bo nekje 
v enakih merilih kot pretekla leta. V prvem 
branju bodo proračun za leto 2018 občinski 
svetniki obravnavali na prihajajoči novembr-
ski seji. Župan občine tako predvideva, da bo 
proračun za prihodnje leto dokončno sprejet 
na decembrski seji občinskega sveta Občine 
Sv. Jurij v Slov. gor. 
Izbran izvajalec za sanacijo plazu v 
Žitencah

V občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. 

nega doma pripravil sprejem, že 11. po vrsti. 
Prireditev je povezovala Maja Fridau. Pova-
bljenih je bilo 23 otrok, od tega 9 deklic in 14 
dečkov. Za nadvse prisrčen kulturni program 
je poskrbela skupina otrok Kapljice iz vrtca pri 
Sv. Trojici pod mentorstvom vzgojiteljic Sabi-
ne Zorko, Natalije Poštrak, Sare Mlinarič in 
Ksenije Vogrin.

Župan Fras je med drugim dejal: »Veselim 
se, ko lahko nagovorim starše, ki so pripeljali 
na sprejem svoje otroke, ki so veliko bogastvo 
za občino, še največje za vas, ki ste osrečeni s 
starševstvom. Zavedamo se, da imajo starši z 
otroki veliko skrbi. Mi v občini pa smo dol-
žni, da poskrbimo za varstvo otrok v vrtcu. 

Naš simbolični znesek je le mala pomoč pri 
stroških, ki jih imajo starši ob rojstvu otroka. 
Želim vam veliko otroškega smeha, radosti, 
veselja in sreče v družini.« 

Po nagovoru je župan ob pomoči občin-
ske svetnice Zdenke Polanec otrokom izročil 
igračo »ninico«, mamicam pa rožico ter bon 
vrednosti v višini 180 EUR, ki bodo nakazani 
na njihov transakcijski račun. Po končanem 
prijetnem dogodku so se starši z dojenčki fo-
tografirali in se nato zbrali v avli kulturnega 
doma na druženju med starši dojenčkov in 
županom.

Ludvik Kramberger

Martinovanje v Jurovskem Dolu
Tudi ob letošnjem prazniku in godovanju sv. Martina bo veselo v Jurovskem Dolu. V nede-

ljo, 12. novembra 2017, se bo ob 11. uri na trgu pred cerkvijo sv. Jurija pričelo tradicionalno 
martinovanje s krajšim kulturnim programom in s simboličnim krstom mošta, ki se bo spre-
menil v vino. Za organizacijo jurovskega martinovanja bo poskrbelo Društvo vinogradnikov 
Sv. Jurij v Slov. gor. v sodelovanju z Društvom kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. gor. in Občino 
Sv. Jurij v Slov. gor. Blagoslov mošta bo opravil farni župnik Janko Görgner. 

D. K.
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Prisluhnili so zvokom morja, ki so prihajali iz 
posebnega instrumenta, kar jih je umirilo in 
jim razgibalo domišljijo. Naučili so se pesem 
»Zapustite nam čist planet«, ki govori o pravici 
do rodne zemlje, čistega zraka in pitne vode. 
Potek delavnice je v ustvarjanje pritegnil vse 
otroke, tudi tiste, sprva bolj zadržane. Potrdili 
smo ugotovitev, da je lažje govoriti z instru-
mentom, beseda je stekla kasneje. Veseli smo 
bili odzivov staršev, da so se sprostili skupaj z 

otroki, pri delu z glasbo jim ni potrebno skr-
beti za vedenje otrok, saj so otroci spontano 
stopili v dogajanje in bogatili dogajanje s svojo 
izvirnostjo. Prav vsak odziv otrok je bil opažen 
in slišan ter vtkan v glasbeno improvizacijo. 
Po tej poti se krepi otrokova zdrava samopo-
doba, komunikacija z odraslimi ter pozornost 
odraslih na otrokove pozitivne odzive in po-
bude. V pogovoru smo dali pomen vsemu, kar 
zrase v naravi, rodni zemlji, iz katere zrase hra-
na, ustavili smo se tudi pri embalaži, naredili 
primerjavo med plastično in platneno nosilno 
vrečko, ki smo jo držali v rokah. 

Zaključeni prireditvi je sledila manjša pogo-
stitev. Otroci so se zadržali v novih društvenih 
prostorih, ki jih s svojo opremo kar vabijo k 
veseli igri, starši pa smo ob prijetnem druženju 

še malo posedeli ob čaju in drobnih dobrotah. 
Da lahko uživamo dobrote zemlje in okolja, 

je v osnovi potrebna ljubezen, ki nas greje in 
pravilno usmerja ter krepi odgovornost. Sta-
rejši opažamo, da otroci zelo dobro poznajo 
svoje pravice, a žal bolj tiste pravice, ki jim ne 
prinašajo pravih ugodnosti, ampak se včasih 
želijo z njimi le izogniti odgovornosti. Za vre-
dne pravice otrok se moramo zavzeti starejši, 
kar velja že od začetka njihovega življenja, 

nadalje pravice do čiste ze-
mlje, vode in zraka. V čisto 
okolje spada tudi zvokovno 
čisto okolje ter brez verbal-
nega onesnaževanja. Če le 
malo pobrskamo po našem 
besednjaku in verbalizaciji 
na ravni družinskih odno-
sov, lahko kmalu pretehta-
mo, ali je naše okolje čisto, 
strpno, ljubeznivo, a kljub 
temu odločno in vrednotno 
usmerjeno. To je ena osnov-
nih pravic otrok, za katere se 
še ne znajo sami boriti. Tudi 
pesem, ki sem jo ustvarila za 

to priložnost, govori o zraku, odetem v ljube-
zen. Kakor je že v materinem mleku zraven 
dokazljivih sestavin vtkana tudi ljubezen, tako 
naj bo v zraku, ki ga otroci dihajo, vtkano sve-
tlo, ljubeče razpoloženje in naklonjenost med 
nami. Čigav je ta planet; je res naš in bo nekoč 
od naših zanamcev; ali je že od nekdaj njim 
namenjen in smo mi predhodni uporabniki? 
Lahko pa tudi pogledamo globlje in višje ter 
časovno neomejeno, kar nas zmore voditi do 
pravih odgovorov smisla in poslanstva sku-
pnega bivanja v uglašenosti. To je prvi korak 
za čist planet.

Za Društvo Musica Levares: Majda Fras 
Leva, samozaposlena v kulturi

Rožnate pletenine v občinah Sv. Jurij in Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah

Združenje Europa Donna Slovenija že 
tretje leto v »Rožnatem« oktobru, mese-
cu ozaveščanja o raku dojk, s pomočjo 

občin, društev, različnih organizacij in posa-
meznikov organizira akcijo Rožnate pleteni-
ne: ovijanje dreves v pletenine, ki mimoidoče 
mesec dni opozarjajo na pomen ozaveščanja 
o raku dojk, pomenu preventive, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja po bo-
lezni. 

Akciji se je v sodelovanju z Društvom upo-
kojencev, Občinsko organizacijo RK in Dru-
štvom kmečkih gospodinj Sv. Jurij v Slov. gor. 
pridružila tudi Občina Sv. Jurij v Slov. gor. Na-
men akcije, ki je na trgu v Jurovskem Dolu po-

tekala 2. 10. 2017, je ozaveščanje o raku dojk, 
pomenu preventivnega samopregledovanja in 
zdravega načina življenja. 

Teden otroka v Benediktu: 

Zapustite nam čist planet!

Ob Tednu otroka smo v Društvu Musica 
Levares izvedli več kreativnih delavnic 
za otroke, ki smo jih zaključili s prire-

ditvijo v petek, 6. 10. 2017. S prireditvami smo 
se vključili v projekt Zapustite nam čist planet, 
ki ga sicer izvajamo v sodelovanju z Inštitutom 

za zdravljenje in razvoj z glasbo.
Na petkovo prireditev smo povabili star-

še in otroke, da bi skupaj potovali v glasbeni 
ustvarjalnici. Uvodoma so otroci predstavili 
sebe z izbranim instrumentom ob spremlja-
vi kitare in klavirja ter vokalni improvizaciji. 

Srečanje pobratenih Društev upokojencev

V nedeljo, 1. 10. 2017, je v Jurovskem 
Dolu potekalo srečanje upokojencev 
pobratenih Društev upokojencev Sveti 

Jurij v Slovenskih goricah in Ledavski Dol iz 
občine Rogašovci. Na družabnih igrah, ki so 
potekale v sklopu srečanja, smo se pomerili v 
streljanju z zračno puško in dvema spretno-
stno šaljivima igrama. Tokrat smo zmago sla-
vili domačini.

Srečanja se je udeležilo skupno 160 članov 
in sicer 119 domačinov ter 41 gostov. Navzoče 
so nagovorili Jože Šinko, predsednik domače-
ga društva, Stanislava Benko, tajnica gostujo-
čega društva, Peter Škrlec, župan Občine Sv. 
Jurij v Slovenskih goricah, in Janko Görgner, 
dekan in farni župnik. Slednji je goste sprejel 
tudi v cerkvi sv. Jurija.

Miroslav Breznik.

Srečanje je poteklo ob domači hrani, dobri kapljici in prijetni glasbi.

Rožnate pletenine v Jurovskem Dolu

Veterani vojne za Slovenijo v jesenskem času
Ekskurzija v Prekmurje 

Veterani vojne za Slovenijo tudi v jesenskem 
času ne popuščamo, čeprav nas leta že močno 
dohajajo. Tako smo se 9. septembra odpravili 
na veteransko ekskurzijo, tokrat v Prekmurje. 

Ogledali smo si Plečnikovo cerkev v Bogo-
jini, se z brodom popeljali po Muri na Otok 

ljubezni, ob ogledu filma izvedeli, kdo so bili 
bűrjaši, spoznali življenje in delo vaščanov 
prazgodovinske vasi v Šafarskem, ob dobrem 
kosilu, pripravljenem iz lokalno pridelane 
hrane, in ob razgledu na jeruzalemske gorice 
smo občudovali njihovo razgibanost in lepoto. 

V lendavskih goricah smo 
se povzpeli na razgledni 
stolp Vinarium. 

Na ekskurziji smo se 
družili z veterani vojne za 
Slovenijo iz OZVVS Lju-
tomer. Ob pomniku na 
osamosvojitveno vojno na 
Gomili smo v pogovorih 
izmenjali spomine na do-
godke pri obrambi domo-
vine 1991. 

Tekmovanje v streljanju z zračno puško Vzhodnoštajerske pokrajine
Veterani vojne za Slovenijo smo 13. septem-

bra 2017 organizirali tekmovanje v streljanju z 
zračno puško na kmetiji Postružnik v Zg. Por-
čiču, ki ponuja različne sprostitvene dejavno-
sti, med njimi je tudi strelišče za zračno puško. 
Tekmovanja so se udeležili veterani iz OZVVS 
Maribor, Ptuj, Slov. Bistrica in Lenart. Glavni 
sodnik tekmovanja je bil Peter Leopold, ki je 
po oddanih prestreljenih tarčah odločil nasle-
dnji vrstni red:

Ekipno tekmovanje: doseči je bilo možno 
maksimalno 600 krogov.

1. mesto OZVVS Maribor s 491 krogi 
(Ivan Kopše, Jernej Jazbinšek, Igor Pa-
hor)

2. mesto OZVVS Lenart s 483 krogi (Ivan 
Herič, Peter Leopold, Marjan Feldho-
fer)

3. mesto OZVVS Ptuj s 427 krogi (Dani-
lo Svenšek, Franc Rozinger, Stanko Ši-
menko)

Tekmovanje posamično: doseči je bilo mo-
žno maksimalno 200 krogov.

1. mesto Ivan Kopše iz OZVVS Maribor s 
176 krogi

2. mesto Ivan Herič iz OZVVS Lenart s 
169 krogi

3. mesto Jernej Jazbinšek iz OZVVS Mari-
bor s 160 krogi

Jesensko druženje ob kostanjih in moštu
V oktobru veterani vojne za Slovenijo iz 

Lenarta organiziramo za naše člane jesensko 
druženje ob kostanjih in moštu. Tako je bilo 
tudi v soboto, 7. oktobra 2017, ko smo se zbra-
li pri našem članu Albinu in njegovi ženi na 
kmetiji Postružnik. Njegov vsesplošno znani 

piknik prostor za rekreacije željne skupine 
nam je bil prijetno in prijazno okolje. Tam 
smo skupaj narezali kostanje, naš podpredse-
dnik Srečko je bil glavni »maronar«, ki nam je 
slovenskogoriške kostanje – »marone« odlič-
no spekel in prav zato nam je mošt bil še slajši. 

Ob prijetnem klepetu nam 
je čas hitro minil. Kar naen-
krat se je zmračilo. Komaj 
smo utegnili še napraviti 
skupinsko fotografijo, na 
kateri je Feliks z ulovlje-
no ribo v bližnjem ribniku 
dodal novega veteranskega 
člana. 

Darko Škerget,  
predsednik OZVVS Lenart 

in predsednik PO VŠP
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Člani kluba Starodobnik po Prlekiji

Članom kluba Starodobnik 
Slovenske gorice je po pro-
gramu dela v jubilejnem 

letu ostala le še strokovna ekskur-
zija, ki smo jo izpeljali v soboto, 
14. oktobra, po Prlekiji. Ogledali 
smo si Muzej društva Oldtimer 
Stara Gora v Bolehnečicih, zbir-
ko motorjev v Presiki, kovaški 
muzej in Ivanov izvir 
v Razkrižju ter muzej 
vojaške zgodovine v 
Svetinjah.

Društvo Oldtimer 
Stara Gora v Boleh-
nečicih pri Juriju ob 
Ščavnici ima čudovit 
etnološko-tehnični 
muzej v velikosti 2200 
m2 in je razdeljen v tri 
sektorje. V pritličju se 
nahajajo tehnični ek-
sponati, kot so mope-
di, motorji, avtomobi-
li, traktorji ter stabilni 
motorji. V zgornjem 
delu muzeja je etnolo-
ška zbirka kmečkega 
orodja in strojev ter 
kovaško in mizarsko orodje. V kletnih prosto-
rih pa razstava vinogradniške opreme.

V Presiki pri Ljutomeru imata zasebno mu-
zejsko zbirko Franc in Mimica Hriberšek. Že 
pri vhodu nas pričakata motorja s prikolico 
ter športni fiat. V lepo urejenem razstavnem 
prostoru je veliko mopedov in motorjev. Med 
njimi tudi redko motorno kolo Puch, ki je 
odlično restavrirano. V delavnici pa je še kar 
nekaj mopedov in motorjev, ki še čakajo, da 
dobijo svoj blišč.

V kovaški delavnici Antona Horvata v 
Razkrižju lahko spoznamo, kako trdo je bilo 
življenje kovačev, kako in kaj so izdelovali ter 
njihovo orodje in izdelke. Kovaštvo v družini 
Horvat ima 150-letno tradicijo. Gospod An-
ton je zadnji, ki je prenašal to tradicijo. Kljub 
temu je vesel, da bo kovaško delavnico, kova-
ški muzej ter kolarski muzej prevzel njegov 
vnuk Dominik.

Le nekaj sto metrov od kovaškega muzeja 
Horvat ob reki Ščavnici se nahaja energetska 
točka, imenovana Ivanov izvir. Tukaj nas je 
pričakal župan Občine Razkrižje Stanko Iva-
nušič, ki je zelo slikovito prikazal razvoj ob-
čine, turistični razcvet ter dosežene uspehe v 
zadnjih letih. Seveda je stekla beseda tudi o 

aktualnih političnih problemih in 
njihovi zgodovini, ki jo veliko krat 
slišimo v drugačni obliki.

Na povabilo župnika v Svetinjah 
Jožeta Rajnarja smo obiskali farno 
cerkev Vseh svetih, kjer nam je 
razkazal cerkev, povedal njeno 
zgodovino, predvsem pa opisal 
posamezne freske v njej.

Le preko ceste pri cerkvi je zasebna vojaška 
zbirka, katere lastnik je Dragan Kokot. Ob 
ogledu marsikdo ni mogel verjeti, da je lahko 
na tako majhnem prostoru zbrana sto in več 
letna zgodovina vojaških oblačil, oznak, opre-
me in orožja. Škoda, da je zbirka tako prostor-
sko omejena, saj prestavlja tudi del naše voja-
ške zgodovine.

