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V Postojni je bila na začetku poletja 
skupščina Skupnosti občin Slovenije. 
Županje in župani, ki so se zbrali na 

njej, so sprejeli posebno izjavo, v kateri so pou-
darili, da je bila po enoletni razpravi leta 2016 
sprejeta Strategija razvoja lokalne samoupra-
ve v Sloveniji, ki je vse drugo, samo strateški 
dokument ne. »Brez analitičnega preverjanja 
doseženega, brez pregleda stanja na področju 
nalog in pristojnosti občin, brez resnega pre-
verjanja, kakšno je stanje sorazmernosti nalog 
in virov občin in brez razvojnega pogleda na-
prej, dokument ni mogel dobiti podpore sku-
pnosti oziroma združenj občin,« so zapisali v 
izjavo.

Pristojno ministrstvo je letos na osnovi 
omenjene slabe strategije pripravilo spremem-
be zakona o financiranju občin in zakona o 
lokalni samoupravi ter se lotilo spreminjanja 
podprogramov, ki določajo izračun povpreč-
nine, in to v času, ko so lokalne skupnosti vsaj 
za 25 odstotkov podfinancirane glede na ve-

ljavno zakonodajo in ko nimajo dostopa do 
evropskih razvojnih sredstev. »Teh sprememb 
se je ministrstvo lotilo na način, kot se je lotilo 
priprave strategije - brez analitičnega pregleda 
nalog v povezavi z obstoječimi viri financira-
nja, brez sprotnega in zdajšnjega preverjanja 
ustreznosti formule za prerazporeditev pri-
merne porabe občinam, brez resnega pristopa 
k področju organiziranja in delovanja krajev-
nih skupnosti in mestnih četrti oziroma vklju-
čevanja prebivalk in prebivalcev v odločanje v 
ožjih skupnostih,« so zapisali.

Zato so občine, članice Skupnosti občin 
Slovenije, na skupščini zahtevale, naj vlada 
nemudoma zaustavi sprejemanje tistih spre-
memb zakonodaje in podprogramov, ki pred-
stavljajo pomemben poseg v organiziranje in 
financiranje občin in ne temeljijo na analitič-
nem pregledu zdajšnjega stanja. Prav tako so 
županje in župani zahtevali, naj ponovno usta-
novijo ministrstvo za lokalno samoupravo.

T. K.

Vlada Republike Slovenije je poleti med 
drugim sprejela predlog sprememb 
zakona o financiranju občin, ki ga 

bodo poslanci v državnem zboru obravnavali 
po rednem postopku. Vlada predlaga odpravo 
inflacije kot spremembe pri izračunu primer-
ne porabe občin. Poleg tega predlaga spre-

membo določb, ki urejajo izračun povprečnih 
stroškov na prebivalca in določitev povprečni-
ne (natančno naj bi določili, kateri stroški ob-
čin se upoštevajo pri določanju povprečnine 
in katere javnofinančne okoliščine blagajn jav-
nega financiranja). Spremenili naj bi tudi uteži 
pri izračunavanju primerne porabe, določili 

Uvodni dogodek 18. praznika Občine Benedikt je bila v petek, 30. junija, gasilska vaja na Čolni-
kovem trgu, Slatinski cesti in ob Vinogradniški poti. Organizatorji so pripravili eno največjih in 
najatraktivnejših gasilskih vaj v tem delu Slovenije sploh. Praznovanje so končali v nedeljo, 9. julija, 
s sveto mašo v počastitev farnega patrona svetega Benedikta.  Foto: Igor Barton

Anin teden 2017, s katerim so praznovali 19. praznik Občine Sveta Ana, se je raztegnil od 11. do 26. 
julija. V njem se je zvrstilo več prireditev, ki potekajo tudi v okviru širokih evropskih medregionalnih 
projektov. Med njimi 22. julija prireditve o klopotcu in s postavitvijo tega ne zgolj vinogradniškega 
simbola.  Foto: Milan Rajter
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zgodnejši skrajni rok za predloge sprememb 
načrtov porabe pri financiranju občinskih 
investicij, odpravili napake v izračunavanju 
razmerja med razvitostjo občine in razvitostjo 
vseh občin, spremenili določbe o financiranju 
skupnih občinskih uprav in sprejeli še nekate-
re spremembe.

Na Skupnosti občin Slovenije so že opo-
zorili, da poskuša vlada ponovno spremeniti 
sistem financiranja občin brez nujnih analiz 
izvajanja nalog, ki jih opravljajo občine, ter 
brez upoštevanja potreb za prilagajanje tehno-
loškemu oziroma digitalnemu napredku. Na 
skupnosti občin opozarjajo, da je k urejanju 
financiranja občin nujno pristopiti na podlagi 
objektivnih analiz in priprave alternativnih re-
šitev, kako in v katero smer spreminjati sistem 

financiranja občin glede na ugotovitve iz ana-
lize stanja in cilje iz strategije, ki se nanašajo na 
krepitev lastnih finančnih virov in na načelo 
o sorazmernosti virov. Po mnenju skupnosti 
občin bi morali višino porabe za občine čim 
bolj približati stroškom nalog, ki jih morajo 
občine izvajati za svoje prebivalke in prebival-
ce, natančneje pa bi morali opredeliti tudi sis-
tem pogajanj med državo in reprezentativnimi 
skupnostmi občin.

Ker predlog sprememb zakona o financira-
nju občin ni usklajen z občinami in njihovimi 
skupnostmi ter s priporočili Računskega sodi-
šča, na Skupnosti občin Slovenije njegovemu 
sprejetju nasprotujejo.

T. K.
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Izhodišča za prenovo pokojninskega 
sistema

Socialni partnerji (predstavniki vlade, 
delodajalskih organizacij in reprezenta-
tivnih sindikatov) so po enoletni javni 

razpravi o tako imenovani Beli knjigi pokoj-
ninske reforme na poletni seji Ekonomsko 
socialnega sveta soglasno sprejeli izhodišča za 
prenovo sistema pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja po letu 2020.

»Izhodiščih za prenovo sistema pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji« predstavljajo nabor vseh rešitev, o 
katerih je bilo doseženo soglasje za pripravo 
bodočih zakonskih sprememb na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Ker bo sedanji vladi za sprejem in uvelja-
vitev pokojninske reforme zmanjkalo časa, 
bo Ekonomsko socialni svet sprejeta in pod-
pisana izhodišča po parlamentarnih volitvah 
naslednje leto posredoval novoizvoljenim 
poslancem in vladi. Tako bo lahko nova vla-
da pripravo pokojninske reforme nadaljevala 
tam, kjer jo je sedanja končala. Glede na to, da 
pokojninska reforma iz leta 2012 daje rezulta-
te, nova do leta 2020 ni potrebna, po tem letu 
pa bo nujna.

In kaj piše v izhodiščih? Kot so poudari-
li vsi socialni partnerji, morajo biti bodoče 
spremembe izvedene premišljeno, ob soglasju 
s socialnimi partnerji, temeljiti pa morajo na 
temeljih načelih dokladnega pokojninskega 
sistema, ki so že zgodovinsko vgrajena v slo-
venski pokojninski sistem.