Kot običajno smo dan zaključili s prijetnim 
druženjem ob večerji v gostišču Stari hrast v 
Radomerju pri Ljutomeru, kjer smo tudi na 
kratko analizirali celotno ekskurzijo. Veliko-
krat hodimo po svetu in si ogledujemo razne 
zbirke in ne vemo, da imamo marsikaj pogle-
dati tudi doma. Predvsem gre zahvala vsem 
zbirateljem stare opreme in tehnike, saj s tem 
bogatijo našo zgodovino ter našim zanamcem 
predstavljajo čas, v katerem živimo mi in v 
katerem so živeli naši predniki. Predsednik 
kluba Starodobnik Franc Lasbaher je pozval 
vse člane kluba, ki imajo možnost in veselje do 
zbirateljstva, da se še v večjem številu vključi-
jo v verigo zasebnih zbirateljev tudi na našem 
področju. 

F. Krivec

V zadnjih dneh je precej zanimanja in vpra-
šanj vzbudil v rožnate pletenine oviti divji ko-
stanj, ki stoji ob OŠ in vrtcu, ob poti v trško 
jedro in k znameniti cerkvi in samostanu Sv. 
Trojica. Brez skrbi, drevo se ni »prehladilo«, 
pač pa je tudi Občina Sveta Trojica v Sloven-
skih goricah vključena v akcijo Rožnate plete-
nine. 

Za »naše« drevo je sredi oktobra poskrbe-
la gospa Romana Šilak (na fotografiji), več o 
sami akciji pa lahko zvemo na spletni strani 
http://www.europadonna-zdruzenje.si/.

Dejan Kramberger (Sv. Jurij) in  
mag. Srečko Aleksander Padovnik (Sv. Trojica)

poklepetali, nazdravili in se 
poveselili ob slovenskogori-
ških dobrotah in žlahtni ka-
pljici. Vsi udeleženci so pre-
jeli podobico z molitvijo za 
uspeh misijona in obljubili, 
da bomo skupaj združeni v 
molitvi.

Župnijski dan je bil na-
menjen spoznavanju dela v 
župniji, predvsem pa pove-
zovanju med nami župljani. 
Bila je lepa priložnost za 
druženje, klepet z vsemi, ki 
jih srečujemo v cerkvi, pa 
nekako ne najdemo prilo-
žnosti ali ni časa, da jih nagovorimo. 

Hvala dobremu Bogu, da je zbral ljudi dobre 
volje, hvala občini za brezplačno uporabo pro-
storov. Hvala vsem, ki so poskrbeli, da nismo 

bili lačni in žejni, ter vsem, ki so na kakršen 
koli način pomagali pri izvedbi župnijskega 
praznovanja.

Milena Grabušnik, foto: Bogdan Rojs

DRZNI SI ŽIVETI
Čajanka z Lucijo Smolnik, Zvezdano Mlakar in Ninno Kozorog

V ponedeljek, 13. novembra, ob 18. uri v kavarni Lena Caffe v LenaParku, Lenart.
Skozi preplet pripovedovanja osebnih zgodb bi nekomu pomagali do novega zagona, 

ideje, vere v dobro, v smisel življenja, poguma, vztrajnosti in ne nazadnje življenja, kot 
si ga želimo. 

                                 Vstop prost.  Prijazno vabljeni!

Praznovali smo župnijski dan

V župniji Sv. Lenart v Slovenskih goricah 
je bila nedelja, 15. oktobra 2017, prav 
poseben dan, saj smo prvič praznovali 

župnijski dan. To je bil hkrati tudi začetek pri-
prave na misijon, ki bo potekal ob 500-le-
tnici izgradnje cerkve oktobra prihodnje 
leto.

Praznovanje smo pričeli s sveto mašo, 
ki jo je daroval p. Beno Lavrih. Spodbu-
dil nas je, da gradimo odnose med vsemi 
ljudmi, v družini, med sosedi, sodelavci, 
farani … To se sklada z izbranim geslom 
misijona »Za odnose gre«. Zbranim so se 
nato predstavile skupine, ki delujejo v žu-
pniji in so kot mala občestva srce župnije. 
To so: Župnijski pastoralni svet, Gospo-

darski svet, kateheti, ministranti, pevci, bralci 
Božje besede, Prenova v Duhu, Molivci za du-
hovne poklice, Karitas, obe zakonski skupini, 
animatorji oratorija in skavti.

Veselo druženje se je na-
daljevalo v Centru Sloven-
skih goric, kjer sta prisotne 
nagovorila domači župnik in 
župan Občine Lenart mag. 
Janez Kramberger. V kul-
turnem programu pa so se 
predstavili mladi pevci in in-
strumentalisti, ljudske pevke, 
cerkveni pevski zbor in Ov-
tar. Zbrani so lahko stavili in 
ugotavljali težo buče velikan-
ke. Farani so med seboj radi 

Lenarške pevke v Cankarjevem domu in 
parlamentu

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ter Zveza 
društev upokojencev Slovenije vsa-

ko leto ob 1. oktobru, mednarodnem dnevu 
starejših, in v okviru 17. Festivala za tretje 
življenjsko obdobje priredi v Cankarjevem 
domu v Ljubljani niz prireditev oz. dogodkov. 

Tudi letos, 26. 9. 2017, ob 16. uri je bila tra-
dicionalna prireditev »9. Večer pesmi in plesa« 
v Linhartovi dvorani. Že četrto leto zaporedo-

ma so se na to prireditev prijavile Pevke ljud-
skih pesmi DU Lenart. Zaradi kvalitetnega pe-

tja so bile celo izbrane za nastop v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma. Od 11 nastopa-
jočih pevskih, glasbenih in folklornih skupin 
so kot tretje uspešno zapele tri pesmi in požele 
gromek aplavz. Pred odhodom z odra Linhar-
tove dvorane so za nastop in sodelovanje od 
organizatorja prejele lepo zahvalo.

Po nastopu v Cankarjevem domu so se le-
narške pevke s spremljevalci napotile v stav-
bo Parlamenta Republike Slovenije. Bile so 

namreč povabljene s 
strani predsednice Nove 
Slovenije Ljudmile No-
vak. Ker je predsednica 
v času našega prihoda 
še bila na seji Državnega 
zbora, so si obiskovalci s 
spremljevalko ogledali 
notranjost Parlamenta 
in celo pol ure z balkona 
v živo spremljali potek 
seje Državnega zbora. 
Sledil je bolj kratek, 
pa vendar prisrčen in 
iskren sprejem pri Lju-
dmili Novak v pisarni 

Nove Slovenije. Ob kavi se je z njo razvil po-
govor o petju, nastopih, pa tudi o njeni kan-
didaturi za predsednico države. Na koncu, ob 
slovesu, so pevke zapele še lepo ljudsko pesem.

S strani pevske skupine gre zahvala županu 
Občine Lenart mag. Janezu Krambergerju, ki 
je organiziral prevoz za pevke in dva spremlje-
valca, ter vozniku gasilskega kombija Prosto-
voljnega gasilskega društva Lenart Leopoldu 
Omerzuju.

Stanko Cartl

Pred Hriberškovo muzejsko zbirko

Rožnate pletenine 17. oktobra v Sv. Trojici
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Plamenke in njihovo potepanje po Sveti Ani

Ročnodelke KD Benedikt, pod imenom 
Plamenke, smo se napotile na Sveto 
Ano, natančneje na Ekološko kmetijo 

Frida, kjer sta nas s šopkom lana pričakala 
Franc in Miroslava Ruhitel. Zakonca Ruhitel 
nosita posebno poslanstvo ohranjanja tra-
dicije in obenem dediščine naših krajev in 
življenja tod naokrog. Obleka gospodarja z 

njegovim znamenitim 
klobukom že od daleč 
nazorno prikazuje, da 
je tukaj nekaj posebne-
ga. In to posebnost smo 
želele doživeti tudi me, 
zato smo se odločile, 
da popoldne preživimo 
ustvarjalno. Gospodar 
Franček nam je pred-
stavil ekološko kmetijo 
in nas poučil o njihovih 
ovcah in pridobivanju 
volne ter lanu kot tudi 
o tem, kako je delo na 

kmetiji potekalo nekoč. Naše članice, ki so 
odraščale na podobnih kmetijah, so dodale še 
svoje zgodbe o tovrstnih dogodivščinah, kar 
nam je druženje le še polepšalo.

»Dovolj je bilo govorjenja, bi še kaj delali«, 
so sledile besede gospodarja in vsaka od nas si 
je izbrala način polstenja z volno. Navodila so 
sledila, ob pesmi in dobri pogostitvi s hrano 

in pijačo nam je delo steklo 
kot po maslu. Izpod pridnih 
prstov nas, Plamenk, so kar 
drug za drugim na klop, 
kjer smo jih razstavile, pri-
hajali naši izdelki, na katere 
smo zelo ponosne.

Vsekakor pa smo hva-
ležne zakoncema Ruhitel 
za dobro pogostitev, topel 
sprejem in na koncu prisrč-
no popotnico in vabilo, da 
se še kdaj vrnemo.

Saša Lovrenčič

štujmo se, imejmo se radi!«.
V četrtek, 21. septembra 2017, je bil orga-

niziran (Nada Plancutič) enodnevni romarski 
izlet na Sveto goro v Zasavju. Poln avtobus TA 
Leze nas je dobro razpoložene odpeljal v Za-
savje. Zadovoljstvo je 
bilo toliko večje, saj je 
bil z nami naš domačin 
gvardijan p. Damijan 
Vračko, ki je v cerkvi 
na Sv. gori daroval sv. 
mašo. Po predstavitvi 
bližnje kapele nas je 
pred mašo prebudilo 
bučno zvonjenje v treh 
daljših delih. Kosilo 
smo imeli v bližnjem 
gostišču. Nato nas je 
pot vodila v novo cer-
kev v kraju Kisovec. Tu 
nam je mladi župnik 
Janez Mrak položil na 
srce zgodovino izgra-
dnje cerkve, ki je posvečena Marijinemu brez-
madežnemu srcu in prihodu kipa Fatimske 
Matere Božje. Pravo presenečenje, ki je pri-
spevalo k boljšemu razpoloženju, je pripravila 
gospa Slavka Arh iz Izlak. Gostila nas je pred 
cerkvijo v Kisovcu z obilno obloženo mizo, še 
pred tem pa s kavico za vsakega v sosednjem 
gostišču. Zakaj? Zato, ker je kot avtorica na 

razstavi v samostanski kleti sv. Martina v Sv. 
Trojici razstavljala zbirko Podobic. Na njiho-
vem romanju iz Izlak v Sv. Trojico pa so vse 
gostile na domu tudi tokratne dobre organiza-
torke romarskega izleta Nade Plancutič iz Zg. 

Senarske. Naložba je bila vsem nam prisotnim 
v korist. Za to izkazano pozornost se gospe 
Slavki iskreno zahvaljujemo in ji želimo obilo 
zdravja. Kot je bila želja našega p. Damijana, 
smo doživeli dušni in telesni mir ter lepe dol-
gotrajne spomine.

Slavko Štefanec

Mladi planinci OŠ in vrtca Sv. Trojica in 
Benedikt na Donački gori

Jesen je tu in novo šolsko leto je že v pol-
nem teku. Na OŠ Sv. Trojica že vrsto let 
skrbim za mlade 

planince kot mentori-
ca planinskega krožka. 
Vsako leto se prijavi k 
planinskemu krožku 
tretjina učencev na šoli, 
kar pomeni, da učenci 
radi gredo na pohode, 
se družijo z vrstniki in 
odkrivajo nove kraje, 
hribe in vrhove naše 
Slovenije. Zadnjih nekaj 
let organiziram pohode 
skupaj z učenci OŠ Be-

nedikt. Uspešnih pohodov pa ne bi bilo brez 
vodnikov PD Hakl, ki vedno poskrbijo, da je 

pot varna in primerna 
starosti otrok. 1. okto-
bra 2017 smo se podali 
na Donačko goro in 
prelepi jesenski dan je 
naredil dan nepozaben. 

Marta Jemenšek,  
mentorica planinskega 

krožka 

Iz dejavnosti DU Sveta Trojica

Društvo upokojencev Sv. Trojica v Slov. 
gor. je že prek deset let povezano v 
obliki pobratenja, prijateljstva in raz-

ličnega sodelovanja z DU Rogoznica pri Ptu-
ju, nekaj let manj pa z DU Mačkovci v Prek-
murju. Pred nedavnim 
(28. avgusta) izvršenim 
druženjem z DU Mač-
kovci v Mačkovcih je 
28. septembra 2017 
potekalo druženje med 
tema društvoma na tu-
ristični kmetiji Postru-
žnik v Zg. Porčiču. Ob 
obilnem delu in zavze-
tosti članov domačega 
društva ter prispevkov 
v obliki sladic in sre-
čelova je druženje zelo 
dobro uspelo. Gostom 
iz Prekmurja je bila zelo 
všeč lokacija pri Postru-
žnikovih.

Naslednja aktivnost društva je potekala 10. 
oktobra 2017, ko smo se družili s pobratenim 
DU Rogoznica po njihovem programu. TA 
Leze nas je popeljala do Čušekove domačije, ki 
je bila obnovljena v sklopu LAS Bogastvo po-

deželja ob Dravi in v Slovenskih goricah. Čas 
izgradnje sega v leto 1854. Notranjost je opre-
mljena s številnimi avtentičnimi predmeti. 
Razglašena je za etnološki spomenik lokalne-
ga pomena. Upravljalec domačije je Turistično 

društvo Lükari Dornava, 
katerega predsednica Mari-
ja Belšak nam je predstavila 
društvo, ki je zelo dejavno. 
Dobili smo lükarsko južino. 
Peljali smo se do cerkve sv. 
Marije na Polenšaku. Na 
kratko nam je gospodinja 
predstavila cerkev. Prijetno 
druženje smo imeli v Go-
stilni Marta v Cvetkovcih 
– Podgorcih. V času pobra-
tenja aktualna predsednica 
Marija Klobučar (skupna 
doba 20 let) je obujala spo-
mine na tiste čase in dose-
danje aktivno sodelovanje. 
V šaljivem tonu je povedala, 

da ji več pomenijo zadovoljni člani društva 
in toplina srca kot pa priznanja … na steni. 
Težave s predajo funkcije novemu vodstvu s 
predsednikom Ivanom Heričem namreč niso 
v celoti odpravljene. Njeno sporočilo je: Spo-

Na Čušekovi domačiji v Dornavi

Na Sveti gori v Zasavju

Druženje na kmetiji Postružnik

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

 
DARILNE BONE LAHKO KUPITE V NAŠIH POSLOVALNICAH. Tel: 02/72 90 280

podarite NAJLEPŠE DARILO vašim najdražjim

PODARITE DARILNI BON  za studijsko
fotografiranje

Z VAMI
IN ZA VAS
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Tudi v Vrtcu Selce so tekli z Urbanom

Mercator je za otroke v Vrtcu Selce 16. 
oktobra organiziral Tekaške urice z 
Urbanom Praprotnikom. To je bilo 

tretje od petih tekaških druženj, ki jih Merca-
tor v oktobru organizira za izbrane slovenske 

vrtce. Tekaške 
urice so priprava 
na Lumpi tek, ki 
vsako leto po-
teka v okviru 
Ljubljanskega 
maratona. V 
Mercatorju, ki 
je sponzor tako 
Lumpi teka kot Ljubljanskega maratona, želi-
jo tako o pomenu gibanja in zdrave prehrane 
otroke ozaveščati čim bolj zgodaj. Tekaške uri-

ce z Urbanom potekajo v vrtcih, ki izstopajo 
po svojih »naj značilnostih«. Gre za najstarej-
ši mestni in podeželski vrtec, za najmlajši in 
najnižje ležeči vrtec ter za vrtec, ki je najbolj 
oddaljen od Ljubljane. Vrtec Selce je bil usta-

novljen leta 1969 kot prvi vrtec 
za otroke kmečkih družin. Tako 
mu pripada oznaka najstarejše-
ga podeželskega vrtca v Slove-
niji.

Namen Tekaških uric z Urba-
nom je navdušiti otroke ne le za 
tek, ampak za gibanje in šport 
na splošno. Otroci so na dvo-
rišču vrtca spoznavali tek kot 

športno disciplino, izvajali vaje za ogrevanje, 
tekli in se igrali tekaške igre. 

Tanja Durin

Enajstič so potrgali Čolnikovo trto

Predsednik Društva vinogradnikov Be-
nedikt ter benediški viničar Marjan 
Farasin, njegov predhodnik, vinski vi-

tez Zlatko Borak, župan občine 
Benedikt Milan Gumzar, domači 
župnik Marjan Rola in ovtar Janez 
Žižek so pripravili posebno sveča-
nost. Enajstič so potrgali grozdje 
s svojih »treh vinskih kraljic«, na 
katere so še posebej ponosni: Čol-
nikovo trto – potomko najstarejše 
trte na svetu, radgonsko ranino in 
slovenjegoriški klinton, star več 
kot 80 let. 

Zbralo se je precej gostov, pred-
vsem županov sosednjih občin 
in vinogradnikov ter domačinov. 
Prireditev sta popestrila Cerkveni 
zbor Benedikt in domači ansam-
bel „Hišna trta“, seveda pa 
ni manjkalo kulinaričnih 
dobrot in dobre kapljice, 
med drugim so poskusili 
tudi lansko vino z omenje-
nih treh trt. „Benediški troj-
ček“ in tudi žametna črnina 
letnika 2016, ki je nekaj sti-
snejo ločeno, sta bila odlič-
na. Letos je bil pridelek, 
predvsem zaradi pomladne 
pozebe, nekoliko bolj skro-
men, le 33 grozdov, iz kate-
rih so stisnili okoli 10 litrov 
zelo kakovostnega vina. 

Društvo vinogradnikov 
Benedikt, ki ga zadnja leta 
vodi Marjan Farasin, je sicer 
letos obeležilo 14-letnico obstoja in uspešnega 
delovanja. Vsa ta leta se v Benediktu nekaj do-
gaja in vinogradništvo je vedno bolj cenjeno. 

Cepljenko najstarejše vinske trte na svetu, ki 
že več kot 400 let raste na mariborskem Len-
tu ob Dravi, so sicer pri Svetih Treh krajih, v 

neposredni bližini rojstne hiše Dominika Čol-
nika, zasadili leta 2005 in so jo poimenovali 
»Čolnikova trta«. Radgonsko ranino so zasa-

dili leta 2006, domači klinton pa tam raste že 
najmanj 80 let. Sicer pa ne gre prezreti, da je 
prvo ledeno vino na svetu sploh bilo pridelalo 
ravno pri Čolniku v Benediktu, in sicer davne-
ga leta 1859. 

O. B., foto: Igor Barton

11. trgatev Johanezove trte

Koledarska jesen je prinesla zadovoljstvo 
na obraze vinogradnikov. Tako tudi na 
gospodarja Johanezove trte, župana 

občine Cerkvenjak Marjana Žmavca, viničarja 
Johanezove trte Damijana Breznika in njego-
vega mentorja prof. Jožeta Pučka.

Na turistični prireditvi »Pod klopotcem« in 

11. trgatvi Johanezove trte v Cerkvenjaku so 
zbrane nagovorili župan Marjan Žmavc, vini-
čar Damijan Breznik, peta cerkvenjaška vinska 
kraljica Monika Majer in Franc Zorko, pred-
sednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev 
vina Cerkvenjak. Prireditev je bila popestrena 
s kulturnim programom. 

Podeljeno je bilo 
protokolarno vino, ki 
so ga prejeli Franc Čeh 
iz Ivanjskega Vrha, Ne-
venka Kaučič iz Šta-
jerske turistične zveze 
Maribor, vinogradnik 
in vinar iz Drbetincev 
Simon Druzovič in Ro-
bert Kocuvan iz Cer-
kvenjaka za svoje video 
prezentacije. Sledila sta 
trgatev Johanezove trte, 
s katere so porezali 96 
grozdov in namerili 
16,50 odstotkov vseb-
nosti sladkorja, in pre-
šanje.

Franc Bratkovič

Planinski pohod v spomin Ivanu Frasu

V petek, 25. 8. 2017, zjutraj se je v naše 
prelepe planine skladno s tradicijo od-
pravila skupina v sestavi: vodnik Igor 

Oprešnik, Vasja Fras, Edo Marko, Ciril Šilec, 
Vera Kapelar, Tone Damiš, Tatjana Damiš, 
Sebastjan Dobaj in Borut Mlakar. To je bil 4. 

tradicionalni planinski pohod v spomin Ivanu 
Frasu, ki ga vsako leto izpeljemo zadnji vikend 
avgusta za svojo dušo in v spomin na pokojna 
pohodnika Ivana Frasa in Ivana Koglerja.

V petek smo osvojili Menino planino z 
najvišjim vrhom Vivodnik (1509 m) in si od-

dahnili na Domu na Menini 
planini (1453 m). Sledila sta 
ogled Eko Resorta pod Veliko 
planino pri Kamniški Bistri-
ci in vzpon na točko našega 
prenočišča na Mali planini, v 
Domžalskem domu, kjer smo 
prespali.

V soboto smo prehodili ce-
lotno Veliko planino, najvišjo 
točko Gradišče (1666 m), se 
spustili v jamo Vetrnico in 
obiskali cerkvico Marije Sne-
žne, Črnuški dom in pozno 
popoldan zaključili pohod, ki 
nam je bil vsem v veliko zado-
voljstvo in prijetno družaben.

Vasja Fras

Križeva nedelja pri Poličevi kapeli

V Poličevi kapeli, ki jo je 
dal leta 1886 zgraditi 
kipar Leopold Perko 

(1848–1918) in je posvečena 
sv. Križu in sv. Janezu Pavlu II., 
vsako leto na križevo nedeljo 
poteka sv. maša. Letos je bila 17. 
septembra. Daroval jo je doma-
čin gvardijan p. Damijan Vrač-
ko. Nova pridobitev je električni 
priključek, realizacija zavzema-
nja domačina Milana Štrumpfa 
iz Zg. Porčiča. Sledila je manjša 
pogostitev z dobrotami, ki so jih 
prispevali krajani.

Slavko Štefanec

Start na Biba planini (1308 m) 

Tako prešerno je bilo na Izletniški kmetiji Breznik, na prešanju 
grozdja z Johanezove trte, iz katerega je nateklo dobrih 22 litrov 
mošta.

Osnovnošolci na Veliki Raduhi (2062 m)

Na OŠ Lenart in OŠ Voličina že vrsto 
let delujeta planinska krožka. Člani 
planinskega krožka so tudi člani PD 

Lenart, torej so včlanjeni v Planinsko zvezo 
Slovenije zaradi zavarovanja v primeru nezgo-
de. Mladi planinci se lahko pri mentorjih na 
OŠ Lenart in OŠ Voličina informirajo glede 
dejavnosti, sicer pa se lahko informirajo o de-
javnostih tudi vsak četrtek med 18. in 19. uro 
v pisarni PD Lenart.

PD Lenart za OŠ organizira 3 ture v šolskem 
letu, namenjene samo osnovnošolcem. Mlade 
zainteresirane želimo vpeljati v čudoviti svet 
hribov in mogoče bo tudi kdo izmed njih po-
stal planinski vodnik ali alpinist. 

Tako smo v soboto, 23. 9. 2017, za naše mla-
de nadobudne člane organizirali turo na Ve-
liko Raduho. Od koče na Loki čez Durce do 
vrha je bil teren postlan s snegom, ki je zapa-
del tri dni prej. Toliko, da je gibanje težje in 
sončna očala zaželena. Nebo je bilo modro, vi-
delo se je daleč naokrog. Otroci so neizmerno 
uživali. Na vrhu so se hitro razdelili v skupine, 
obzidje je nastalo in kepe so švigale, dekleta pa 
smo naredile sneženega moža, ob katerem so 
se fotografirali še drugi. Lepo je bilo.

Ko pelješ otroke na turo, se otrok v tebi 
spontano zbudi. Vsi skupaj smo uživali v pre-
krasnem dnevu in se prijetno utrujeni vrnili 
domov v ne preveč poznih večernih urah. 

Ker je varnost otrok 
na prvem mestu, v dru-
štvu vodniki za udelež-
bo zahtevamo gorniški 
čevelj, to je tak, ki sega 
čez gleženj noge. 

Veselimo se že na-
slednje ture za OŠ in 
vabimo k včlanitvi v 
planinski krožek. Zelo 
bo pestro.

Svetlana Bogojević, 
planinska vodnica in 

predsednica PD Lenart
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Zdravnik na vasi - Ivan Mitrović, dr. med.

Oče dveh otrok, v prostem času se po-
sveča njima, rad igra nogomet, prite-
gne ga tudi branje. Rad spremlja tudi 

košarko. Nikakor pa ne izpusti aktualnih tem 
medicine. Tako bi skopo opisali zdravnika, 
specialista družinske medicine, Ivana Mi-
trovića, dr. med, ki je oktobra odprl ordina-
cijo pri Sv. Ani, hkrati pa dela polovico časa 
tudi v Benediktu. Težko pričakovani zdravnik 
v občinah je doživel iskreno dobrodošlico med 
ljudmi, pri katerih je ostal zapisan kot odličen 
zdravnik še iz let, ko je bil zaposlen v ZD Le-
nart in je prihajal delat tudi k Sv. Ani.

So vas na začetku prevevali mešani občutki 
glede dela na podeželju, prihajate iz Maribo-
ra? Kako vam je po prvih vtisih všeč?

Občutki so zelo dobri, zelo lepo ste me spre-
jeli. Sem pred časom delal 4 leta in pol v Le-
nartu, od tega 3 leta in pol pri Sveti Ani, in sem 
imel priliko spoznati delček teh krajev. Tukaj 
se zelo dobro počutim in sem zelo vesel, da se 
ta zgodba nadaljuje.
Koliko let ste zapisani medicini? Kako se je 
začela vaša kariera?

Že v osnovni šoli je prevladala želja, da bom 
zdravnik, in samo to je prišlo v poštev, nič dru-
gega. Že takrat sem se odločil za medicinsko 
fakulteto. Nadaljeval sem v srednji zdravstveni 
šoli, takrat je še bilo možno, da si se po ma-
turi iz srednje zdravstvene šole vpisal na me-
dicinsko fakulteto, jo uspešno končal. Sledila 
so usposabljanja, pripravništva, specializacija. 
Skrb za sočloveka je v družino prinesla moja 
mama, ki je medicinska sestra, in tako z odlo-
čitvijo, kaj bom počel v življenju, nisem imel 
težav.
Zelo veliko govora je, predvsem v zadnjih le-
tih, da je velik primanjkljaj specialistov dru-
žinske medicine. Zakaj ste izbrali ravno spe-
cializacijo iz družinske medicine?

Leta 2004 je bilo razpisanih, če se prav spo-
mnim, 350 mest, vse specializacije so bile od-
prte. Izbral sem družinsko medicino, ker se 
nisem mogel popolnoma natančno opredeliti, 
v kateri smeri medicine bi nadaljeval. Družin-
ska medicina je tudi zelo široka veda, kjer je 
potrebno vnovčiti zelo širok spekter znanja 
vseh vej medicine. Poleg tega pa je v meni ve-
dno tlela želja, da bi imel svojo ordinacijo, da 
bi si sam organiziral delo, da bi prevzel sam 
polno odgovornost za paciente. Zdaj se mi je 
želja uresničila, zato sem zelo vesel in hvale-
žen.

Torej, zakaj je danes takšno pomanjkanje 
zdravnikov?

Slovenija sodi med razvite evropske drža-
ve in tudi na ta način obravnava medicino, 
spremlja vse evropske in svetovne standarde. 
A gledam na to z vidika ozaveščenosti ljudi, 
prihajajo ljudje, ki so ozaveščeni, potrebe pre-
bivalstva so bistveno večje, kot so bile nekoč. 
Sodobna medicina ponuja veliko stvari, zato 
to zahteva vedno več kadra, zahteve pacientov 
so specifične. Slovenija je na dobri poti, da se 
bodo te številke zvišale, tako bo tudi pritisk na 
družinske zdravnike zmanjšan, prav tako bo 
zdravnik lahko posvetil več časa pacientu. Je 
pa res, da so na podeželju dežurstva zahtev-
nejša, zdravnik je skupaj z reševalci na terenu, 
zato je morda manjše zanimanje za to.
Koliko časa bi zdravnik moral nameniti po-
sameznemu pacientu za povprečno diagno-
stiko?

Orientacijsko bi rekel, da bi bilo za prvi pre-
gled realno 20 do 30 minut, takrat bi bila dia-
gnostika bistveno boljša, za kontrolni pregled 
pa od 5 do 10 min. 
Kakšne so težave ljudi, ki se oglasijo pri vas?

Največ težav povzroča kostno-mišični sis-
tem, težave so s sklepi, bolečinami v križu, v 
ramah, a na podeželju je to največkrat odraz 
načina življenja, trdega dela na kmetijah. V 
mestu je slika nekoliko drugačna, saj prevla-
dujejo bolezni, ki so posledica sodobnega na-
čina življenja, stresa, pomanjkanja časa, več 
je nervoz, psihičnih stisk … Na podeželju je 
življenje kljub trdemu delu prijaznejše.
Kako bi promovirali skrb za zdravje v tem 
okolju?

Nacionalni inštitut za javno zdravje zelo 
promovira preventivno skrb za zdravje. Prav 
tako sem tudi sam naklonjen preventivnim 
pregledom, izobraževanjem, predavanjem, 
ozaveščanjem starejših in sem tudi pripra-
vljen, če bo kakršnakoli priložnost, se bom v 
to promocijo aktivno vključil.
V splošnem smo zadnja leta čedalje bolj se-
znanjeni s tem, da so že v osnovni šoli neka-
teri otroci predebeli, kar je seveda zelo zaskr-
bljujoče. Vaš strokovni pogled na to stanje 
med mladimi?

S pomočjo Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje se je ta zaskrbljujoča anomalija v za-
dnjih 10 letih začela zmanjševati, s čimer pa še 
ne moremo biti povsem zadovoljni. Pohvaliti 
je potrebno dejavnost osnovnih šol in vseh, 
ki se ukvarjajo s promocijo zdravja. Seveda je 
tu potrebno navesti razlog, ki je v sodobnem 
načinu življenja, ki ga otroci še posebej hitro 
osvojijo, in jim ležernost ustreza. Upanje pa 
nam daje dejstvo, da se čedalje več ljudi za-
veda, kaj pomeni gibanje v naravi, zraku, in 
se rekreativno ukvarja z določenim športom. 
Idealno bi seveda bilo, da bi se prav sak otrok v 
osnovni šoli ukvarjal s športom, ki bi bil prila-
gojen njegovim sposobnostim. Tukaj pa imajo 
veliko veljavo športni pedagogi.
Hvala za vaš čas ter veliko uspeha pri vašem 
delu vam želim.

Hvala tudi vam.
Suzana Rejak Breznik

Zahvala
Dr. Ivan Mitrović: Vsem občankam in občanom Svete Ane in Benedikta, županoma Sv. Ane 

in Benedikta bi se ob tej priložnosti zahvalil za izredno topel sprejem medse. To mi zelo veliko 
pomeni in sem zelo hvaležen za to.

Obvestilo
Zasebna ambulanta Ivana Mitrovića, dr. med., spec. družinske medicine, 

obvešča vse zavarovance, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika, da se 
lahko oglasijo v ambulanti pri Sv. Ani ali v Benediktu. Vabljeni!

INTERVJU

Jesenske aktivnosti Študentskega kluba 
Slovenskih goric

Naš največji dogodek, sedaj že tretji 
Pütafest, je bil 16. septembra v ŠRC 
Polena. Zaradi dežja smo, žal, morali 

odpovedati pester popoldanski program, kljub 
temu pa so v večernem delu Big Foot Mama, 
Pero Lovšin in Španski borci, BandA in Žan 
Serčič privabili veliko množico ljudi, ki so se 
skupaj z nami zabavali do zgodnjih jutranjih 
ur. 

Naslednji večer smo se že veselili zlate me-
dalje naših košarkarjev. Za naše člane smo 18. 
septembra organizirali avtobusni prevoz v Lju-
bljano na sprejem košarkarjev. Naši šampioni 
so nas navdušili za šport, zato smo 7. oktobra 
po dveletnem premoru organizirali športni 
dan v Voličini: tekme košarke, odbojke na 
mivki, tenisa in vleke vrvi. Za vse obiskovalce 
smo pripravili dobrote z žara in uživali ob pri-

jetni glasbi. Zvečer smo poizkusili še švedsko 
specialiteto surströmming, ki ima sloves naj-
bolj smrdljive jedi na svetu. 