Socialni partnerji so se dogovorili za ci-
lje pokojninske reforme: po vseh prehodnih 
obdobjih bodo morale pokojnine doseči vsaj 
70 odstotkov plače; pokojninski sistem ne bo 
smel ogroziti finančne vzdržnosti javnih fi-
nanc; novi pokojninski sistem bo moral biti 
transparenten, dvigniti pa bo treba tudi zau-

panje vseh generacij v novi sistem.
Za dosego zastavljenih ciljev bodo potrebni 

naslednji ukrepi: polna uveljavitev načela vsa-
ko delo šteje; dvig dejanske upokojitvene sta-
rosti in podaljševanje delovne aktivnosti; po-
enotenje različnih dob; transparentnejši način 
odmere pokojnine, ki izhaja iz načela enake 
obravnave žensk in moških ter zagotavlja, da 
se znotraj odmere pravic upoštevajo morebi-
tne razlike med spoloma, ki obstajajo oziroma 
bodo obstajale na trgu dela (način odmere naj 
nudi socialno varstvo najranljivejšim kategori-
jam zavarovancev in upošteva morebitne po-
sebnosti glede osebnih okoliščin posameznih 
zavarovancev); formula za usklajevanje po-
kojnin mora biti vnaprej sistemsko določena 
na način, da bo zagotavljala ohranjanje realne 
vrednosti višine pokojnin; na področju inva-
lidskega zavarovanja mora postati poklicna 
rehabilitacija temeljna pravica iz invalidskega 
zavarovanja, pri čemer je potrebno vzporedno 
prilagajati tudi sistem zdravstvenega zavarova-
nja ter varnosti in zdravja pri delu ter drugih 
sistemov, povezanih z invalidskim zavarova-
njem; dodatno pokojninsko zavarovanje je po-
trebno določiti predvsem v smislu nadgradnje 
višine dohodka v času upokojitve, vendar ne 
na račun zmanjševanja pomena prvega stebra 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(participacija v dodatnem pokojninskem za-
varovanju ter določitev vloge drugega stebra 
mora temeljiti na socialnem dialogu, hkrati pa 
morajo biti zagotovljene tudi ustrezne spod-
bude države za financiranje te oblike zavaro-
vanja). Poleg tega bo treba zagotoviti učinkovit 
nadzor nad plačevanjem prispevkov ter zago-
toviti ustrezno varnost zavarovancev, za katere 
niso bili ustrezno poravnani prispevki.

T. K.

Videnje ljudi in dogodkov

O dokončni mejni črti se bosta morali 
državi še dogovoriti

Čeprav smo lahko v glavnem zadovoljni 
z odločitvijo Haaškega sodišča o meji med 
Republiko Slovenijo in Hrvaško, se bosta 
morali obe državi o dokončni mejni črti s 
pomočjo strokovnjakov še marsikaj dogo-
voriti, kar omogoča tudi haaško sodišče s 
svojo odločitvijo.

Čaka nas konkretna izvedba določil so-
dišča, ki pa se ne bo tako kmalu zgodila, če 
bo Hrvaška še naprej bojkotirala Haaško 
sodišče in zahtevala vnovično meddržavno 
dogovarjanje o že določenem.

Lahko smo zadovoljni, da smo končno 
dobili dostop na odprto morje, ni pa še 
jasno, kako se bomo s Hrvati dogovorili o 
njihovi morski coni, ki naj bi imela obrob-
no vlogo, glede na izkušnje pa nas bo lahko 
ovirala pri sicer vsestransko odprtem mor-
ju za ves promet iz Slovenije in v Slovenijo, 
vendar morski koridor med Hrvaško in Ita-
lijo še vedno ni odpravljen, kar pa naj ne bi 
oviralo morskega prometa.

Seveda bi bili še bolj zadovoljni, če bi 
dobili celotni Piranski zaliv, a je sedanja 
delitev vendarle boljša od delitve zaliva na 
polovico, kar so zahtevali Hrvati.

Ne glede na interpretacije strokovnjakov 
o morski meji do bistvenih sprememb ne 
more priti, ker bi to bilo v nasprotju z odlo-
čitvijo Haaškega sodišča.

Sodišče je pri svoji odločitvi na kopnem 
predvsem upoštevalo zgodovinska dejstva, 
katastrske meje in ponekod določilo mejo 
po sredini rek. Ravnalo je strokovno in lo-
gično, je pa seveda s tem nekatere prebival-

ce, ki so ostali ali pristali na hrvaški strani, 
razočaralo, po drugi strani pa tiste, ki so 
postali del slovenske države, razveselilo, kar 
je seveda bilo za pričakovati, ker so katastr-
ske meje ponekod neživljenjske, kar bodo 
prizadeti prebivalci čutili na svoji koži.

Seveda bi lahko Haaško sodišče katastr-
ske meje vsaj ponekod spremenilo, vendar 
bi to terjalo še več dela in stroškov. Sicer pa 
je iz odločitve sodišča razvidno, da se lah-
ko državi o tem in še marsičem samostojno 
dogovorita, kar pa ne bo enostavno in bo 
zahtevalo veliko pripravljenost obeh držav 
za razumno rešitev spornih mejnih pro-
blemov. Seveda je jasno, da bistvenih spre-
memb ne bo mogoče doseči, ker bi sicer dr-
žavi kršili eno izmed temeljnih izhodišč za 
določitev meje, to je upoštevanje meje glede 
na meje katastrskih občin. Morda bo mogo-
če odpraviti le najbolj neživljenjske rešitve.

Slovenija želi doseči z nezadovoljnimi 
prebivalci, ki so ostali ali pristali na Hrvaški 
strani, dogovor o nemotenem sodelovanju s 
sosednjo Slovenijo, ki je bilo že od sedaj ve-
činoma vzorno, in glede tega ni pričakovati 
večjih problemov.

Upajmo, da bomo s Hrvati končno do-
segli konkreten dogovor o interpretaciji 
določil Haaškega sodišča, ki bo dokončno 
začrtala mejo med državama in rešila nepo-
trebne mejne spore, da bodo ljudje na obeh 
straneh meje lahko normalno živeli in so-
delovali s sosedi onkraj meje.

Tone Štefanec

Poslanski kotiček

Ob mednarodnem dnevu mladih
Avgusta obeležujemo mednarodni dan 

mladih. Združeni narodi so namreč 12. av-
gust pred 18 leti razglasili za mednarodni 
dan mladih, namen obeležitve pa je aktivno 
razpravljati o perečih vprašanjih, ki se tičejo 
tega dela populacije. Življenje mladih je da-
nes precej drugačno, kot je bilo, zato je prav, 
da nagovorim njihovo vedno bolj pomemb-
no vlogo v družbi.

 Vsakdan mladih je danes zaznamovan 
z drugačnim stilom življenja, kot so ga bili 
vajeni včasih. A kljub temu ostajajo ustrezna 
zaposlitev, stanovanje, ustvarjanje in skrb za 
družino osnovne prioritete in skrbi. Največ 
za to lahko seveda mladi naredijo sami, ven-
dar pa jim mora, kolikor se le da, pri tem po-
magati tudi država. V Sloveniji je za pomoč 
otrokom in mladim veliko finančnih vzpod-
bud, od otroških dodatkov in brezplačnega 
šolstva, do štipendij in subvencioniranja 
prve zaposlitve. 

Tudi pri izbiri izobraževalne poti je po-
trebno postopati zelo previdno, saj so mnogi 
poklici že zasičeni ali bodo lahko celo izgi-
nili. Sama formalna izobrazba ni več dovolj, 
saj je že večina populacije vključena v ter-
ciarno izobraževanje, hkrati pa lahko sre-
dnješolska izobrazba s tehniškega področja 
vodi do hitrejše zaposlitve. Potrebe na trgu 
dela se zaradi globalizacije in napredovanja 
znanosti izjemno hitro spreminjajo. Vedno 
bolj se povprašuje po multidisciplinarnih 
znanjih, ki dopolnjujejo formalno strokovno 
izobrazbo. 

Kljub temu pa veliko mladih odhaja v tu-
jino, saj menijo, da v Sloveniji nimajo priho-
dnosti. 