Jeseni in pozimi organiziramo tečaj nem-
škega jezika. Uvodni sestanek smo izvedli 13. 
oktobra. Tečaj vodi inštruktorica tujih jezikov 
Diana Plazar, poteka pa vsak teden v Centru 
Slovenskih goric. Za ceno 40 € za člane oz. 60 
€ za bivše člane se nam lahko pridružite, se na-
učite nemškega jezika ali nadgradite obstoječe 
znanje.

Tudi letos se odpravljamo na jesenski izlet, 
v Bosno. Obiskali bomo zgodovinsko mesto 
Mostar, Titov bunker v Konjicu, glavno mesto 
Sarajevo, Travnik, ki velja za eno najbolj sliko-
vitih mest v državi, in Jajce, kjer je bilo drugo 
zasedanje AVNOJ-a. Več o izletu v prihodnji 
številki.

V nedeljo, 12. 11. 2017, ob 
20-ih pa vas vabimo v Dom 
kulture Lenart. V našo druž-
bo prihajajo Boštjan Gorenc 
- Pižama, Perica Jerković in 
Gašper Bergant z najbolj ko-
smato komedijo BRADE, ki 
ponuja poldrugo uro smeha 
v razposajeni moški družbi 
brez dlake na jeziku. Pripra-
vite se na zabavno mešanico 
skečev in stand-upa, kot jih 
do sedaj na področju nekda-
nje Avstro-Ogrske še nismo 
videli! 

Tudi 16. november bo kul-
turno obarvan, saj si bomo v 
SNG Maribor ogledali dramo 

ZNANJE ZA RAZVOJ

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij za november 2017
Petek 10. 11. OO RK Benedikt  v OŠ Benedikt 
Sreda  22. 11. OO RK Sv. Ana  v OŠ Sv. Ana 

Plaketa in priznanja Društva pedagogov  
dr. Antona Trstenjaka

Letos, že desetič zapovrstjo, je Društvo pe-
dagogov dr. Antona Trstenjakav petek, 6. 
oktobra 2017, ob svetovnem dnevu uči-

teljev na svečani akademiji v Cerkvenjaku po-
delilo priznanja in plakete najzaslužnejšim pe-
dagogom na področju Slovenskih goric in dela 
Prlekije. Prejemniki so pedagogi, ki so svojim 
delom, trudom, zavzetostjo in inovativnostjo 
neizmerno obogatili slovenski šolski prostor. 
Letos so jih prejeli:

Priznanja I. stopnje 
DP dr. Antona Trste-
njaka: Martina Škrlec, 
OŠ Jožeta Hudalesa; 
Vesna Breznik, OŠ 
Benedikt; Renata Kle-
menčič, OŠ Benedikt; 
Marjana Gomzi, OŠ 
Cerkvenjak; Anita 
Grajfoner Petrič, OŠ 
Cerkvenjak; Jerica Go-
lob Peterka, OŠ Nego-
va in Natalija Poštrak, 
OŠ Sveta Trojica.

Priznanja II. stopnje 
DP dr. Antona Trste-
njaka: Majda Vrbnjak, 
OŠ Sveta Ana; Mi-
lan Nanut,  OŠ 
Sveta Trojica; Rozalija 
Tuš, OŠ Jožeta Huda-
lesa; Marinka Juršnik, 
OŠ Benedikt; Antonija 
Divjak, OŠ Cerkve-
njak; Karolina Divjak, 
OŠ Lenart in Mojca 
Vogrin Pivljakovič, OŠ 
Voličina.  

Plaketo DP dr. Anto-
na Trstenjaka je prejela: 
mag. Breda Forjanič, 
Vrtec Gornja Radgo-
na.

Slavnostni govorniki 
na prireditvi so bili: cer-
kvenjaški župan Marjan 
Žmavc, predstavnica ZŠ RS mag. Tanja Bezić 
ter predsednik DP mag. Mirko Žmavc. Kul-
turni program so obogatili glasovi vokalne 
skupine Amista pod umetniškim vodstvom 

Anite Grajfoner - Petrič ter klavirski nastop 
Nike Rojko. 

Kot je bilo zapisano v eni izmed obrazloži-
tev prejemnice priznanja, je čas edina oblika 
energije, ki ni obnovljiva. Za vse teče enako in 
izgubljenega časa ne moremo zavrteti nazaj. 
Lahko pa se le česa spomnimo in povemo le 
to, da je bilo nekaj le narejeno dobro, koristno 
in povrhu še z ljubeznijo.

Prav vsem nagrajencem pa še enkrat iskre-

ne čestitke za njihove izjemne uspehe. Tudi mi 
smo ponosni nanje.

mag. Mirko Žmavc, spec., prof., predsednik 
DP dr. Antona Trstenjaka 
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Utrinek iz Dobrave

Letos je gobarsko leto. Te tri gobe rdeče 
mušnice so se razkazovale več dni. Za oči 
so privlačne, za telo pa smrtno nevarne. 

Mnogo gobarjev v gozdu Dobrava v Sv. Tro-
jici v Slov. gor. jih je imelo priložnost videti, 
kako so bile lepo razporejene tik ob gozdni 
poti. Upoštevali pa so gobarsko kulturo, da se 
v gozdu gob, ki so neužitne ali jih ne poznamo, 
ne uničuje.

Slavko Štefanec

Goba velikanka

Petkov popoldanski sprehod se je spreme-
nil v gobarjenje. Sreča se je nasmehnila 
Marjeti Lempl iz Bačkove, ko je zagle-

dala to gobo ob gozdni jasi. Goba velikanka je 
tehtala 1 kg in 909 g. Premer kape je meril 34 
cm, višina gobe pa 26 cm.

Katarina Starič

Trajnostni turizem za razvoj in napredek

Sedemnajst globalnih ciljev trajnostnega 
razvoja (od odprave revščine do krepitve 
načinov in sredstev ter globalnega par-

tnerstva za trajnostni razvoj) se zdi v primer-
javi z našim dojemanjem sveta "visokoletečih", 
vendar tudi v Slovenskih goricah pravzaprav 
ne gre za nič drugega kot za zdravo in mirno 
življenje. Da bi turizem v Slovenskih goricah 
še pridobil na moči in da bi ponudil kvalitetna 
delovna mesta, ne sme biti prikrajšan v svojih 
osnovah: zdravem okolju, pestri kulturni kra-
jini, socialnem miru, odprti družbi/skupnosti 
in barviti, živi kulturi. Če hoče turizem prispe-
vati k trajnostnemu razvoju, je potrebna nova 
usmeritev branže, politična volja in ustrezna 
ozaveščenost turistov. Globalno lahko potreb-
ne spremembe sveta uspejo le s prehodom k 
fer turizmu. Trajnostni in fer turizem odliku-
je, kar dela turistično ponudbo atraktivno in 
uspešno: visoka kvaliteta in avtentično doži-
vetje kulture in narave. Ključno je, da so po-
trošniki informirani in senzibilizirani ter da 
gospodarstvo pripravi primerno in atraktivno 
ponudbo. Koncepti evropskih iniciativ za cer-
tificiranje (Ecolabel ali TourCert) ali intere-
snih turističnih združenj so preizkušeni. Izziv 
je splošna uveljavitev z zavezujočimi standar-
di. Tako bi se preprečilo trenutno popačenje 
trga. To velja za socialne standarde, varovanje 
podnebja in prometno politiko. 

Prehod k fer, trajnostnemu turizmu zahteva 
ukrepe in prepoznava mehanizme, kot so:

 - Zgodnja in učinkovita udeležba ljudi pri 
spremembi ciljev načrtovanja turizma in 
turističnega razvoja. Posebno pozornost 
zahteva udeležba prikrajšanega in oško-

dovanega dela prebivalstva, kakor krepi-
tev in varstvo zagovornikov človekovih 
pravic.

 - Socialna varnost, plače, ki zagotavljajo 
preživetje in možnost napredovanja za 
lokalno delovno silo, in tudi podpora la-
stnih, lokalnih turističnih iniciativ.

 - Trajnostni vzgled proizvodnje in potro-
šnje, s katerima se ščiti okolje in podne-
bje ter varujejo človekove pravice.

 - Odmik od mitizacije razvoja: Ne da tu-
rizem vodi do trajnostnega razvoja, am-
pak stran od prevladujočega turističnega 
modela ropanja k socialnemu in okolju 
prijaznemu turizmu. 

Nujen je davek na kerozin, križarke pa 
poganja tudi ekološko sporno težko kurilno 
olje. Fer pogoji dela, pravično plačilo, varova-
nje pred seksualnim izkoriščanjem, socialna 
pravičnost, soodločanje lokalnega okolja kot 
del varovanja človekovih pravic morajo biti v 
središču vsakega turističnega razvoja. Fer turi-
zem koristi vsem, v idealnem primeru obogati 
tako popotnika kakor gostitelje – v najširšem 
pomenu besede. Turizem lahko gospodarsko 
okrepi periferne regije in tako ponudi doma-
činom perspektivo in preživetje. So primeri, ki 
kažejo, kakšen naj bi bil turizem, kjer dodana 
vrednost ostane v regiji, ki skrbno upravlja z 
naravnimi viri in ki omogoči izmenjavo med 
popotnikom in lokalnim prebivalstvom. Če 
bodo takšni primeri prevladali, lahko turizem 
upraviči svoje poslanstvo in konkretno prispe-
va k trajnostnemu razvoju globalno (nadalje-
vanje prihodnjič).

Drago Weinhandl, Mi za vse nas

ZNANJE ZA RAZVOJ / GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja 
odpadkov in prijetnejšega okolja

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko pred-
mete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič 
uporabili oz. jih predelali? Prehrambena 
industrija nas je zasula s številnimi novimi 
proizvodi, ki nam omogočajo zadovoljeva-
nje osebnih potreb, po drugi strani pa osta-
jajo gore odpadnih materialov, v katere so 
ti bili embalirani. Da bi se izognili goram 
odpadkov, je potrebno odpadne snovi zbi-
rali ločeno in jih ločeno predajati registri-
ranim zbiralcem, da jih lahko usmerimo v 
predelavo in ponovno uporabo.

Pri ločenem zbiranju je pomembno, da so 
pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter dru-
gi predmeti, ki so namenjeni za embaliranje 
tekočin, izpraznjene ter očiščene. Drugo po-
membno navodilo je, da se posamezne od-
padke odloži v pravilne vrečke oz. zabojnike, 
saj vsako mešanje odpadkov zahteva doda-
tno ločevanje in dodatne stroške. Sauberma-
cher Slovenija omogoča občanom občin Be-
nedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah ločeno zbiranje. Navodi-
la za pravilno razvrščanje posameznih vrst 
odpadkov:
1. Zbiranje plastične, kovinske, sestavljene 
in mešane embalaže zagotavljamo v na-
menskih plastičnih prozornih vrečkah na 
prevzemnih mestih pri gospodinjstvih z 
napisom Mešana embalaža13-krat letno. V 
te vrečke ODLOŽITE: 

 - plastenke in drugo manjšo embalažo 
iz plastike (kozarci, posodice in lonč-
ki od prehrambenih izdelkov, nosil-
ne vrečke, škatle za slaščice in drugo 
hrano, krožniki za enkratno uporabo, 
folije za hrano in druge folije, podloge 
za pecivo, ovitki, zvitki, cevi in valji, 
cvetlični lončki, kapsule za avtomate za 
napitke (npr. kava, kakav, mleko, celo-
fan …

 - pločevinke in drugo manjšo emba-
lažo iz kovin (kozarci, posodice pre-
hrambenih izdelkov, hrane za mačke 
in pse, vložena zelenjava in sadje, alu 
folija …),

 - tetrapaki sokov, mleka in drugih pijač 
ter prehrambenih izdelkov,

 - embalažni stiropor.
Opozorilo: Plastenke, pločevinke, posodice, 
lonci in tetrapaki morajo biti izpraznjeni in 
čisti ter čim bolj stisnjeni. 
V vrečke za mešano embalažo NE ODLA-
GAJTE :

 - onesnaženih cvetličnih lončkov, v ka-
terih rastline ostanejo vso življenjsko 
dobo, čajnih filter vrečk, voščenega 
ovoja za sir, ovitkov klobas, obešal-
nikov za obleke, kartuš za tiskalnike, 
škatel za zgoščenke, DVD-jev in vide-
okaset, vrečk za detergente, jedilnega 
pribora za enkratno uporabo, papirna-
tih modelov za pecivo …

2. Zbiranje papirja in kartona ter papir-
ne in kartonske embalaže zagotavljamo v 
namenskih plastičnih zabojnikih zelene 
barve in rdečim pokrovom na prevzemnih 
mestih pri gospodinjstvih 13-krat letno. V 
te zabojnike ODLOŽITE: 

 - časopise, revije, prospekte, zvezke, 
knjige, kataloge, papirnate vrečke, kar-
tonske škatle, pisemski in ovojni papir 
ter druge predmete iz papirja,  lepenke 
in valovite lepenke …

Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti raz-
trgane oz. čim bolj stisnjene. 
V zabojnik za zbiranje papirja in papirne 
embalaže NE ODLAGAJTE:

 - embalaže mleka in sokov, mastnega in 
povoščenega papirja, folije iz umetnih 
mas, higienskega papirja, vreč za krmi-
la, vreč za cement …

3. Zbiranje stekla in steklene embalaže za-
gotavljamo v namenskih plastičnih zaboj-
nikih zelene barve in zelenim pokrovom 
na ekoloških otokih. V te zabojnike OD-
LOŽITE: 

 - vse vrste steklenic, druge manjše pred-
mee iz stekla (cevke, steklene posode, 
kozarce).

V zabojnik za zbiranje steklene embalaže NE 
ODLAGAJTE :

 - okenskega stekla, ogledal, žičnega ste-
kla, avtomobilskega stekla, stekla ža-
rometov, posod iz porcelana, posod iz 
kamenin, neonskih svetilk, embalaže 
kozmetike, posode, odporne na visoke 
temperature, steklenic z vsebino.

Opozorilo: Steklenice morajo biti izpraznje-
ne, čiste ter brez zamaškov. Okensko steklo 
lahko oddate v zbirnem centru v Sp. Porčiču. 
4. Zbiranje biološko razgradljivih odpad-
kov zagotavljamo v namenskih plastičnih 
zabojnikih rjave barve na prevzemnih me-
stih pri gospodinjstvih – 37-krat letno. V te 
zabojnike ODLOŽITE: 

 - kuhane ostanke hrane, zelenjavne in 
sadne odpadke, jajčne lupine, pokvar-
jene prehrambene izdelke, gnilo sadje, 
papirnate robčke, brisače in serviete, 
filter vrečke, kavne usedline, odpadno 
vejevje - razrezano, travo, listje, rože, 
plevel … vse odpadke, ki se lahko or-
gansko razgradijo.

Opozorilo: V zabojnik je prepovedano odla-
ganje tekočin, npr. juhe. 
S pravilnim ločenim zbiranjem zmanjšate 
količine odpadkov za odlaganje in omogoči-
te njihovo ponovno uporabo.

Vljudno vas naprošamo, da navodila za 
pravilno ločevanje odpadkov upoštevate, saj 
bomo izvajali kontrolne preglede vsebine 
odpadkov, vsako nepravilno odlaganje v ne-
namensko opremo za zbiranje pa se sankci-
onira po odlokih o ravnanju s komunalnimi 
odpadki posameznih občin. 

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov 
lahko najdete tudi na spletni strani: www.
saubermacher.si/uporabno/navodilo za lo-
čevanje odpadkov ali na tel. št. 02/620 23 00 
in 02/620 23 01.

Novice Izobraževalnega centra
Novo šolsko leto je že v polnem teku, tako tudi naše »mojstrovalke« ročnih del že pridno 

obiskujejo študijske skupine. Letos so se nam pridružile nove članice v dopoldanskih skupinah, 
novo nastala pa je še tretja skupina ročnih del, ki obiskuje študijski krožek ob ponedeljkih v po-
poldanskem času. V tretji skupini imamo tudi otroke, ki še obiskujejo osnovno šolo in se želijo 

naučiti splesti šal ali kapo. S 
pomočjo naše mentorice Ma-
rije Razlag jim bo tudi uspelo.

Lep vabljeni še vsi tisti, ki 
potrebujete še dodatno spod-
budo, da se nam pridružite. 

Za vse informacije smo vam 
na voljo na tel. št. 02 720 78 88.

Izobraževalni center,  
Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

II. študijska skupina ročnih del

RASG, d. o. o., Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
Izobraževalni center Slovenske gorice, Nikova 9, 2230 Lenart  
TEL 02 720 78 88 e-mail: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.com

Hamlet, dramski vrhunec Williama Shakespe-
arja. Člani in bivši člani si bodo dramo lahko 
ogledali po zelo ugodni ceni. Prijave so še 
možne do 9. novembra oz. do zasedbe prostih 
mest. 

V novem šolskem letu vabimo vse dijake 
in študente iz Upravne enote Lenart, da se 
včlanite v klub. Članstvo v ŠKSG je brezplač-
no in popolnoma brez obveznosti, prinaša 
pa vam veliko ugodnosti in tudi praktično 
darilo – USB ključek. Člani lahko izkoristite 
brezplačno članstvo v knjižnici Lenart, cenejše 

mesečne individualne vaje za učenje igranja 
na različne instrumente in učenje solo petja 
v Muziklubu, v naši pisarni pa lahko po ugo-
dnih cenah kupite tudi kopalne karte za Terme 
Radenci, Terme 3000 in Terme Ptuj.

Uradne ure so v sredo med 17. in 20. in so-
boto med 10. in 13. uro v Centru Slovenskih 
goric na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Spre-
mljajte nas tudi na Facebook strani (Študent-
ski klub Slovenskih goric-ŠKSG) in na naši 
spletni strani: www.sksg.org.

Jani Bračič in Anja Majcenič
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Trojni jubilej zakoncev Tomažič
Znana, spoštovana meščana Lenarta sta slavila in njuni so slavili in se 
veselili z njima

Jožica (za prijatelje in znance Žuža) in Saša 
Tomažič sta meščana Lenarta, odkar je Lenart 
postal mesto. Zelo imenitno se mi je zelo, ko 
so ga leta 1989 razglasili za najmlajše sloven-
sko mesto. Lenart ima bogato zgodovinsko in 
kulturno dediščino, odlično lego, lepota in pe-
strost Slovenskih goric pa nagovarjata, vabita k 
opazovanju in beleženju podrobnosti v obliki 
besednega, likovnega ali fotografskega zapisa. 
Slednje je blizu tudi očetu. Ve se, da je vnet fo-
tograf. Nas, »svoje ženske«, je portretiral več 

tisočkrat, mnoštvo ČB fotografij, ki jih je sam 
razvijal, pa nosi zapis trenutka v času. Takšni 
ga še vedno pritegnejo.

Sem mlajša (in večja) hči in se imam za Le-
narčanko, malo tudi za Jurovčanko, na kar me 
vežejo najzgodnejši lepi spomini; na vas, stik z 
naravo in kmečka opravila. Iz Jurovskega Dola 
sva se s sestro z avtobusom vozili v Lenart v 
vrtec. Leta 1973 smo se preselili. Starša sta se 
zaposlila v Lenartu, mama kot učiteljica v tre-
tjem razredu, kjer je zagreto vzgajala in pouče-

 MED LJUDMI

Terezija Srečec, najstarejša anovska 
občanka, je praznovala 102. rojstni dan

Najstarejša občanka Občine Sveta Ana, 
ki šteje 102 leti, je gospa Terezija Sre-
čec iz Lokavca 3. Davnega 11. oktobra 

1915 se je rodila v vasi Lipa pri Beltincih ma-
teri Uršuli (roj. Dominko) ter očetu Francu 
Zadravcu. Imela je brata, ki je bil kot vojaški 
interniranec ranjen in poškodovan ter je v sta-
rosti 60 let umrl. Drugih svojih sorodnikov, 
razen hčere, vnukov, pravnukov in prapravnu-
kov več nima. Ko je štela deset let, se je s starši 
preselila iz Prekmurja v Slovenske gorice, kjer 
je njen oče imel sestro. Želela je postati učite-
ljica, ampak starši so želeli, da bi šla v dekliško 
šolo in bila bolj pobožno vzgojena. Od nekdaj 
se je zelo rada zanimala za politiko, ki jo ima 
še danes zelo rada. Pravi, da je bilo v življenju 
tudi težko, saj je bila med vojno z družino 
izgnana na Hrvaško in nato v Bosno, a to ni 
ves svet, ki ga je videla, saj je spoznala tudi del 
Nemčije, Avstrije in Italije. Poročila se je dva-
krat, s prvim možem Petrom sta bila poročena 
22 let in v zakonu se je rodila hči Verica; ko 
je ovdovela, se je kasneje poročila s Francem 
in sta bila poročena 50 let. Sama se oceni kot 
kritična, ostra, samosvoja, nepopustljiva, po-
nosna ženska. Tukaj njen prekmurski karakter 
zelo močno izstopa. Izredno aktivna je bila pri 
Rdečem križu, saj ga je pripeljala v Lokavec 
in bila dolga leta gonilna sila, prav tako je bila 
pri telovadnem društvu Sokol in kulturnem 
društvu aktivna članica. Njena radoživost je 
občudovanja vredna in jo popelje v središče 

pozornosti. Izredno rada ima otroke, saj je kot 
babica, prababica ter praprababica marsikateri 
trenutek namenila svojim mladim koreninam, 
na katere je zelo ponosna. A za vsem zanosom 
ostaja skromna ženica manjše rasti, ki občasno 
kar malo sramežljivo, a hudomušno odgovarja 
na zastavljena vprašanja. Pove še, da bi rada ži-
vela še vsaj 10 let. Prav na njen rojstni dan, ki 
je bil v sredo, 11. oktobra 2017, ji je voščil tudi 
župan Silvo Slaček.

AR

Karl Kaučič – 95 let 

Občan Občine Sveta Ana, Karl Kaučič, iz 
Kremberka 60 je 4. oktobra 2017 pra-
znoval 95 let. Gospod Karl je vse življe-

nje pridno delal na kmetiji, kjer sta si s sedaj že 
pokojno ženo ustvarila družino in so se jima 
rodili trije sinovi. Karl pri svojih častitljivih letih 
dobro izgleda in pove, da je najstarejši član Lo-
vske družine Sveta Ana. 

Ob njegovem jubileju ga je obiskal župan Silvo 
Slaček, ki ga je z obiskom zelo razveselil. Ob iz-
ročitvi simboličnega darila in cvetja mu je zaželel 
še obilo srečnih in predvsem zdravih let.

AR

90 let Franca Krajnca iz Zg. Partinja 

V nedeljo, 1. 10. 2017, je svoj 90. rojstni 
dan praznoval Franc Krajnc iz Zg. 
Partinja. V Zg. Partinje se je preselil 

natanko pred 60-imi leti. Leta 1957 sta na-
mreč z ženo Ido kupila posest in si uredila 
dom, v katerem živita še danes. Družinsko 
srečo so jima prinesli trije otroci Branko, 
Nada in Miranda, ki so si ustvarili svoje dru-
žine, s katerimi pogosto obiskujejo svojega 
očeta, dedka in pradedka. Franc je delal v ra-
znih podjetjih, nazadnje, pred upokojitvijo v 
mariborskem Vinagu.

Na dan častitljivega jubileja ga je obiskala 
vsa družina, vključno z vnuki in pravnuki. 
Franca pa je na ta dan obiskal tudi jurovski 
župan Peter Škrlec in mu ob izročitvi simbo-
ličnega darila zaželel še veliko zdravja in lepih 
trenutkov s svojimi najbližjimi.

D. K.

Dr. Marjan Toš
Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,  

Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,  
lenarški župan in društveni delavec

(ob 60-letnici smrti)
Se je pa Gorišek angažiral junija 1937, ko 

je Lenart obiskal načelnik JNS general Živ-
ković. Organiziral je sestanek z generalom in 
njegovimi sodelavci v gostilni Franca Arnuša 
»Pri lovcu«, kjer je bilo tudi svečano kosilo 
za visoke goste. Lenarški tržani nad obiskom 
niso bili ravno navdušeni, zastave so izobesili 
le Goriškovi privrženci in podporniki. Goste 
iz Beograda so poleg lenarških pripadnikov 
JNS pozdravili še Udo Wergles iz Sv. Jurija, 
Breznik od Svete Ane in Ernest Golob iz Sve-
te Trojice. V zvezi s tem obiskom je zanimiva 
zabeležka dr. Ilauniga v njegovi avtobiogra-
fiji, češ da se »tiste čase ni rad več kazal v 
javnosti, saj se je po dolgoletnem političnem 
sporu z odvetnikom in lenarškim županom 
Milanom Goriškom bal fizičnega obračuna«. 
Zapisal je, da je »strupena sapa zajela cel trg 
… Želim si kam drugam med druge ljudi, 
kjer je ljubezen in spoštovanje enega pred 
drugim!«15 Ta zapis samo potrjuje politična 
nasprotja med Goriškom in Ilaunigom, ki se 
niso nikoli polegla, čeprav v službenih kon-
taktih na njuno sodelovanje niso vidno vpli-
vala. Gorišek ni nikoli 
žalil sodniškega do-
stojanstva in pravnega 
znanja in tudi ni opo-
rekal Ilaunigove so-
dniške službe, pač pa 
mu je vedno zameril 
narodno omahljivost 
in neodločni značaj. 
Pri tem ni bil edini. V 
javnosti je tudi zaradi 
takšne drže političnih 
nasprotnikov Ilaunig 
ohranil ugled in spo-
štovanje med ljudmi, 
saj je bil eden redkih 
slovenskih sodnikov, ki je celotno kariero 
preživel na lenarškem sodišču 16.

Goriškova velika zasluga je vzpostavitev 
avtobusne povezave med Lenartom in Mari-
borom. Tega so bili veseli zlasti premožnej-
ši tržani, ki so hitreje prišli na trg v bližnje 
večje mesto, kjer so prodajali različno blago 
in kmetijske pridelke. Avtobus je Gorišku 
občasno prinašal izgubo, a ga kljub temu 
ni ukinil. Najprej so imeli vozilo s parnim 
pogonom na drva, šele nato pa so uvedli 
promet z avtobusom na motorni pogon. 
Vozilo na paro je za vožnjo od Lenarta do 
Maribora porabilo veliko vrečo drv. Ko se 
je vozilo ustavilo na končni postaji v Mari-
boru, so morali peč ohladiti. Takrat se je po 
pripovedovanju očividcev običajno močno 
kadilo. Na prometno novost so ljudje spr-
va gledali z velikim nezaupanjem, prevoz z 
avtobusom se jim je zdel tudi drag. Zaradi 
hrupnega avtobusa na prašni makadamski 
cesti so pogosto podivjale konjske vprege, 
krave in voli pa si niti niso upali na srečanje 
z »motornim vozom«. Za avtobusni prevoz 
je skrbela Avtomobilska prometna družba 

Maribor–Zg. Radgona–Lenart kot »družba 
z omejeno zavezo s sedežem v Sv. Lenar-
tu«. V register je bila vpisana 9. marca 1922. 
leta, poslovodji z enakimi pooblastili pa sta 
postala dr. Milan Gorišek, odvetnik, in Sreč-
ko Krajnc, trgovec od Lenarta. 17 Družbena 
pogodba je bila narejena 19. 1. 1922, konce-
sijska listina ministrstva za trgovino in indu-
strijo, oddelka v Ljubljani, pa je bila v skladu 
z odlokom št. 6264/21 izdana 30. 8. 1921. 
Višina osnovne glavnice je znašala 701.000 
K. Med družbeniki so bili dr. Milan Gorišek 
(225.000 K), Srečko Krajnc (225.000 K), Jo-
sip Šarec, trgovec iz Maribora (225.000 K) in 
Trška občina Sv. Lenart (26.000 K). Za trško 
občino Sv. Lenart so notarski zapis o njenem 
vstopu v omenjeno gospodarsko družbo po-
trdili Karol Aubl, posestnik in gostilničar kot 
župan trške občine Sv. Lenart, ter njegova 
svetovalca dr. Ludvik Kramberger, lenarški 
zdravnik, in odvetnik dr. Andrej Veble. No-
tarski zapis je pripravil notar Fran (Franjo) 
Štupica18. Avtomobilni prometni družbi se je 
s koncesijo odobrilo periodično prevažanje 

oseb z avtomobili na 
omenjeni progi, ven-
dar zaradi slabega sta-
nja nekaterih cestnih 
odsekov z nekaterimi 
omejitvami. Med nji-
mi naj omenimo le 
dve vožnji dnevno v 
obeh smereh, pri če-
mer celotna obtežitev 
avtomobilov s potniki 
vred ni smela prese-
gati 3.500 kg. Platišča 
vozil so morala biti 
opremljena z obro-
či iz gume, redno je 

bilo greba preizkušati zavorne naprave na 
vozilih, katerih največja hitrost je znašala 25 
km/h oz. 30 km/h pri vozilih s pnevmatiko. 
V vaseh in trgih ter v križiščih pa je bila do-
voljena največja hitrost vozil 12 oz. 6 km/h. 
Čez cestne objekte in predvsem čez mostove 
preko Drvanje in Ščavnice pa še počasneje. 
19 Avtobusna zveza Lenarta z Mariborom je 
bila koristna in je olajšala tovorjenje kmetij-
skih pridelkov na mariborsko tržnico, čeprav 
so mnoge branjevke še vedno pešačile na tr-
žnico preko Št. Petra (današnji Malečnik) ali 
uporabljale konjske vprege, ko je šlo za večje 
količine jesenskih pridelkov (krompir). Lju-
dje so se na avtobuse privajali zelo počasi. 

Dr. Gorišek si je v okviru gospodarskih 
pobud in krepitve slovenskega kapitala v trgu 
vseskozi prizadeval okrepiti vlogo Okrajne 
hranilnice pri Lenartu. Pri tem se je soočal 
tudi z ostrimi nasprotniki in bil večkrat dele-
žen tudi hude javne kritike na svoj račun, saj 
so mu nekateri očitali, da ta denarni zavod 
izkorišča tudi za krepitev osebnega bogastva.

Nadaljevanje prihodnjič!

15 Pokrajinski arhiv Maribor, fond. Ožbolt Ilaunig, Moje življenje I–XII, in Mateja Ratej, Markuzzijev 
madež, Ljubljana, 2017, str. 140. Avtorica je pripomnila, da Ilaunigova bojazen ni bila plod preganja-
vice, temveč odmev razgretega političnega dogajanja na Slovenskem, ki je doseglo vrh s političnimi 
nemiri med slovensko turnejo predsednika Jugoslovanske nacionalne stranke Petra Živkovića, ko je 
na Prihovi pri Slovenskih Konjicah med napadom Živkovićevih pristašev na avtobus katoliških štu-
dentov umrl Rudolf Dolinar. V zvezi z ubojem je bil sredi junija 1937 odpeljan v Maribor na zaslišanje 
tudi sin lenarškega župana. Dr. Milan Gorišek tega leta ni bil več lenarški župan, zato njegov sin Milan 
ni bil več županov sin. Bil pa je zelo aktiven v Sokolu in tudi v JNS.

16 Med drugo svetovno vojno je Ilaunig izkazal politično zadržanost do narodnoosvobodilnega boja 
in upora proti okupatorju in ob tem zelo ostro obračunal z Goriškom in njegovim krogom lenarških 
narodno zavednih Slovencev, ki so bili med prvimi izgnanci leta 1941. Po njegovem si je Gorišek to 
»celo zaslužil«. O partizanih je Ilaunig zapisal, da »so to pojavi, ki nam dajo misliti« (prim. Mateja Ra-
tej, Markuzzijev madež, Ljubljana, 2017, str. 148. Avtorica pripiše, da mu druga jugoslovanska država 
kljub zadržani drži do upora najbrž ne bi odrekla zaslug za lokalno skupnost, a je upokojeni lenarški 
sodnik pozimi 1945 umrl. Sam se z njeno oceno ne strinjam povsem in mislim, da bi Ilaunig čutil 
določene posledice). 

17 Pokrajinski arhiv Maribor, AŠ 1005 C I. 47; fond Okrožno sodišče Maribor – Avtomobilna prometna 
družba Maribor–Zg. Radgona–Sv. Lenart.

18 Ibid. Iz dokumentov kasnejšega datuma je mogoče razbrati zanimivo dogajanje okoli te družbe, iz 
katere je bil leta 1934 kot poslovodja izbrisan trgovec Srečko Krajnc in je namesto njega postal novi 
poslovodja pisarniški ravnatelj Davorin Polič. Svoj delež v družbi je Krajnc že leta 1930 prodal dr. 
Gorišku. Odstop oz. prodaja deleža je temeljila na odstopni pogodbi z dne 28. 6. 1930 in ga je prevzela 
Glavna hranilnica Sv. Lenart, ki je tudi dovolila, da se ta odstop vpiše v trgovski register.