Ob tem se moramo vprašati, zakaj je temu 
tako?

V državi, kjer mladi ne vidijo svoje pri-
hodnosti, je nekaj hudo narobe, v Sloveni-
ji na tem področju potrebujemo korenite 
spremembe. To ne pomeni nujno še več de-
narja za socialne pomoči in nadomestila za 
brezposelne, temveč zagotavljanje zdravega 

okolja, kjer mladi vidijo priložnosti in izzive 
za svoj osebni in poklicni razvoj. Mladi ne 
potrebujejo države, ki jim naroča, kaj naj 
naredijo, da bodo pridobili državno pomoč. 
Potrebujejo državo, kjer bodo čutili, da je 
prihodnost v njihovih rokah in da lahko v to 
prihodnost gledajo z optimizmom.

 V prihodnje bodo uspešne organizacije 
vedno bolj fleksibilne in takšni moramo biti 
tudi posamezniki, če bomo želeli biti uspe-
šni. Kandidat, ki je menjal različna okolja, 
pokaže, da ga ni strah sprememb, si želi iz-
zivov in najpomembnejše: želi si osebnostno 
in poslovno rasti. Seveda to ne pomeni, da 
je industrije potrebno menjati »na silo«. 
Dokler rasteš in se razvijaš, ni potrebe po 
menjavi. Takoj, ko zaznaš, da si obtičal, pa je 
potrebno ukrepati.

V vas, mladih, vidim svežo energijo, dru-
gačna znanja in nove poglede na svet, ki lah-
ko prispevajo k reševanju ključnih izzivov v 
spreminjajočem se gospodarstvu. Pričaku-
jejo se velike spremembe na področju dela, 
zato se je na to smiselno dobro pripraviti. 

Dragi mladi prijatelji, zavedajte se:
 da je vsak človek enkraten,
 da vsakdo v sebi nosi potencial, ki lahko 

spremeni svet, čeprav ga morda še ni niti od-
kril,

da je na ta svet vsak rojen z enkratno nalo-
go, ki je ne bo namesto njega uresničil nihče 
drug.

Zato odkrivajte svoje potenciale in nikoli 
ne obupajte na svoji poti. Vsakemu, ki ima 
možnost nekaj časa preživeti v tujini, to 
tudi toplo priporočam. Svet ti odpre druga-
čen pogled na svet in ponudi neprecenljiva 
znanja in izkušnje. Naša skupna naloga pa 
je, da v naši državi ustvarimo pogoje, da se 
boste mladi vrnili oziroma se želeli vrniti in 
ustvarjati boljšo in uspešno Slovenijo

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

dz-rs.si
Vaš poslanec DZ Franc Breznik
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Brezposelnost še naprej pada

Konec julija je bilo v Sloveniji 84.674 
brezposelnih oseb, kar je 14,6 odstotka 
manj kot konec julija lani. Delodajalci 

napovedujejo, da bodo v drugi polovici leta 
potrebovali še preko 25 tisoč novih delaavcev, 
zato se bo število brezposelnih po vsej ver-
jetnosti še zmanjšalo. Največ bodo na novo 
zaposlovali v gradbeništvu in v predelovalnih 
dejavnostih.

Na začetku avgusta pa je zavod za zaposlo-
vanje objavil novo javno povabilo Zaposli me 
2017–2019, ki omogoča zaposlitev brezposel-
nim iz vse Slovenije. Delodajalci lahko prido-
bijo subvencijo 5.000 do 7.000 evrov za zapo-
slitev brezposelnih iz ciljnih skupin programa. 
Predvidena je zaposlitev 9.526 brezposelnih 
oseb.

T. K.

Otroški dodatek tudi za otroke iz družin v 
7. in 8. dohodkovnem razredu

Naslednje leto se bodo končali varče-
valni ukrepi na področju otroškega 
varstva, uvedeni leta 2012 z Zakonom 

za uravnoteženje javnih financ. Tako bodo 
leta 2018 otroški dodatek dobili tudi otroci iz 
družin v 7. in 8. dohodkovnem razredu. S tem 
se bo število prejemnikov otroškega dodatka 
povečalo za okoli 45 tisoč.

Trenutno otroške dodatke prejema 249.000 

otrok, povprečna višina pa znaša 76 evrov na 
otroka. 

Višina otroškega dodatka se sicer določi 
glede na uvrstitev družine v dohodkovni ra-
zred, ki je določen v odstotku od povprečne 
mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za 
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve.

T. K.
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AKTUALNO IZ OBČIN

Benediški občinski praznik so praznovale vse generacije

Tako kot vsako leto konec junija in na za-
četku julija so občanke in občani Bene-
dikta tudi letos proslavljali svoj občinski 

praznik, ki je bil tokrat že osemnajsti po vrsti. 
Letos so občinski praznik začeli proslavljati 
v petek, 30. junija, popoldne z večjo gasilsko 

vajo na Čolnikovem trgu, Slatinski cesti in ob 
Vinogradniški poti, končali pa so ga v nede-
ljo, 9. julija, s sveto mašo v počastitev farnega 
patrona svetega Benedikta in s farnim žegna-
njem, na katerem se je tako kot vedno zbralo 
več tisoč ljudi.

Osrednja prireditev ob 18. občinskem pra-
zniku občine Benedikt je bil županov večer, ki 
so ga tokrat pripravili 7. julija. Tako kot vsako 
leto je bil tudi letos prireditveni šotor ob Špor-
tni dvorani v Benediktu nabito poln. Medtem 
ko so odrasli Benedičani in Benedičanke spre-
mljali program v šotoru, pa se je na športnem 
in otroškem igrišču ob njem trlo otrok in mla-
dine, ki so slavnostni večer izkoristili za dru-
ženje in igranje. Pogled na mladino in otroke 
ob prireditvenem šotoru je bil spodbuden, saj 
so ravno oni najboljši dokaz uspešnega razvoja 
občine Benedikt v zadnjih desetletjih in naj-
večja perspektiva kraja in občine za naprej. 
Občina, ki ima toliko mladih, ima perspektivo.

Sicer pa sodi občina Benedikt po povpreč-
ni starosti prebivalstva med najmlajše občine 
v Sloveniji. Ob tem podatku je župan Milan 
Gumzar šaljivo pripomnil, da ima občina Be-
nedikt skoraj najmlajše prebivalstvo in skoraj 
najstarejšega župana, saj sam to funkcijo opra-

vlja že od ustanovitve občine. Trenutno ima 
občina Benedikt nekaj več kot 2500 prebival-
cev oziroma kar 600 več, kot ob ustanovitvi 
samostojne občine pred devetnajstimi leti.

Na županovem večeru so se občankam in 
občanom Benedikta pridružili tudi držav-
nozborski poslanec Franc Breznik, župani 
občin iz osrednjih Slovenskih goric in bene-
diški župnik Marjan Rola. Seveda pa je bil 
med zbranimi tudi edini častni občan občine 
Benedikt in upokojeni benediški župnik Ivan 
Zajnkovič, ki ga je župan občine Benedikt 
Milan Gumzar še posebej pozdravil. Na prire-
ditvi niso manjkali niti uveljavljeni podjetniki 
in gospodarstveniki, ki živijo v tej občini. Med 
njimi je bil tudi direktor Pomurskega sejma iz 
Gornje Radgone Janez Erjavec.

Tako kot je na županovih večerih že običaj, 
je tudi tokrat zbrane nagovoril župan občine 
Benedikt Milan Gumzar. Na kratko je opisal, 
kaj vse so občanke in občani Benedikta v mi-
nulem letu dosegli. Lani so dokončali vrtec, 
poleg tega pa jim je kljub skromnejšemu fi-
nanciranju občin s strani države uspelo mo-
dernizirati več cest in kanalizacijo pri Svetih 
Treh Kraljih. Junija letos pa sta občino priza-
deli dve večji neurji, ki sta povzročili precej 

škode na komunalni in cestni infrastrukturi. 
Gumzar je omenil tudi, da so v minulih de-

vetnajstih letih, odkar imajo samostojno obči-
no, v občini Benedikt s skupnimi močmi zgra-
dili tako rekoč vse, kar potrebujejo za urejeno 
in kakovostno življenje. V občini imajo nov 
vrtec, dobro osnovno šolo, športno dvorano, 
modernizirano cestno in komunalno infra-
strukturo, vodovod in še bi lahko naštevali. V 
občini je zraslo tudi veliko novih hiš in stano-
vanjskih sosesk. Ob tem je Gumzar poudaril, 
da v Benediktu ne bi imeli ne lastne občine in 
ne lastnega župana, če ne bi na območju obči-
ne delovalo toliko različnih društev, klubov in 
drugih organizacij, ki imajo množico aktivnih 
članov. Ravno oni so tisti, ki dajejo zagon in 
pečat življenju in razvoju v kraju in občini.

V zvezi s tem je Gumzar čestital Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Benedikt na čelu s 
poveljnikom Francijem Laknerjem za priredi-
tev ob 90-letnici društva. Prav tako je čestital 
Občinskemu odboru Rdečega križa, vodi ga 
predsednik mag. Milan Repič, ob 70-letnici 
delovanja. Še posebej je čestital predsedniku 
Kluba krvodajalcev Benedikt Mirku Šijancu, 
ki vsako leto ob občinskem prazniku organizi-
ra razstavo Humanost in kultura, ter mnogim 
drugim najbolj aktivnim predstavnikom dru-
štvenega življenja.

Benediški župan se očitno zaveda, da lahko 
na množičnih prireditvah z manj besedami 
pove več kot z dolgim govorom, zato je pri-
reditveni oder hitro prepustil pevkam skupi-
ne Žitni klas, ki so zapele več ljudskih pesmi. 
Nato pa so zaigrali člani narodno zabavnega 
ansambla Štajerski fakini. Po njihovih taktih 
se je v prireditvenem prostoru najprej zavrtel 
župan s soprogo in skupino malih otrok, ki se 
jima je spontano pridružila, nato pa so zaple-
sali domala vsi zbrani. Zabava s plesom je tra-
jala še dolgo v noč, občina pa je domačine in 
goste pogostila z bogračem in pivom.

Ob občinskem prazniku so domala vsa dru-
štva, klubi in organizacije s sedežem v občini 
Benedikt pripravili kakšno prireditev. Na že 
omenjeni večji gasilski vaji, s katero so zače-
li proslavljati občinski praznik, je sodelovalo 

Občina Benedikt

Dan državnosti v Benediktu

Triindvajsetega junija smo v občini Be-
nedikt proslavili dan državnosti. Pri-
reditev je bila v sklopu zaključnega 

koncerta učencev v Društvu Musica Levares 
in Mini Musice v sodelovanju z Občino Be-

nedikt in umetniki iz domačega kraja ter od 
drugod. Nastopili so tudi varovanci Inštituta 
za zdravljenje in razvoj z glasbo, kar se je srčno 
dotaknilo vsakega izmed nas. Prav tako smo 
s prireditvijo zaključili celotedensko izvaja-

nje razvojnega progra-
ma v sodelovanju z OŠ 
Benedikt. Slavnostni 
govornik je bil mag. 
Milan Repič, ki je z iz-
branimi besedami na-
zorno predstavil smer 
in pogum za nalogo biti 
zaveden državljan, po-
končne drže in z mislijo 
na zanamce. Prireditev 
je prijetno povezova-
la Saša Lovrenčič, ki je 
dala dogajanju kreativen 
pečat in s primerno ob-

Tako kot vsako leto je bil tudi letos na Županovem večeru prireditveni 
šotor v središču Benedikta poln do zadnjega kotička.

V kulturnem programu je sodelovala pevska skupina Žitni klas.

Osrednje slovesnosti ob občinskem prazniku občine Benedikt so se udele-
žili tudi župani občin iz osrednjih Slovenskih goric in drugi gosti.

Benediški župan Milan Gumzar ve, da na 
množičnih prireditvah z manj besedami pove 
več kot z dolgoveznim govorom.

Najbolj spodbuden je bil pogled na množico otrok in mladine pred prire-
ditvenim prostorom, ki predstavlja perspektivo občine Benedikt.

Župan Milan Gumzar je na osrednji slovesnosti 
posebej čestital častnemu občanu Ivanu Zajnkoviču.

čutljivostjo podprla vsakega nastopajočega ter 
pripomogla k sodelovanju celotnega zbranega 
občinstva. Posebej so letos obogatili priredi-
tev novi glasbeni gostje. Z baletno točko sta 
umetniški utrip poglobili in presenetili Ana 
Krepek in Nina Damiš. Na flavto je zaigrala in 
navdušila občinstvo Zala Damiš. Drugo vrsto 
petja so predstavili pevci skupine Žitni klas, ki 
je prav tako odlično počastilo bližajoči se pra-
znik. Pozornost in navdušenje sta z ubranim 
petjem in kristalnim glasom pritegnili Marisa 
in Žana, dvojčici iz družine Novak. Prav tako 
so pozornost vzbudili glasovi Marka Leve s 
sinovi. Za konec je skupina devetošolcev po-
novno navdušila, mladi fantje, ki zapuščajo 
osnovnošolske klopi, so z lepimi domačimi 
skladbami dali prazniku prav poseben pečat. 
Med prireditvijo je spontano želel nastopiti 
triletni deček, ki se je pojavil na odru. Pred-
stavil se je kot Teodor Črešnar in zapel pesem 
Gasilci smo in pogasimo vse, kar je v ognju …
Nasmejal nas je, neverjetno navdušil, mi smo 
pa njegovo točko lahko posvetili članom naše-
ga gasilskega društva, ki prav ta čas obeležuje 
pomemben jubilej. Lepše točke za tako velik 

jubilej si Teo ne bi mogel izbrati.
Uvodno in zaključno vzdušje je naredila 

skupina Musica Levares; uvodno smo vsi sku-
paj v dvorani zapeli Od tam, kjer sem doma. 
Prav to zavedanje želimo ohranjati. Kjer smo 
doma, je lepo, in povsod lahko za to še več 
naredimo. V zahvali sem se vprašala o zdra-
vem postavljanju mej. Kaj so meje in za koga 
veljajo? Starši in vzgojitelji vemo, da brez po-
stavljene meje ni uspešne vzgoje. Meja prina-
ša potreben občutek varnosti in prej vabi kot 
odbija. Vabi k spoštovanju – to je moje, a tu-
kaj si dobrodošel. Srce meje ne prepozna kot 
oviro, prav tako je s kulturo, nujno potreben 
je povezan odnos, brez slednjega ne gre ne v 
družini, ne v državi. Posledice izgubljene sme-
ri so vedno posledice izgubljenega spoštljivega 
odnosa. Spomnili smo se tudi, da je tokratna 
prireditev prav na praznik Srca Jezusovega, 
morda smo zato še posebej doživeli prireditev 
kot prireditev srca. Zaključno pesem smo za-
peli za blagoslov našega domovanja. 