19 Dokument Okrajnega glavarstva Maribor z dne 10. 9. 1921, Pokrajinski arhiv Maribor.

ZA OHRANJENJE SPOMINOV

3. del

Avtobus 1932. leta
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vala tudi moje sovrstnike. Mnogi učenci Juro-
vskega Dola so jo kot elementarko ohranili v 
nepozabnem spominu. Nekatere je poučevala 
slovenski jezik, saj je nekaj let zaradi pomanj-
kanja kadra poučevala tudi druge predmete. 
Cenila je aktivne folkloriste in podpirala nji-
hova prizadevanja. Cerkvenjak, mamino prvo 
delovno mesto, je skupaj z učenci in krajani, 
pri katerih je s sodelavko tudi bivala, ostal v 
nepozabnem spominu.

Pri nas doma so času mojega otroštva, od-
kar se spomnim, potekale vaje za krajevne in 
občinske proslave. Zbrani so vadili primeren 

način izražanja, podajanje, slog in izbrane 
verze in besedila naših odličnih literatov. Na 
nekatere vaje je prišel tudi stric Tone. To, da 
je Tone Partljič mamin brat, ve vsak »pravi« 
Lenarčan. Ker je zanimiva osebnost, ki veliko 
ve, je duhovit, sočuten, nepristranski in zlepa 
ne vrže puške v koruzo (če jo sploh kdaj), mu 
poslušalcev in teh, ki ga imamo radi, ne pri-
manjkuje. Vaje, ki jim je prisostvoval, so bile 
drugačne. Pedagog je tudi stric Tone, pa nje-
gova žena. Včasih v šali reče, da imata z Jožico 
srečo, ker imata vsaj enega normalnega brata. 
To je Franci, ki ni v prosveti.

Oče je tako kot njegova starša, njih starša in 
oče starega očeta, krepko zakorakal v pedago-
ške vode. Le njegov brat Mitja je izjema.

Globovnica in Velka se tu izlivata v Pesni-
co. To niso globoke, mogočne reke, mnogo je 
jezer, ribnikov in stoječih voda. Morda je bil 
to očetu izziv, podal se je v te vode in pospešil 
tok z reševanjem prostorskih stisk za potrebe 
šol in vrtcev v občini Lenart. Sijoče oči učen-

cev ob odprtju npr. telovadnice, ki so jo prvič 
videli (spomnim se teh in drugih otvoritev, 
predvsem ogleda prostorov ZD Lenart), so pri 
njem odtehtale mnogo dodatno vloženih ur v 
priprave, usklajevanja in pogoste obiske Lju-
bljane. Tam se odloča o pomembnih stvareh. 
Nato je zaključil z zidaki in se vrnil k izvirne-
mu poklicu. Našel je novo, večjo, globljo reko. 
Drava je velika reka. Dovolj izzivov za očeta, 
ki je bil nato od 1983 do upokojitve leta 2000 
ravnatelj osnovne šole, ki leži v lepem predelu 
mesta pod Piramido in ima učencem prijazno 
okolico šole s parkom in športnimi objekti.

 S starejšo se-
stro sva se rodili 
v takšno ustvar-
jalno družino, 
polno pedagoške-
ga erosa. Zato ne 
preseneča, da sva 
obe poklicno pre-
dani pedagoškim 
dejavnostim. 

Združitev 80 let 
od rojstva mame 
z 80. rojstnim 
dnem približno 
mesec starejšega 
očeta, ki sta svojo 
ljubezen pred pet-

desetimi leti uradno kronala s poroko v zakon, 
je narekovala praznovanje, ki sva ga s sestro in 
mojo družino skrbno pripravili. Lep poletni 
dan, sproščeno vzdušje, druženje v krogu lju-
di, ki poznajo dogodke, o katerih so govorili, 
kot bi se zgodili včeraj, so zaznamovali nepo-
zabno srečanje. Pripeljali smo slastne gibanice. 
Oče, ki nas sicer ob osebnih praznikih raz-
veseli z odlično kostanjevo torto, vsaj ta dan 
ni smel imeti dodatnih obremenitev. Z nekaj 
strani dolgim literarnim nokturnom nas je 
prijetno presenetil, spravil na rob solz, nas na-
smejal, požel globok poklon in glasen aplavz 
mlajši brat mame, ki je tudi že praznoval 75. 
rojstni dan.

 Draga mama in oče (ati), vključno s tem 
mojim zapisom vama vsi dobromisleči vzkli-
kamo: »Še na mnoga, zdrava, srečna, lepa leta 
in na svidenje (če ne prej) čez pet let na po-
dobnem praznovanju!«

Janja Tomažič

V prejšnji številki Ovtarjevih novic objavlje-
na fotografija je naletela na veliko odmevov 
ljudi, ki so prepoznali pokojnega Jožeta Rotar-
ja iz Jurovskega Dola; kmeta, ki je najprej živel 
in kmetoval v Sp. Gasteraju, nato pa do svoje 
smrti na Malni.

»Rotarjev Pepek je to. Moj sošolec, letnik 
1938.« je navdušeno pripovedovala po telefo-
nu Marija Breznik iz Sp. Gasteraja. »Vedno je 
hodil bos. Pa delal in delal in delal. In veliko-
krat je izostal iz šole, ker je moral doma delati, 
takrat je bilo tako.«

»Slika je nastala v Spodnjem Gasteraju št. 
26. Na sliki je že pokojni Jože (Pepek) Rotar, 
slikan pri svoji mlatilnici, ki jo je poganjal sta-
bilen dizel motor aran, last tudi že pokojnega 
Mirka Rotmana iz Spodnjega Gasteraja. Glav-
na mlatilka (ki je spuščala snope v mlatinico), 
pa je bila pokojna Gustika Berlič, Jožetova 
soseda. Poslopje, kjer je 
mlatilnica stala, še stoji 
na isti hišni št.

Lep pozdrav iz Spo-
dnjega Gasteraja, Alojz 
Žnofl«

»Spoštovana gospa 
Marija, malo sem pre-
listal novice, pri tem pa 
opazil to staro fotogra-
fijo. Mislim, da je bila 
posneta v Sp. Gasteraju 
št. 26. Na fotografiji je 
pred svojo mlatilnico 
že pokojni gospod Jože 
Rotar po domače Rota-
rov Pepek. Posneta pa 
je bila pred kakimi 45 leti. Lep pozdrav, Ivan 
Klobasa.«

Res lepa hvala, dragi sosedje, sokmeto-
valci, sošolci. S svojim spominom ste utrdili 
spoštovanje klenemu kmetu, Jožetu Rotarju; 

pa visoki tehnologiji za tiste čase in sosedski 
pomoči, ki je obstajala in ponovno naj sloven-
skogoriškemu fotografu Mirku Brumnu, ki je 
to fotografijo posnel pred 50 leti; verjetno se 
je nahajal v bližini in ga je ta gasterajski ritual 
mlatitve pritegnil. 

Posnel je dogodek, ki ga nikoli ne bomo več 
srečali, in zato ima ta fotografija, hranjena v 
Knjižnici Lenart, zgodovinsko vrednost. Bru-
mnova zapuščina pa, upam, bo dobila svoje 
mesto v »Brumnovi zbirki« Foto muzeja Le-
nart.

Naslednja fotografija je produkt Dragiše 
Modrinjaka. Sprašujemo pa po natančnejši lo-
kaciji in opisu mesta, kjer je bila posneta; zelo 
radi bi dobili povratno informacijo od koga, 
ki se prepozna na njej, ki bi nam tudi razložil 
potek teh »odprtih treningov«, saj je jasno, da 
gre za lenarške rokoborce. 

Odmevi delajo Ovtarjeve novice še bolj 
naše!

Pišite na: marija.sauperl@lenart.sik.si ali 
pokličite na 051 338 144

Marija Šauperl 

Kulturno turistično društvo Selce je 
praznovalo 10 let delovanja

V soboto, 23. 9. 2017, je bila v kulturnem 
domu Selce prireditev ob 10. obletnici delo-
vanja KTD Selce in sekcije pevcev ljudskega 
petja. Kot je v Selcih že navada, je bila tudi to-
krat dvorana polna. Orga-
nizatorji so se zelo potrudili 
in ob svojem desetletnem 
delovanju pripravili pester 
program. Na odru so se 
zvrstile skupine različnih 
društev, ki že deset let pri-
jateljujejo s KTD Selce in si 
nastope medsebojno izme-
njujejo ali kako drugače so-
delujejo. Tako so se na odru 
predstavili: otroci vrtca Sel-
ce, Kulturno etnografsko 
društvo Vrelec Benedikt, 
pevke ljudskih pesmi TD 
»Urbančanke«, Slovensko-
goriški glasovi, folklorna 
skupina iz Lukovice, Alen 
in Vanesa Živko, pevke ljudskih pesmi DU Le-
nart, ljudske pevke »Tonček Breznar« Korena, 
ljudske pevke Sv. Trojica, ženska vokalna sku-
pina »Simfonija« Trnovska vas in ljudski godci 
KD Simon Gregorčič iz Velike Nedelje. Jubilej-
na prireditev pa ne bi dosegla svojega name-
na, če je ne bi pričeli in zaključili ljudski pevci 
KTD Selce, ki s svojim ubranim petjem vedno 
navdušijo občinstvo. Za veselo popestritev pa 
je poskrbela dramska skupina KTD Selce, ki je 
s skečem pošteno nasmejala občinstvo. Prire-
ditev je povezovala Darinka Čobec in na pri-
jeten način predstavila tudi deset let delovanja 

društva. Predsednik KTD Selce Janez Belna 
je ljudskim pevcem za desetletno delovanje 
podelil tudi srebrne Maroltove značke in pri-
znanja JSKD. Jubilejne značke in priznanja so 

prejeli: Alojz Rojko, Olga, Ornik, Josip Lack-
ovič, Janez Kurnik, Marta Lešnik, Marija Kur-
nik in Zofija Belna. V društvu pa niso pozabili 
tudi na tiste pevce, ki so z njimi prepevali le 
krajši čas. Povabili so jih na oder in se jim s 
cvetom zahvalili za njihovo sodelovanje. Vsem 
članom KTD Selce pa so veliko pomenile tudi 
spodbudne besede, ki so jim jih namenili žu-
pan občine Lenart mag. Janez Kramberger, 
ravnatelj OŠ Voličina mag. Anton Goznik in 
predsednik društva Janez Belna. Kulturnemu 
delu je sledilo veselo druženje.

J. B. foto: V. Z.

Zvesta Slovenka 
V mesecu novembru bo Občina Sv. Jurij v Slov. gori-

cah predstavila izdajo zgodovinske povesti Zvesta Slo-
venka (Die treue Wendin). Po zaslugi avtorja dr. Rudolfa 
Puffa, ki je povest objavil leta 1844 v Graškem listu Stiria, 
se je ohranila ena najstarejših pripovedi iz Slovenskih 
goric. Večji del zgodbe, ki nas popelje skorajda 600 let v 
preteklost (točneje v leto 1418), se dogaja prav na obmo-
čju današnje Občine Sv. Jurij v Slov. gor., zaradi česar ima 
za jurovsko občino to delo neprecenljivo vrednost. Ker 
se del zgodbe dogaja tudi v avstrijskem delu Radgone, je 
povest natisnjena v slovenskem in nemškem jeziku.

Več o predstavitvi knjige bo objavljeno na spletni stra-
ni Občine Sv. Jurij v Slov. gor.: www.obcinajurij.si. 

D. K.

Literarni popoldan ob mednarodnem dnevu 
starejših

1. oktobra obeležujemo 
mednarodni dan starej-
ših. Tema letošnjega dne 
starejših je bila: Korak v 
prihodnost: kako uporabiti 
talente, prispevek in sode-
lovanje starejših v družbi. 
V sodelovanju z domom 
Janka Škrabana iz Beltincev 
in Javnim skladom za kul-

turne dejavnosti smo 4. oktobra na literarnem 
dogodku, s katerim smo obeležili mednarodni 
dan starejših, združili talente in ustvarjalno 
energijo stanovalcev obeh domov in priredili 
lep, sproščen in prijeten kulturni dogodek. 

Pobudo za srečanje je dal dolgoletni kultur-

nik Tone Štefanec. Na 
literarnem srečanju, ki 
ga je obogatil domski 
pevski zbor, je nasto-
pilo deset ljubiteljskih 
literarnih ustvarjalcev 
iz obeh domov ter Bre-
da Slavinec. Srečanje 
je bilo prisrčno, polno 
zgodb in razmišljanj o 
naših življenjih ter obo-
gateno s presenečenji.

To, da smo pripra-
vljeni drug drugemu polepšati čas s svojimi 
stvaritvami, je pomemben prispevek k ustvar-
janju prijetnejšega in bogatejšega skupnega 
časa, ki je namenjen vsem, ki se gibljemo pod 
streho Doma sv. Lenarta. 

Apolonija Šporin

KNjigolAndiJa
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NOGOMET

3. SNL – sever - NK Ajdas Lenart v dobrih dveh tednih do treh zmag
V 5. krogu 3. SNL – sever so nogometaši NK 
Ajdas Lenart z zmago (1:2) nad Šentjurjem v 
gosteh prišli do prvih letošnjih točk. Po porazu 
proti Slovenski Bistrici (1:2) so se v naslednjih 
dveh krogih lenarški nogometaši ponovno ve-
selili dveh novih zmag in tako točkovno bero 
povečali na 9 točk. V 7. krogu so v gosteh pre-
magali Videm, ponovno z rezultatom 1:2. V 8. 
krogu pa so se prvič v letošnji sezoni veselili 
še domače zmage. Na Poleni v Lenartu so bili 
prepričljivo boljši od ekipe Mons Claudius, ki 
so jo premagali 3:0. Žal so zmagovalni niz pre-
kinili v tekmi proti NK Pohorje (1:4). Poraz pa 
jim je zadala tudi nekdanja prvoligaška ekipa 

NK Korotan Prevalje. Po 10-ih odigranih pr-
venstvenih krogih zaseda NK Ajdas Lenart z 
9-imi točkami trenutno 11. mesto. Prihodnja 
domača tekma čaka lenarške nogometaše 11. 
11. 2017 ob 14. uri proti vodilnemu Dravogra-
du.
Vrstni red po 10-ih odigranih krogih: 1. NK 
Dravograd (28 točk), 2. NK Šampion (21), 3. 
NK Tehnotim Pesnica (20), 4. Kety Emi Bistri-
ca (18), 5. Dravinja (17), 6. Zreče (16), 7. ŠD 
Videm (13), 8. NK Šmarje pri Jelšah (13), 9. 
Mons Claudius (13), 10. NK Pohorje (10), 11. 
NK Ajdas Lenart (9), 12. Prevalje (7), 13. S 
Rojko Dobrovce (7), 14. Fosilium Šentjur (7).

FUTSAL

1. SFL - KMN Benedikt Avtodeli Džauš do prve letošnje zmage
Letošnja konkurenca v 1. SFL je po številnih 
okrepitvah najboljših slovenskih futsal klubov 
zagotovo ena najmočnejši v zgodovini sloven-
skih futsal tekmovanj. Med glavna favorita 
zagotovo sodita Litija in Dobovec, medtem 
ko imajo kvalitetna moštva tudi v Kobaridu, 
Kopru in Mariboru, kjer je ekipa v primerja-

vi z lansko precej spremenjena. Kljub močni 
konkurenci pa se igralci Benedikta niso ustra-
šili močnih nasprotnikov. Po nizu tesnih po-
razov za en gol in visokem domačem porazu 
v 6. krogu proti Dobovcu (0:9) je futsalarjem 
Benedikta v 7. krogu 1. SFL na gostovanju v 
Ivančni gorici proti FC Ivančna gorica uspelo 

Potujoče knjige v ZD Lenart
V začetku oktobra so v Zdravstvenem domu 

Lenart odprli prvo brezplačno izmenjevalnico 
knjig v Lenartu. Knjižna polica, ki se nahaja v 

prizidku zdravstvenega doma, je bogato zalo-
žena s knjigami in revijami z vseh vetrov, od 
zanimive otroške in mladinske literature do 
romanov, poezije in kratkih zgodb, ki bi znale 
pritegniti prav vsakega obiskovalca. Uradno 
otvoritev s prerezom traku je ob predstavnici 
društva Humanitarček Kaji Rukav opravil di-
rektor ZD Lenart Jožef Kramberger, ki je po-
vedal, da so se v ZD Lenart za tak korak odlo-
čili predvsem zaradi same promocije branja in 
pridobivanja znanja – le to je gradnik zdrave 
družbe. »Na tak način si bodo naši obiskovalci 
kvalitetno krajšali čas, saj se z branjem izobra-

žujemo, si ohranjamo pismenost in branost, v 
končni fazi se na tak način tudi ohranja kultu-
ra naroda,« je še dodal direktor Kramberger. 
Želijo si, da bi knjige prehajale iz rok v roke 
in da bi k menjavi pritegnili predvsem lokalne 
prebivalce ter bi na tak način ohranjali ali celo 
izboljševali svojo energijo – koliko lepega je v 
človeku in življenju, nam odkrivajo knjige! 