Majda Fras Leva,  
samozaposlena pedagoginja v kulturi
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kaj s programom SVIT dosežejo. Lovska dru-
žina Benedikt je organizirala streljanje z zrač-
no puško, Balin klub Petelin Benedikt turnir 
v balinanju in Društvo upokojencev Benedikt 
kolesarjenje po občini za vse generacije. Veliko 
pozornosti je pritegnila tudi predstavitev sta-
rodobnih vozil Kluba strodobnikov Slovenske 
girice in On-road dirka z avtomobili na dalja-
vo, ki jo je organiziralo Modelarsko društvo 
Model sport Štajerska.

Prireditve ob 18. občinskem prazniku so 
Benedičanom in Benedičankam obogatile ži-
vljenje na začetku poletja, v kraj in občino pa 
so pritegnile tudi številne goste od blizu in da-
leč. Tako te prireditve postajajo tudi sestavni 
del turistične ponudbe osrednjih Slovenskih 
goric.

T. K. , foto: T. K. in arhiv občine

deset gasilskih društev Gasilske zveze Lenart, 
Gasilska brigada Maribor, prostovoljna ga-
silska društva Maribor-mesto, Kamniška Bi-
strica in Gornja Radgona, Slovenska vojska s 
helikopterjem za gašenje požarov ter Policija 
in Zdravstveni dom Lenart.

Športno društvo Rikiteam je organiziralo 5. 
Benediški tek, Turistično društvo Atlantida pa 
je pripravilo tradicionalen sedem kilometrov 
dolg pohod »Spoznavajmo svoj kraj«. Klub kr-

vodajalcev Benedikt je v športni dvorani pri-
pravil in otvoril razstavo Humanost in kultura 
Benedikt 2017, občinski odbor Rdečega križa 
pa je organiziral krvodajalsko akcijo, medtem 
ko je nacionalni inštitut za javno zdravje pred-
stavil program SVIT za zgodnje odkrivanje 
in preprečevanja raka na debelem črevesu in 
danki. Obiskovalci so se lahko sprehodili celo 
skozi napihljiv model debelega črevesa, tako 
da so dobili čim bolj nazorno predstavo o tem, 

Otvoritev razstave Humanost in kulturaPohod Krvodajalska akcija

5. Benediški tek

Letošnjega 5. Benediškega teka, ki se je kot 
vsako leto odvijal na športnem igrišču 
pred športno dvorano Benedikt, se je 1. 

julija udeležilo skupno dobrih dvesto tekačev 
iz vse Slovenije.

Trase otroških tekov so bile speljane po 
igrišču, kjer so se najmlajši v spremstvu star-
šev spoprijeli z 200 m dolgo progo, starejši 
otroci so pretekli 400 m, najstarejši pa 1 km. 
Otroških tekov se je udeležilo nekaj več kot 
50 otrok. Trase obeh daljših tekov so speljane 

po Benediški kolesarski poti. Krajšega teka 
na 4 km se je udeležilo 30 tekačev. Zmago-
valec Aleš Šelih je potreboval nekaj manj kot 
15 min, zmagovalka Maruša Stermečki Pukl 
pa slabih 18 min. Najdaljšega teka na 8 km, ki 
šteje tudi za Štajersko koroški pokal in skupaj 
z Vetrovim tekom v Rušah za pokal ŠD Riki-
team, se je udeležilo 115 tekačev. Zmagovalec 
teka je bil s časom 26 min 55 sek Matej Šturm 
iz Slovenske Bistrice. Pri ženskah je slavila He-
lena Javornik s časom 32 min 41 sek. 

Najstarejša udeleženca 
sta bila Polde Dolenc s 86 
leti in Kazimira Lužnik s 83 
leti. Med tekači je bilo kar 
nekaj domačinov, ki kondi-
cijo pridno nabirajo čez vse 
leto prav na trasi Benedi-
škega teka.

Rezultate in slike iz Be-
nediškega teka pa si lahko 
ogledate na internetni stra-
ni ŠD Rikiteam: www.riki-
team.com

David Rihtarič,  
foto: arhiv občine

Benediško žegnanje in biserna maša 
župnika Ivana Zajnkoviča

Ob prekrasnem sončnem vremenu je v 
Benediktu pod velikim šotorom pri 
cerkvi sv. Benedikta potekalo v nede-

ljo, 9. julija, posebno versko slavje. Ta dan je 
župnija Benedikt v okviru praznovanja ob-
činskega praznika praznovala dvojni praznik, 
farno žegnanje in biserno mašo upokojenega 
župnika Ivana Zajnkoviča. Pod šotorom in v 
senci mogočne lipe pri cerkvi so se zbrali šte-

vilni verniki iz župnije Benedikt in Negova, 
kateri vodi župnik Marjan Rola, ter številni 
romarji od drugod.

Slovesno mašo je ob somaševalcih: nadško-
fu dr. Francu Krambergerju in škofu dr. Jože-

fu Smeju, domačem župniku Marjanu Roli in 
profesorju Antonu Ožingerju daroval slavlje-
nec bisernomašnik Ivan Zajnkovič. Po pozdra-
vu slavljencu članice pastoralnega sveta Majde 
Lebreht so člani pastoralnega sveta slavljencu 
izročili darila. Pridigar, pridigal je upokojeni 
nadškof metropolit dr. Franc Kramberger, je 
orisal pot bisernomašnika Ivana Zajnkoviča. 
Uvodoma je dejal: »Vsaka maša je nova maša, 
biserna ali zlata. Danes se vsi zbrani Bogu za-
hvaljujemo, da nam je pred 60-imi leti dal du-
hovnika, ki danes slavi bisernomašni jubilej.« 
Dejal je, da mora duhovnik hoditi pred ver-
niki, saj je dušni pastir, ki skupaj z njimi skrbi 
tudi za obnovo cerkve, župnišča in veroučnih 
prostorov. Za vse to je skrbel tudi jubilant. 
Dalje je opisal duhovniško pot jubilanta, ki je 
novo mašo daroval v zagrebški škofiji, kjer je 
13 let tudi služboval. Župnijo Benedikt je vodil 
38 let, vse do upokojitev 2009. leta. Moramo 
povedati, da slavljenec ni želel kakega prazno-
vanja. To so mu z župnikom Marjanom Rolo 
pripravili župljani. Slovesno mašo je s petjem, 
pod vodstvom zborovodkinje in organistke 
Jasmine Zorjan popestril številčni župnijski 
pevski zbor. Po končani slovesni maši je po-
tekala pogostitev vseh, ki so se udeležili slove-
snosti.

Ludvik Kramberger

Sodelovanje v Benediktu v sklopu 
občinskega praznika

Že tradicionalno je Glasbeno umetniško 
društvo Musica Levares v sodelovanju 
z Inštitutom za zdravljenje in razvoj z 

glasbo OŠ Benedikt ponudilo sodelovanje na 
prireditvah v sklopu občinskega praznika. So-
delovali smo na strokovnih delavnicah, ki so 
namenjene podpornemu pristopu v celostnem 
razvoju otrok. Prikazan je bil poseben pristop 
do vedenjskih težav otrok, ki je ob elementih 
glasbe zelo neopazen in posebej učinkovit.

Uživati ob glasbi je nekaj najlepšega. Če pa 
je to izvedeno s takim pristopom, s katerim 
lahko usmerimo pozornost na delovanje na-
šega telesa, počutja, uma in zavedanja, je pa 
toliko bolje in uspešnejše. V tem primeru smo 
srečali elemente glasbene terapije.

Gospa Majda Fras Leva nam je ponudila iz-
vedbo delavnic za otroke. Z učenci prve triade 
smo se jih z veseljem udeležili, skupno je bilo 

izvedenih kar enajst delavnic za manjše in ve-
čje skupine otrok z učitelji, vzgojitelji in starši. 
Otrokom nisem povedala, kaj jih čaka. Želela 
sem videti njihov odziv, kako znajo sprejeti 
nekaj novega, v bistvu smo vsi skupaj sprejeli 
izziv.

Gospa Majda je s strokovnim prijemom 
začela izvajanje ob nežni govorjeni glasbi in 
s spremljavo kitare. Iz besedil počutja, ki so 

ga izrazili otroci, je bila kaj kmalu ustvarjena 
nova pesem. Otroci so sodelovali in bili nad 
pristopom navdušeni. Popeljala nas je v pra-
vljico, kjer je Ostržek predstavljal drugačnost, 
ki jo je zaznati pri vsakem otroku posebej. 
Vsak je individuum zase, v vsakem najdemo 
veliko dobrega in to dobro je treba podpre-
ti. Ob novi zgodbici Brata in čudežna vila so 
glasbeno spremljavo izvajali otroci ob okvir-
nih navodilih in podpori voditeljice, ostal je 
tudi prostor za njihovo improvizacijo in kre-
ativnost ter preizkušanje nekaterih novih in-
strumentov, ki jih sicer ne uporabljamo. Tudi 
dramske like so zaigrali otroci, kar je nekatere 
posebej prevzelo.

Otroci so zelo različno sprejeli lasten in-
strument, s katerim so si v telo vnesli delček 
glasbe, ki umirja. Zbranost je bila popolna. 
Točno se je videl odziv učenca, ki težje spre-

jema navodila, umirje-
nost, tukaj je bil pa naj-
den nov način, da so se 
tudi vedenjsko težavni 
otroci z veseljem vklju-
čili in izkazali veliko 
potrpežljivosti. Otroci 
so ves čas zbrano sledili 
celotnemu poteku, tako 
da skoraj niso mogli 
verjeti, da smo prišli že 
do konca.

Podobne izkušnje so 
imele ostale skupine, ki 
so se delavnic udeležile, 
in upamo na nadaljnje 
sodelovanje.

Zelo uspešna je ta metoda dela in želela bi, 
da bi lahko to vnesli v svoje delo. Menim, da 
otroci premalo dobijo za usmerjeno pozornost 
doma. Vsem se nekam mudi, otrokom pa le na 
tak način razvijamo pozornost, usmerjenost 
in zbrano delo. Hvala za prijeten, poučen čas. 
Odlično je bilo sodelovati z vami.

Marjana Zorko

Občina Cerkvenjak

Nepovratna sredstva za male čistilne 
naprave

Marsikje v osrednjih Slovenskih go-
ricah je zaradi gričevnate konfigu-
racije terena in razpršene poselitve 

gradnja malih čistilnih naprav ekonomsko 
bolj upravičena kot gradnja skupnih čistilnih 
naprav za eno ali več naselij. V občini Cer-
kvenjak so pred leti s pomočjo strokovnjakov 
izdelali celo analizo oziroma raziskavo, ki je 

zelo natančno in konkretno pokazala, v kate-
rih naseljih in za katere stanovanjske hiše je 
ekonomsko najbolj primerna gradnja malih 
čistilnih naprav.

Zato, da bi do roka (31. decembra 2021), do 
katerega morajo vsi lastniki, ki niso priklju-
čeni na javno kanalizacijsko omrežje, svoje 
greznice preurediti v male komunalne čistil-
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V delu naselja Sp. Porčič 
poteka gradnja vodovodne-
ga omrežja, v sodelovanju 
z Elektrom Maribor so za-
menjana odjemna mesta in 
urejeni zemeljski priključki, 
položeni kabli za optično 
omrežje, zgrajen je oporni 
zid, asfaltirano in razširjeno 
cestišče. Vsa dela bodo kon-
čana do konca avgusta.

V Sp. Žerjavcih je asfalti-
rana javna pot v smeri Šmi-
goc-Žnuderl.

Po zaključku del v Pre-
šernovi ulici v Lenartu se 
bodo nadaljevala dela v 
Cankarjevi in Jurčičevi uli-
ci, kjer bo izvedena popolna 
rekonstrukcija kanalizacije, vodovoda, javne 
razsvetljave, ceste in pločnika. V Lenartu so 
zaključena tudi dela v Ulici po bregom in v 
Ribiški ulici.

Eden najpomembnejših projektov je ure-

janje centra Lenarta. Z 
Direkcijo za ceste RS je 
podpisan Sporazum za 
sofinanciranje obnove 
državne ceste skozi Le-
nart, v smeri od kroži-
šča na Mariborski cesti 
do nekdanjega motela 
Vindiš, od stare osnov-
ne šole do novega kro-
žišča, ki je predvideno 
v križišču v centru »pri 
stari policiji« in v smeri 
od »stare lekarne« do 
gasilskega doma. V teku 
je izbira izvajalcev del. 
Po izbiri izvajalcev bo 

znana končna vrednost investicije, ki je sedaj 
okvirno sicer ocenjena na preko 2 mio EUR, 
pri čemer je delež občine približno 47 % te 
vrednosti.

D. O., foto: Uroš Brumec

Preureditev greznic do konca leta 2021
Po novi Uredbi o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode, ki je začela veljati 
lani, lastnikom greznic na območjih, kjer ni 
javne kanalizacije in le-ta ni predvidena, ni 
več treba do konca leta 2017 preurediti gre-
znic v male komunalne čistilne naprave. Rok 
za to se je premaknil na konec leta 2021, ven-
dar se tudi ta rok hitro približuje.

Lastniki pa morajo greznice preuredi-
ti ob prvi rekonstrukciji objekta in seveda 
ob novogradnji. Še vedno pa velja, da je na 
območjih, kjer je zgrajena javna kanalizaci-
ja, priključitev nanjo obvezna v roku šestih 
mesecev po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja. Uredba natančno določa tudi, kaj lahko 
lastniki vgradijo.

Kanalizacija stara kot civilizacija
Odplakovanje fekalij in odvajanje odpa-

dnih voda je staro kot civilizacija. Prve kana-
lizacijske vode so začeli graditi že v Mezopo-
tamiji in dolini Inda tri do dva tisoč let pred 
našim štetjem, da o kanalizacijskih omrežjih, 
ki so jih gradili stari Grki in Rimljani, niti ne 
govorimo. V Rimu je bila vsaka hiša priklju-

čena na kanalizacijski sistem že leta sto pred 
našim štetjem.

Napredna civilnodružbena gibanja si da-
nes prizadevajo, da bi pravici do pitne vode 
in do kanalizacije priznali kot temeljni člove-
kovi pravici.

T. K.

Občina Lenart

Aktualne investicije v Občini Lenart

V Zavrhu je v teku investicija, ki je za 
naselje, KS Voličina in občino dolgo-
ročnega pomena, saj prispeva k ure-

jenosti in videzu kraja, kvaliteti življenja in je 
pomembna za razvoj turističnih dejavnosti. 
Izvaja se celovita obnova lokalne ceste LC 203 
431, v dolžini 1150 m, z razširitvijo, asfaltira-
njem, vzdolž vozišča bo urejena steza za pešce 
in kolesarje. Ob cestišču so položeni teleko-
munikacijski vodi, kabli za optično omrežje, 
kabli javne razsvetljave in cevi meteorne kana-
lizacije. Načrtovano je, 
da bodo dela končana 
do konca septembra.