Zdravstveni dom Lenart je vzpostavil so-
delovanje z mariborskim društvom Humani-
tarček, ki je svetovni projekt izmenjave knjig 
v Slovenijo pripeljalo pred sedmimi leti in si 
zgradilo že precej močno mrežo tako imeno-
vanih »bookcrossing točk«, kjer si lahko vsak-
do knjigo vzame, prebere in jo izpusti naprej v 
svet. Vsako knjigo, vključeno v to nenavadno 
knjižnico "odprtega tipa", bo dopolnjevala na-
lepka z zgodbo o tem, čemu je takšna menjava 
knjig namenjena, sicer pa za njihovo izposojo 
ne bo treba predložiti nikakršne članske izka-
znice; prebrano knjigo bodo lahko ljubitelji 
knjig odložili na kateri koli izmed »bookcro-
sing« točk s knjižnimi policami oziroma jo 
tam poklonili v dar in branje preostalim ra-
dovednežem. V poletnih mesecih se je odprla 
točka na Maistrovem stolpu v Zavrhu, knjige 
pa si je možno izposoditi tudi ZD Ptuj, Mur-
ska Sobota in Gornja Radgona, kar nekaj jih je 
v Mariboru in tudi v ostalih slovenskih mestih. 
Več o projektu in lokacijah najdete na spletni 
strani društva www.humanitarcek.com. Verja-
mejo, da bodo s promocijo pozitivnih in do-
brih projektov s polnimi zgodbami vnesli svež 
veter v slovenskogoriško pokrajino.

Ne pozabite - svet se spreminja in prebuja s 
knjigo v roki!

Nina Zorman, Foto: arhiv ZD Lenart

»Moje igre« Toneta Štefaneca
O raznolikih in mnogote-

rih dejavnostih trojiškega ro-
jaka, razumnika Toneta Štefa-
neca in o njegovih literarnih 
delih smo večkrat pisali tudi v 
Ovtarjevih novicah. Nazadnje 
smo ob izidu njegove knji-
žice Malo za šalo, malo zares 
letos maja izrazili upanje, da 
njegova hudomušna inven-
tura tudi njegovih početij in 
razmišljanj ni zadnja. In tudi 
ni. Pred nami je knjižica Moje 
igre, izšla ta mesec, v kate-
ri niza razmišljanja o svojih 
igrah, odrskih in radijskih, o 
njihovih vsebinah, bralcih in uprizoritvah, več 
radijskih kot odrskih. Navaja mnenja in oce-
ne uglednih in priznanih literatov in kritikov, 
tudi akademikov. Po otroški igrici Mihčev Mi-
hec, še v osnovni šoli, je 2013. napisal prvo re-

sno gledališko besedilo, satirično 
igro Županske volitve. 

Radio Slovenija jo je na I. in III. 
programu večkrat predvajal v zelo 
kratkem času. Potem je napisal še 
devet satiričnih iger in dram, med 
njimi letos februarja dramo Ljube-
zen, ki se je tudi uvrstila v radijski 
program. Ob omenjenih dveh je 
Tone Štefanec gledališkim ansam-
blom ali zgolj bralcem ponudil 
drame Lopov in ljubezni gospoda 
in gospe Pirc, Prijatelji z nasprotnih 
strani in Pohorski junaki, satirične 
igre Kako smo ustanavljali stranko, 
Pokojni Pepe in prijatelji in Cankar 

pri Sveti Trojici ter drami Krivda in Težka pot 
do sprave.

Tudi ta knjižica je tako kot Štefanečeva 
dramska besedila na voljo v Knjižnici Lenart.

Edvard Pukšič

Reprezentanca do 17 let - 3 igralci Slovenskih goric v reprezentanc 
Slovenije U17 proti Italiji
V okviru priprav na kvalifikacije za olimpij-
ske igre mladih v futsalu je slovenska futsal 
reprezentanca do 17 let odigrala 2 prijateljski 
srečanji v Škofijah z vrstniki iz Italije. Med 12 
izbranci selektorja Andreja Dobovičnika, ki 
vodi tudi člansko izbrano vrsto, je bila kar tro-
jica mladih igralcev KMN Slovenske gorice iz 
Voličine. 

Dres z državnim grbom so oblekli Miha Do-
baja, Matic Goznik in Aljaž Ruis, slednjemu je 
pripadla tudi čast, da je nosil kapetanski trak. 
Poleg omenjenih igralcev sodeluje kot pomoč-
nik selektorja v reprezentanci do 17 let tudi 
glavni trener članske ekipe Benedikta Tomi-
slav Novak. 

Kapetan Aljaž Ruis z zadetkom Sloveniji 
priskrbel remi
Prva tekma med Slovenijo in Italijo, ki je po-
tekala v torek, 17. 10. 2017, v Škofijah, se je 
končala z remijem 3:3. Po vodstvu Slovenije so 
Italijani naredili preobrat in povedli na 2:3. Za 
izenačenje pa je v 35. minuti srečanja poskrbel 
kapetan Aljaž Ruis. Na drugem medsebojnem 

srečanju v Športni dvorani Škofije le dan 
kasneje je slovenska izbrana vrsta mora-
la priznati premoč Italijanom, ki so bili 
odločnejši pri zaključku svojih napadov 
in slavili z rezultatom 1:3. Strelec edine-
ga zadetka za Slovenijo je bil ponovno 
igralec Slovenskih goric Aljaž Ruis. 
Novembra kvalifikacije za OI mladih
Kot že omenjeno, sta bili prijateljski 
tekmi odigrani v okviru priprav na bli-
žajoče se kvalifikacije za OI mladih. Na 
kvalifikacijah, ki jih gosti NZS in bodo 
potekale v Podčetrtku od 1. do 4. no-

vembra 2017, se bodo izbranci Andreja Do-
bovičnika pomerili proti Češki, Romuniji in 
Italiji. Strokovni štab se zaveda, da bo uvrstitev 
na OI mladih, ki bodo prihodnje leto potekale 
v Argentini, zelo težka. Izmed 16 tih evropskih 
držav, ki nastopajo v kvalifikacijah in so razpo-
rejene, si bosta vstopnico za OI priborili le dve 
najboljši zmagovalki izmed štirih skupin. 

Članska reprezentanca - Slovenija dvakrat boljša od Nemčije 
V okviru priprav na Evropsko prvenstvo v 
futsalu, ki ga prihodnje leto od 30. januarja do 
10. februarja  gosti Ljubljana, je slovenska re-
prezentanca odigrala dve prijateljski srečanji z 
Nemčijo. Varovanci selektorja Andreja Dobo-
vičnika so slavili na obeh srečanjih. Na tekmi 
v Mariboru so bili Slovenci boljši z rezultatom 
4:0. Drugi dan pa sta se moštvi pomerili še v 
Kidričevem, kjer so slovenski igralci ugnali 
Nemce z rezultatom 5:1. 
Otroci KMN Benedikt in KMN Slovenske 
gorice začutili utrip reprezentančne tekme 
med Slovenijo in Nemčijo
Slovenska članska futsal reprezentanca je ko-
nec septembra odigrala svojo prvo prijateljsko 

tekmo z nemško izbrano vrsto, s katero se je 
pomerila v ŠD Tabor v Mariboru. Del nogo-
metnega vzdušja so bili tudi otroci KMN Be-
nedikt in KMN Slovenske gorice, torej mladi 
člani dveh futsal klubov, ki na štajerskem kon-
cu tudi največ vlagata v razvoj mladih futsa-
larjev. Mladi igralci, na katerih bo čez nekaj let 
slonela prihodnost futsala v Slovenskih gori-
cah, so spremljali obe članski vrsti na igrišče 
pred tekmo. Čeprav so marsikateremu otroku 
zatrepetale roka in noge ob vstopu na parket, 
so svoje delo odlično opravili. Verjamemo, da 
jim bo tudi ta izkušnja ostala v lepem spomi-
nu in jim dala še več elana za treninge tudi v 
prihodnje. 

Dejan Kramberger

Reprezentanca do 17 let Foto: Drago Perko
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doseči prvo letošnjo zmago in s tem tudi prve 
letošnje ligaške točke. Proti novincu v ligi so 
Benedičani zmagali z rezultatom 4:9 (2:3). 
Strelsko najučinkovitejši je bil ponovno Bo-
jan Klemenčič, ki je nasprotno mrežo zatresel 
4-krat. 3 zadetke je dodal Urban Senekovič, 2 
pa Marko Senekovič. Že nocoj (27. 10. 2017) 
ob 20. uri čaka benediško ekipo zanimiv ob-
račun proti trenutno vodilni ekipi prvenstva, 

proti FC Litija.
Vrstni 1. SFL red po 7. odigranem krogu: 1. 
FC Litija (15 točk), 2. Dobovec Pivovarna Ko-
zel (14), 3. KMN Oplast (13), 4.  KMN Bronx 
Škofije (12), 5. FutureNet Maribor (10), 6. FC 
Siliko Rem Power (6), 7. KMN Sevnica (6), 
8. KMN Benedikt Avtodeli Džauš (3), 9. FC 
Ivančna gorica (0).



OVTARJEVE NOVICE

ŠT. 9 | 27. OKTOBER 2017 | 19 

ŠPORT / ZA RAZVEDRILO

Upoštevanje navodil
»Zakaj vedno mižiš, ko piješ vino?«
»Zdravnik mi je zabičal, da vina ne smem 
več niti pogledati.«

Kdo je bil?
Mornariški oficir je bil tri leta na plovbi 
okoli sveta. Ko se je vrnil, je žena imela 
dojenčka.
»Odkrito mi povej, kdo je bil? Pavle? 
Stojan? Tone?« je vprašal ženo.
»Nehaj naštevati te svoje prijatelje. 
Ali misliš, da jaz nimam nobenega,« je 
užaljeno odvrnila žena.

Na izpitu
Študent, ki je na izpitu padel, ker ni 
znal odgovoriti na nobeno vprašanje, je 
pogledal v indeks in ugotovil, da mu je 
profesor vanj napisal: »Popolni idiot.«
Takoj je odšel nazaj k profesorju in mu 
dejal: »Oprostite, v indeks ste mi pozabili 
vpisati oceno. Samo podpisali ste se.«

Dva razloga
»Zakaj nočeš postati moje dekle,« je 
sošolec povprašal sošolko.
»Iz dveh razlogov,« je odvrnila.
»No, zaupaj mi jih.«

»Prvi razlog si ti, drugi pa nekdo drug.«
Dobra skladba

»Končno ste enkrat napisali dobro sklad-
bo,« je glasbeni kritik dejal skladatelju. 
»Kje ste dobili idejo zanjo?«
»Ne boste verjeli – ko sem si umival 
roke,« je odvrnil skladatelj.
»Morda ne bi bilo slabo, če bi se tu in tam 
kdaj tudi tuširali.«

Na sodišču
»Ali ste prejemali podkupnino,« je tožilec 
na sodišču povprašal obtoženca. Ta pa je 
molčal.
»Obtoženi, odgovorite vendar,« se je 
razburil sodnik.
»Oprostite, gospod sodnik, mislil sem, da 
je tožilec vprašanje zastavil vam.«

Zmenek
Anica si je za prvi zmenek z Rudijem 
kupila novo obleko in novo torbico, bila pa 
je tudi pri frizerju in pri kozmetičarki.
»Kako je bilo,« jo je po zmenku vprašala 
prijateljica.
»Ne vem, kaj naj rečem,« je odvrnila 
Anica. »Ko sem odhajala, sem slišala, da 
je Rudi rekel svojemu prijatelju samo, da 
imam dobro rit.«

»Peter, kaj pa je danes s tabo. Pazi, da ne 
boš zakinkal za mizo,« je šivilja Marica 
pred dnevi pri malici v tovarniški menzi 
dejala rezkarju Petru. »Še takrat, ko neseš 
žlico k ustom, ti oči lezejo skupaj. Pojdi 
domov in se enkrat naspi, kot se šika.«

»Kaj si ti nora, Marica,« je vzkliknil Pe-
ter, ki ga je Maričino govorjenje povsem 
predramilo. »Moj delodajalec bi znorel, 
če bi šel domov. Veš, da moramo do so-
bote končati žerjav za izvoz v Nemčijo. Če 
bomo zamudili rok, bomo morali plačati 
visoke penale. Zato zadnji mesec delamo 
noč in dan ne glede na nedelje in prazni-
ke. Že prejšnji mesec sem delal preko sto 
nadur, ta mesec pa jih bom imel še več.«

»Tudi jaz sem tako utrujen in zaspan, da 
komaj stojim na nogah,« se je v pogovor 
vključil mizar Tone. »Ves teden sem moral 
v službi delati nadure, doma pa sem nato 
še prešal jabolka in grozdje.«

»Tudi mojemu bratu ta teden ni bilo 
lahko,« je dejal Peter. »Čeprav si je vzel 
dopust, je ves izčrpan, saj je čez dan na-
biral gobe, ponoči pa je kuhal šnops. Na 
ta način je malce izboljšal svojo prenizko 
plačo.«

»Jaz pa sebi in družini standard zvišujem 
na ta način, da ponoči izdelujem vrtne sto-
le in mize po naročilu,« je pritegnil Tone. 
Če koga poznata, ki jih potrebuje, me lah-
ko priporočita.«

»Tudi jaz sem še nedolgo tega v prostem 
času šivala ženske in moške plašče, sedaj 
pa sem to opustila. Osem ur dela na dan je 
čisto dovolj,« je dejala Marica.

»Ali ti ni treba delati nič nadur,« je prese-
nečeno vprašal Peter. »Pri nas jih morajo 
delati vsi zaposleni.«

»Ne, v naši tovarni ne poznamo več 
nadur,« je odvrnila Marica. »Odkar je v 
časopisu pisalo, da na Japonskem nekateri 
toliko delajo, da od preutrujenosti in izčr-
panosti umrejo – na Japonskem smrti od 
pretiranega dela pravijo »karoši«, noče no-
bena šivilja več delati nadur, pa tudi doma 
pazijo, da se ne izčrpajo preveč.«

»Hm, pravzaprav imaš prav,« sta priki-
mala Peter in Tone. »Ne bova več toliko 
delala in se ubijala pri delu.«

»Prav imata,« je energično dejala Mari-
ca. »Še celo na Japonskem, kjer poznajo 
in odobravajo harakiri (častni samomor), 
velja karoši za nekaj nedopustnega.«

Karoši
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Evropski teden športa v Lenartu
V okviru evropskega tedna športa, ki je po 
vsej Evropi potekal od 23. do 30. septembra, 
so tudi v Zdravstvenem domu Lenart izvedli 
dan športnih aktivnosti in na tak način po-
skušali prebivalce spodbuditi k redni telesni 
dejavnosti.
V soboto, 23. septembra 2017, so v ŠRC Polena 
organizirali test hoje na dva kilometra, hkrati 
pa so izvajali še demonstracijo nordijske hoje. 
Skupno število udeležencev je bilo 42, od tega 
24 žensk in 18 moških. Srednja vrednost fitnes 
indeksa je bila zadovoljiva in povprečna - za 
vso skupino 90 (za ženske 93, za moške pa 86). 
Pred testom so si udeleženci lahko izmerili 
krvni tlak in krvni sladkor, po testu pa so se 
lahko še posvetovali z zdravnikom. Prav tako 
so predstavili preventivne programe (Dora, 
Zora, Svit), ki so marsikomu že rešili življenje.
Kaj pridobimo s testom hoje?
Test hoje na dva kilometra je test, s katerim 
pridobimo podatek o kondiciji vsakega po-
sameznika. Namenjen je splošni populaci-

ji od 16–75 let. Izvaja se tako, da vsak dobi 
svojo štoparico in hitro (kolikor pač zmore) 
hodi dva notranja kroga na Poleni (2 km). Na 
koncu se mu izmeri srčni utrip. Vse podatke 
(višina, teža, starost, spol, čas in srčni utrip) 
vnesejo v računalniški program in izpiše se 
fitnes indeks, na podlagi katerega vam lahko 
svetujejo pri načrtovanju zdravju prijaznega 
gibanja ter športne vadbe. Testi hoje so name-
njeni spodbujanju telesne dejavnosti.