V Štupičevi vili se 
nadaljujejo dela v zvezi 
z ureditvijo spominskih 
zbirk. Arhitektka Maru-
ša Zorec, ki je za svoje 
delo prejela nagrado 
Prešernovega sklada in 
Plečnikovo nagrado, bo 
v sodelovanju Borisom 
Dejanovičem iz Zavo-
da za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, 
Območna enota Mari-
bor, pripravila arhitek-
turne rešitve za prosto-
re v pritličju Štupičeve 
vile, kjer bodo postavljene spominske zbirke. 
Vsebinsko zasnovo za postavitev razstave o 
Rudolfu Maistru strokovno pripravljajo prof. 
Aleš Arih, dr. Marjan Toš, dr. Maja Toš in dr. 
Igor Zemljič. V naslednji fazi bosta arhitektka 
Maruša Zorec in Boris Dejanovič pripravila 
arhitekturno ureditev zunanjosti Štupičeve 
vile, videz objekta želimo čim bolj približati 
originalni ureditvi iz časa, ko je bil lastnik le-
narški notar Franjo Štupica. Urejanje vile, del-
no pa tudi obnova ceste, poteka v okviru pro-

jekta DETOX, ki je sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 
2014–020.

V Sp. Voličini, pri športnem igrišču, je v 
teku obnova mosta, ki bo končana do konca 
avgusta. Sočasno z gradbenimi deli na mostu 
bo izvedeno tudi asfaltiranje ceste od mosta do 
pošte. Velik zalogaj je tudi sanacija plazu v Sp. 
Voličini, pod Jazbinami, ki še ni zaključena.

Tudi naselje Šetarova bo posodobljeno, cesta 
je razširjena in asfaltirana, v zemljo so polože-
ni električni kabli, vodi za optično omrežje in 
javna razsvetljava. Do konca avgusta bo asfal-
tirana tudi cesta do podjetja ŽIPO v Šetarovi.

Most Voličina – Ruperški potok

Ulica pod bregom

Sp. Žerjavci–Šmigoc

Obisk delegacije iz srbske Občine Knić

Na delovni obisk v Občino Lenart je v 
sredo, 19. julija, prispela 9-članska 
delegacija iz Občine Knić v Srbiji, ki 

jo je vodil predsednik Zoran Đorović. Občina 
Knić se nahaja v Šumadiji, v bližini Kragujev-
ca. Občini Lenart in Knić sta bili pobrateni že 
v Jugoslaviji, po razpadu skupne države pa so 
se stiki prekinili. Zaradi sodelovanja 
med Knićem in nekdanjo Občino 
Lenart so v programu obiska in na 
delovnih sestankih sodelovali tudi 
župani Občin Sv. Ana, Sv. Trojica, 
Cerkvenjak, Sv. Jurij in Benedikt. 
Do delovnega obiska, ki je trajal 
dva dni, je prišlo na pobudo Občine 
Knić. Predstavniki srbske občine so 
se želeli seznaniti z organizacijo lo-
kalne samouprave v Sloveniji, kme-
tijstvom, podjetništvom, možnost-
mi koriščenja EU sredstev za razvoj 
komunalne infrastrukture in razvo-

ja podeželja. Program obiska srbske delegacije 
je bil obsežen, obiskali so več govedorejskih, 
mlekarskih, prašičerejskih in vinogradniških 
kmetij, turistično kmetijo, vinotoč, podjetje 
ŽIPO in glasbeno prireditev v okviru občin-
skega praznika pri Sv. Ani. 

Člani srbske delegacije so bili z bogatim 

programom obi-
ska zadovoljni. 
Dejali so, da jim 
bodo pri načr-
tovanju razvoja 
Občine Knić 
koristili tudi po-
zitivni zgledi in 
dobre prakse iz 
slovenskogori-
ških občin.

D. O.

ne naprave (gre za biološke čistilne naprave), 
občina Cerkvenjak sofinancira njihovo izgra-
dnjo. Tako je občina Cerkvenjak letos v drugi 
polovici julija objavila javni razpis o dodelitvi 
nepovratnih sredstev za izgradnjo malih ko-
munalnih čistilnih naprav na območju občine 
za leto 2017. 

Za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih 
naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot je 
občina v svojem proračunu zagotovila 15.000 
evrov. Njihovo izgradnjo bo subvencionirala 
do višine 50 odstotkov od vrednosti investi-
cije.

Do nepovratnih sredstev za izgradnjo malih 
čistilnih naprav so upravičeni lastniki stano-
vanjskih objektov na območju občine. Če se 
bo več lastnikov stanovanjskih objektov odlo-
čilo za gradnjo skupne male čistilne naprave, 
bo do nepovratnih sredstev upravičen lastnik, 
na čigar zemljišču bodo napravo zgradili, so-
investitorji pa bodo morali medsebojne odno-
se in obveznosti urediti s posebno pogodbo.

Za nepovratna sredstva za izgradnjo male 
čistilne naprave se lahko potegujejo samo la-
stniki, ki bodo oziroma so malo čistilno na-
pravo zgradili v skladu s tehničnimi standar-
di iz Uredbe o emisijah snovi pri odvajanju 

odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav. Poleg tega mora mala čistilna naprava 
stati izven določenih območij, znotraj katerih 
je predvidena gradnja javne kanalizacije. Prav 
tako mora biti omenjena naprava zgrajena le-
galno. 

Na občini Cerkvenjak bodo vloge, ki bodo 
prispele na javni razpis, odpirali 19. septembra 
in 27. oktobra, medtem ko so prvo odpiranje 
opravili že avgusta. Vse vloge bo pregledala 
tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan. 
Vse, ki bodo na razpisu uspeli, bo občina po-
zvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, 
sredstva pa jim bo nakazala v roku 30 dni po 
izgradnji oziroma uspešnem prevzemu male 
čistilne naprave.

Dejstvo je, da bo moralo biti vsako gospo-
dinjstvo po evropski direktivi do leta 2021 pri-
ključeno na kanalizacijsko omrežje ali na malo 
komunalno čistilno napravo. Komur do takrat 
problema odvajanja odpadnih komunalnih 
voda ne bo uspelo ustrezno rešiti, bo moral 
plačati globo, če ga bodo seveda inšpektorji 
odkrili. Zato velja z izgradnjo malih čistilnih 
naprav pohiteti, dokler občina njihovo izgra-
dnjo še sofinancira z nepovratnimi sredstvi.

Javni poziv za podelitev priznanj  
Občine Lenart za leto 2017

Na spletni strani Občine Lenart www.lenart.si in v Medobčinskem uradnem vestniku je 
objavljen Javni poziv za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2017. Rok za predložitev 
pobud za priznanja je 10. 10. 2017 do 11. ure v glavni pisarni Občine Lenart (Trg osvoboditve 
7, 2230 Lenart) ali priporočeno po pošti na naslov Občina Lenart, za Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart - v zaprti kuverti, ustrezno 
označeni z napisom Priznanja občine Lenart 2017, ne odpiraj! Na kuverti mora biti zapisan 
pobudnik in njegov naslov.

Občina Lenart
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Občina Sveta Ana

19. praznik Občine Sveta Ana 

V petek, 14. julija 2017, je v Kulturnem 
domu Sveta Ana potekala že tradici-
onalna prireditev ob občinskem pra-

zniku »Tu sem doma« s podelitvijo občinskih 
priznanj in nagrad. Organizatorja dogodka sta 
bila Občina Sveta Ana in KD Sveta Ana. 

V kulturnem programu so nastopili učenci 
in učenke OŠ Sveta Ana in Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor – Podružnica Lenart 
ter Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor 
KD Sveta Ana pod vodstvom Natalije Šijanec. 
Za slavnostni in praznični glasbeni pozdrav 
so poskrbeli člani MOL iz Lenarta. Pogostitev 
sta pripravili Društvo kmečkih žena in deklet 
Sveta Ana z domačimi dobrotami in pecivom 
in Vinogradniško društvo Sveta Ana z doma-
čimi, vedno nagrajenimi vrhunskimi vini.