Nina Zorman, foto: arhiv ZD Lenart

V KMN Benedikt je zapihal nov veter
V letošnjem letu je prišlo v Klubu malega no-
gometa Benedikt do kadrovskih sprememb. 
Po dolgoletnem vodenju Andreja Šijanca je 
mesto predsednika prevzel Jože Greifoner, do-
mači podjetnik, in tako je ekipa mladih nade-
budnih igralcev dvoranskega nogometa dobila 
tudi novega sponzorja. S strani le-tega pa so že 
posodobili tudi svojo podobo z novimi dresi 
in trenirkami z napisom Avtodeli Džauš Be-
nedikt.
Fantje, v večini domačini oziroma iz okoliških 
krajev, redno trenirajo med tednom, med tem 
ko se njihove tekme 1. državne futsal lige Slo-

venije vrstijo ob petkih. Razlike med samimi 
klubi v Sloveniji so velike, med igralci so tudi 
ponekod profesionalci, med tem ko so naši 
fantje preprosti amaterji, ki svojo mladost in 
energijo vlagajo v šport. V klubu si prizadeva-
jo, da bi vzgojili dobre mlajše generacije, tako 
tudi organizirano delujejo mlajše selekcije.

Klub in Benedikt sta bila v samih pripravah 
na UEFA Futsal EURO 2018 deležna poseb-
nega obiska, v center kraja je pripeljal avtobus 
s predstavniki Trophy Tour in pokalom, ki ga 
bo 10. februarja prejel zmagovalec UEFA Fut-
sal EURO 2018. Predstavil ga je predstavnik 
mlade futsal generacije, vratar U-21 reprezen-
tance Tjaž Lovrenčič, kapetan in vratar doma-
če ekipe. 
Letošnje dosedanje tekme jim sicer s točkami 
še niso bile naklonjene, a fantje so v pravi for-
mi in ob podpori trenerja Tomislava Novaka 
v sodelovanju s predsednikom Jožetom Gre-

ifonerjem in Štefanom Huberjem so na pravi 
poti tudi do tega. Zahvaljujejo se pa ob tej pri-
ložnosti vsem vnetim navijačem kluba, ki jih 
vzpodbujajo in jim vlivajo s svojim navijanjem 
novega elana in moči.

KMN Avtodeli Džauš Benedikt

Show prvakov
Dobrodelna prireditev, namenjena zbiranju sredstev za nakup gimnastične in didaktične opre-
me gimnastične telovadnice v Lenartu, je bila v petek, 13. 10. 2017, v Športni dvorani v Lenartu.
Ob uspešno izpeljani prireditvi se organizator, Gimnastični klub Leon, iskreno zahvaljuje: Ob-
čini Lenart in županu mag. Janezu Krambergerju za podporo in pomoč, da smo prireditev 
lahko izvedli; donatorjem za darovana sredstva; staršem nastopajočih; nastopajočim in orga-
nizacijski ekipi.

Pozivamo športnike in športne nav-
dušence Občine Lenart, da stopimo 
skupaj in zberemo čim več sredstev. 
Akcija zbiranja sredstev še traja do kon-
ca meseca oktobra. Prostovoljne pri-
spevke lahko nakažete na Gimnastični 
klub Leon, Kraigherjeva 5, Lenart, 
številka transakcijskega računa SI56 
0410 2000 1544 906, sklic 00 8-9-12; 
namen nakazila OTHR, donacija za 
gimnastično opremo.
Za naše otroke gre!  

Gimnastični klub Leon

KARATE

Lenarški karateisti spodbudno v novo sezono
Karateisti lenarškega karate kluba so letošnjo 
tekmovalno sezono pričeli zelo spodbudno. 
23. 9. 2017 se je v Žalcu odvila 2. pokalna 
tekma Karate Zveze Slovenije, 47 slovenskih 
klubov in 397 tekmovalcev, ki so opravili 497 
nastopov. 

Ekipo matičnega karate kluba Kovinar Mari-
bor je zastopalo osem tekmovalcev, od tega 5 
Lenarčanov: Luka Lenart, Luka Rola, Matija 
Sedonja, Vid Zarič in Nino Ornik. Slednji so 
v močni konkurenci osvojili 2 medalji: zlato - 
Vid Zarič v borbah (dečki -40 kg) in srebro - 
Luka Rola v borbah (malčki +35 kg).
30. 9. 2017 se je v športni dvorani Lenart odvil 
1. krog osnovnošolske lige Karate zveze Mari-
bor. Nastopilo je 119 tekmovalcev iz 30 osnov-
nih šol, skupaj pa so opravili 142 nastopov. 
OŠ Lenart so zastopali: Matija Sedonja, Luka 
Štandeker, Luka Rola, Luka Lenart, Gal Bau-
man, Vid Zarič in Martin Zadravec. 

Skupaj so osvojili 4 srebrne in 3 bronaste ko-
lajne: 2. mesto: Matija Sedonja (kata 2.-3. ra-
zred), Vid Zarič (borbe -45 kg ter kata 6.-7. 
razred), kata ekipno – Luka Rola, Luka Lenart 
in Gal Bauman (1.-4. razred); 3. mesto: Luka 
Lenart (kata 4.-5. razred), Luka Rola (borbe 
+35 kg 4.-5. razred) in Martin Zadravec (bor-
be +50 kg 8.-9. razred). Čestitamo!
Ljubiteljem karateja podajamo informacijo o 
bližajočem se kadetskem in mladinskem sve-
tovnem prvenstvu (SP), ki bo letos med 25. in 
29. 10. 2017 na Tenerifu v Španiji. Med ude-
leženci bosta Maša Simonič, reprezentantka v 
ženskih katah, in članica matičnega Kovinarja 
ter lenarški trener Darko Zarič v funkciji so-
dnika. V kolikor vas zanimajo treningi karate-
ja, nas lahko obiščete vsak ponedeljek in sredo 
ob 16 uri v Športni dvorani Lenart.

Borut Močnik
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izvedbe javno zasebnega partnerstva Razpršen 
Hotel Padna (RH Padna). 

Gostitelji so nas pričakali z dobrodošlico 
Istrske supe (oljčno olje, domači kruh in re-

fošk). V vasi smo se se-
znanili s tipično istrsko 
arhitekturo in zanimi-
vim stavbnim fondom, 
vključili obisk Studen-
ca pod vasjo (Revitas) 
in Galerije Božidarja 
Jakca. Ogledali smo si 
marmorni podstavek 
iz 9. st. pod kropilni-
kom v cerkvi Sv. Blaža 
ter se povzpeli na raz-
gledno točko. Obiskali 
smo tudi Kulturno-
-turistični info center, 
bodočo recepcijo RH 
Padna, Kulturni dom 
B. Jakca – prenovljen 
v letu 2014 preko EU 
projekta HERA. Po ak-
tivnem ogledu vasi smo 
se okrepčali z istrskimi 
kulinaričnimi dobrota-
mi: pršutom, sirom in 
kruhom, domačo koru-
zno mineštro - bobiči, 
refoškom in malvazijo.

Ekskurzijo smo nada-
ljevali z ogledom mesta 

Piran. V Piranu so nam pod pokroviteljstvom 
Občine Piran razkazali prenovljen Mediadom 
Pyrhani, kjer smo si ogledali atraktivni film o 
zgodovini Pirana v 3D tehniki. Dovolj je osta-
lo časa za prosti sprehod po mestu in ogled 
znamenitosti Tartinijevega trga, cerkve sv. Ju-
rija, mestnega obzidja ali pa za kavo ob obali 
ter osvežitev v morju.

Strokovna ekskurzija nam je odprla nova 
obzorja spoznanj, predvsem zavedanje o lepo-
tah naše dežele in možnostih razvoja turizma 
ter lokalne ponudbe, ki jo premoremo tudi v 
Slovenskih goricah. 

Zapisala: M. F., foto: Franc Fras

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

4. slovenski podeželski parlament
Uvodni del dogodka je potekal 21. sep-

tembra 2017 v Šentrupertu na Dolenjskem. 
Udeležilo se ga je skoraj 90 akterjev lokalnega 
razvoja iz enajstih evropskih držav, tudi pred-
stavniki LAS Ovtar Slovenskih goric. Skrbni-
kom podeželskih območij iz Slovenije so se 
pridružili predstavniki Evropske LEADER 

mreže za razvoj podeželja (ELARD), predstav-
niki poljske in hrvaške mreže za podeželje in 
predstavniki mreže za podeželje iz BiH, LAS 
iz Danske, Ministrstva za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter predstavnik Evropske 
komisije iz Generalnega direktorata za kmetij-
stvo in razvoj podeželja (DG AGRI). Območje 
se je upravičeno pohvalilo z dvema primero-
ma trajnostnega razvoja – Deželo kozolcev 
in Dobrotami Dolenjske. Gre za dva odlična 
primera dobre prakse, ki vključujeta številne 
lokalne ponudnike in povezujeta ostalo po-
nudbo v območju ter sta ustvarila nova zelena 
delovna mesta. V nadaljevanju pa so se ude-
leženci posvetili vprašanjem, kako naprej, na 
konferenci »Spodbujanje lokalnih in regional-
nih ekonomij«.

Na Centru biotehnike in turizma Grm 

Novo mesto se je 22. 9. zaključil 4. slovenski 
podeželski parlament. Udeležilo se ga je preko 
200 domačih in tujih predstavnikov podeželja, 
nevladnih organizacij, strokovnih institucij 
in politične javnosti. Podeželski parlament je 
v ospredje razprave postavil izzive slovenske-
ga podeželja, iskanje sožitja med podeželjem 

in kmetijstvom tudi v luči 
prihajajočih sprememb 
skupne evropske kmetijske 
politike po letu 2020. Ude-
ležence je v uvodnem delu 
nagovoril minister mag. 
Dejan Židan, ki je izpostavil 
enake pravice na podeželju 
in infrastrukturno pod-
poro, kot jo imajo mesta 
oziroma drugi deli države. 
Goran Šoster, predsednik 
programskega odbora SPP 
in podpredsednik Društva 
za razvoj slovenskega po-
deželja, pa je poudaril, da 
si želimo v prihodnje še 
močnejšo podporo podeže-
lju preko lokalnih akcijskih 
skupin, vendar se morajo 
nujno poenostaviti zaplete-
na pravila, ki preprečujejo 
najšibkejšim skupinam, da 
bi z evropskimi sredstvi 
razvijali svoja lokalna oko-
lja. Po plenarnem delu so 
udeleženci aktivno sodelo-
vali v desetih vsebinsko raz-
ličnih delavnicah (storitve 

na podeželju, zadružništvo, vrednostne verige 
…) in ob koncu tudi predstavili zaključke. Po-
novno je bil izpostavljen pomen sodelovanja 
med vsemi akterji na podeželju in iskanju sku-
pnih rešitev.

Po izjavi za medije povzela M. G.,  
foto: Goran Ohman

Strokovna ekskurzija v Padno in Piran
Društvo za razvoj podeželja Ovtar Sloven-

skih goric je 11. oktobra 2017 v sodelovanju z 
Lešnik & Zemljič, d. o. o., in vodilnim partner-
jem LAS Ovtar Slovenskih goric – RASG, d. o. 
o., organiziralo jesensko strokovno ekskurzijo 
v Padno in Piran.

Z avtobusne postaje v Lenartu smo se od-
pravili ob 6. uri in se podali na Primorsko. 
Najprej na ogled dobre prakse razvoja kraja 
Padna, ki sodi v Občino Piran. Namen ek-
skurzije je bil predstavitev primera dobre pra-
kse območja LAS Primorske, razvoja vasi kot 
turistične destinacije, animacija in motivacija 
vaščanov, obiski s potniških ladij, od vizije do 

Prispelo 13 vlog
Na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR LAS Ovtar Slovenskih goric 

v letu 2017, sofinanciranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), je 
do izteka roka prispelo 13 vlog za prijavo operacije. Vse vloge bo pregledala ocenjevalna ko-
misija, preverila njihovo administrativno popolnost in jih ocenila skladno s kriteriji in lokalno 
razvojno strategijo.

Baldrijan (Valeriana officinalis L.)
Baldrijan je trajna rastlina, 

ki ji po domače rečemo: ajdi-
na, božjastnica, božji bič, ma-
čja trava, zdravilna špajka … 
Najraje raste na vlažnih rasti-
ščih, gojimo ga lahko tudi na 
vrtu. Pomladi iz zemlje pože-
ne pernato deljene liste in vo-
tlo nabrazdano steblo, visoko 
od 20 pa vse do 120 cm. Na 
vrhu stebla so rožnata, bela 
ali rahlo škrlatna socvetja. V 
zdravilne namene so baldrijan uporabljali že 
stari Grki in Rimljani.

Oktobra izkopljemo koreniko in korenine. 
Očistimo zemlje, speremo pod tekočo vodo 
in na hitro posušimo. Shranimo v dobro za-
prtih posodah. Sveže izkopane korenine še 
nimajo vonja, saj značilni vonj, ki je za ne-
katere smrdeč, dobijo s sušenjem. Ta vonj 
zelo privlači mačke, ki se rade valjajo po ko-
reninah in ob tem čudno mijavkajo. Z mač-
kami je povezano domače ime mačja trava. 
Glavna zdravilna učinkovina je eterično olje. 
Posušene, narezane baldrijanove korenine so 
dobra pomoč pri živčnih motnjah, duševni 
utrujenosti, nespečnosti, razburjenosti, hi-
steriji, migreni, živčni omotici in bruhanju, 
meni, plahosti, ki izvira iz nevrotičnosti, od-
vajanju od alkohola in nikotina, pri živčnih, 
nemirnih otrocih, ki so nagnjeni k črevesnim 
krčem, bruhanju in bolečim vetrovom. Tudi 
pri srčni nervozi in hitro menjajočem srč-
nem utripu, strahu, splošni napetosti, stresu, 
jezi in žalosti je baldrijan blagodejen. Upo-
raba baldrijana je varna, če se držimo časa 
uporabe (2–3 tedne) in količine. Za otroke 
so to vedno manjše doze. Nosečnice, doje-

če matere in tisti, ki jemljejo 
uspavala in pomirjevala, naj 
se pred uporabo posvetujejo 
z zdravnikom. Čaj pripravi-
mo tako, da suhe narezane 
korenine namočimo za nekaj 
ur v hladni vodi. Pred pitjem 
čaj segrejemo na pitno tem-
peraturo. Dnevno spijemo 2 
do 3 skodelice. Tinktura: pri-
pravimo jo iz 50 g sveže po-
sušenih narezanih korenin v 

100 ml alkohola, pustimo stati v kuhinji 3 te-
dne, vsak dan rahlo pretresemo. Precedimo, 
shranimo v temne stekleničke s kapalkami. 
Jemljemo 3-krat dnevno po 20 kapljic, proti 
nespečnosti pa pol ure pred spanjem, najbo-
lje na kocki sladkorja, lahko tudi z vodo ali 
čajem. Baldrijanova kopel: 100 g suhih kore-
nin prelijemo s ½ litra vrele vode in pustimo 
stati 20 minut. Vlijemo k vodi v kopalno kad 
in uživamo pred spanjem. Spalna blazina: 50 
g hmeljevih storžkov, 50 g šentjanževke, 30 g 
sivke, 30 g korenine baldrijana damo v bla-
zino in položimo za boljši spanec pod glavo. 
Čaj za srce: 30 g melise, 30 g plodov kumine, 
30 g baldrijana. Iz mešanice pripravljamo po-
parke, pijemo po eno skodelico dnevno. Čaj 
pri močni menstruaciji: 20 g baldrijana, 20 
g poprove mete, 20 g cvetov kamilice. Popije-
mo dve skodelici poparka na dan.

Baldrijan je tudi lep vrtni okras, posušeni 
cvetovi so lepi v suhih šopkih, tudi pripravek 
za kompostiranje si lahko pripravite iz njega. 
Rade ga obiskujejo čebele.

Ali veste, da je motovilec najbližji sorodnik 
baldrijana?

Marija Čuček