Župan Silvo Slaček je podelil priznanja za-
služim dijakom in študentom: dijakinjama Ta-
mari Lavrenčič, Sabini Majerič ter študentoma 

Nataliji Grah in Žanu Roli. 
Na proslavi so bila podeljena priznanja žu-

pana. Dobitniki priznaj so: Gabrijel Jauk, Turi-
stična kmetija Bauman iz Ledineka in Kmetija 
Senekovič p.d. Lenc iz Dražen Vrha. 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja 
in nagrade je občinski svet sprejel sklep, da se 
bronasti grb Občine Sveta Ana podeli Gostilni 
Eder-Kramberger za dolgoletno uspešno delo 
na področju gostinstva in velik prispevek k 
turistični prepoznavnosti občin in srebrni grb 
Občine Sveta Ana Čebelarskemu društvu Sve-
ta Ana ob 60-letnici prizadevnega in uspešne-
ga delovanja društva ter skrb za ohranjanje in 
razvoj čebelarstva v kraju. Prireditev je vodil 
Jože Križan. 

V sklopu praznovanj ob 19. občinskem 
prazniku je v soboto, 15. julija 2017, poteka-
la slovesnost ob 60. obletnici organiziranega 
čebelarjenja v okviru Čebelarskega društva 

Sveta Ana v Slovenskih goricah. Slovesnosti 
so se udeležili Janez Vencelj, podpredsednik 
ČZS, predstavnik čebelarske zveze društev 
Maribor Vlado Vogrinec, župan občine Sveta 
Ana Silvo Slaček, člani prijateljskih čebelar-
skih društev iz okolice ter številni člani dru-
štva. Prireditev je potekala v Kulturnem domu 
Sveta Ana. Organizator 
je pripravil pester kul-
turni program, v kate-
rem so nastopili otroci 
OŠ Sveta Ana: Kristijan 
Ornik, Tamara Dvor-
šak ter Urška Vanek z 
deklamacijo Ciciban in 
čebela Otona Župan-
čiča, CMePZ KD Sveta 
Ana, Andrej Polič ter 
Slovenskogoriški glaso-
vi in Ljudske pevke TD 
Sveta Ana. Ob pomen-
ljivi obletnici so podelili 
značke zvestob. Za 30 
let mentorstva mladim 

čebelarjem OŠ Sveta Ana je priznanje Čebe-
larske zveze Slovenije z iskreno zahvalo prejela 
Ivanka Lorenčič, bronasto značko zvestobe je 
prejel Janez Zemljič, srebrno značko zvestobe 
sta prejela Ivan Peserl in Jože Vakej, zlati znač-
ki zvestobe sta prejela Friderik Simonič in Mi-
lan Vrbnjak. Druženje so čebelarji nadaljevali 

na stojnici z medovitimi izdelki ter s skupnim 
obedom ob visokem jubileju društva. Čebelar-
ji so zelo ponosni na prejemnike značk zve-
stobe, saj je ob 22 članih šest prejemnikov po-
membnih priznanj, ki so lahko okolici zgled, 
mlajšim rodovom pa za vzpodbudo.

Zelo pester začetek občinskih praznovanj 
se je nadaljeval s prikazom starih običajev na 
Grafonževi domačiji in z nastopom Folklorne 
skupine KD Sveta Ana, katerim so se pridruži-
li še folkloristi iz Apač ter folkloristi iz Vinice 
na Hrvaškem. Prireditev se je izvedla v okvi-
ru projekta »DETOX«, ki je podprt s strani 
Evropske unije in sofinanciran iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Programa 
sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Hrvaška 
2014-2020. Zgledno število obiskovalcev je 
z zanimanjem spremljalo folklorne nastope, 
obenem pa so si ogledali še dva zelo zanimiva 
apartmaja na Grafonževi domačiji, ki sta na-
stala v sklopu tega projekta. Prireditev so v so-
delovanju z občino oblikovali KD Sveta Ana, 
Vinogradniško društvo Sveta Ana ter Društvo 
kmečkih žena in deklet Sveta Ana, prireditev 
pa sta vodila Gregor Lasecky ter Jože Križan. 
Anin teden so tradicionalno zaznamovali tudi 
konjeniki s konjeniškim pohodom po Anini 
poti, športniki pa so se skozi ves teden po-
merjali v prijateljskih dvobojih v nogometu, 
košarki, odbojki, namiznem tenisu ter še čem. 
Že tradicionalno 5. Poletno noč je pripravil 
Cerkveno prosvetni pevski zbor, ki s precej 
drugačnim repertoarjem zabavnih pesmi vseh 
žanrov vsako leto poskrbi za sproščeno vzduš-
je sredi tedna. Koncerta so se udeležili tudi 
predstavniki iz Srbije iz občine Knić, ki so se 
mudili na delovnem obisku v Sloveniji in med 
drugim obiskali tudi občino Sveta Ana.

Kisla juha je v petek, pred žegnanjsko ne-
deljo, vsekakor zanimivo kulinarično izkustvo 
ter prijateljsko druženje pri Sveti Ani. Letos 
je najboljšo kislo juho skuhal Avtoservis Ba-
uman, Janez Bauman, s. p. Mojstrom gredo 
vsekakor iskrene čestitke!

 Žegnanjska nedelja je privabila veliko šte-
vilo romarjev in obiskovalcev k Sveti Ani, za 
svojevrstno vzdušje so poskrbeli tudi številni 
ponudniki na stojnicah. Sveto mašo je v farni 
cerkvi ob somaševanju daroval škof dr. Jožef 
Smej, ki je številne romarje s svojim izjemnim 

retoričnim nači-
nom nagovoril 
ter podal kar 
nekaj globokih 
misli, katerih 
vodilna nit je bil 
pomen družine 
ter zgled očeta 
in matere tudi v 
poletnih mese-
cih, ko so poči-
tnice in se ljudje 
radi razkropijo. 
Po maši se je v 
šotoru na prire-
ditvenem pro-
storu prvič odvil 
mini koncert pi-
halnega orkestra 

Nagrajenci

Grafonževa domačija

Klopotec

60-letnica Čebelarskega društva sv. Ana

Mladi nagrajenci

Poletna nočNastop folklornih skupin

Priznanja čebelarjem
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MOL Lenart v sodelovanju s Cekveno prosve-
tnim mešanim pevskim zborom v priredi-
tvenem šotoru, ki se je napolnil do zadnjega 
kotička, ljudje pa so z izraženim navdušenjem 
takšno obliko glasbenega sodelovanja izredno 
dobro sprejeli.

Letošnja praznovanja občinskega praznika 
so bila zaznamovana z motivom čebelarstva, 
saj so na Anini paletki na Grafonževi domačiji 
ustvarjali najmlajši, z njihovimi izdelki je bila 
okrašena tudi dvorana ob čebelarskem prazni-
ku, potekala je pod vodstvom Milana Ketiša. 
Za najmlajšimi so ustvarjali starejši slikarji v 
okviru Anine palete, in sicer je bila letos tudi 
za njih tematika vezana na čebelarstvo. Raz-
stava likovnih del je bila v nedeljo, 16. julija, v 
avli Antona Fašinga, kjer je bila obenem tudi 

manjša razstava čebelarskih pripomočkov. 
Sobota, 22. julija, je bila v znamenju klopot-

ca. Postavitev je letos potekala v okviru projek-
ta DETOX, kot vsako leto ga je tudi letos orga-
niziralo Turistično društvo Sveta Ana, tokrat v 
sodelovanju z naseljem Kremberk. Na Kaplovi 
domačiji v Dražen Vrhu je že dopoldan pote-
kala delavnica Prikaz starih običajev - pripra-
va klopotca za postavitev. Popoldne je bila v 
središču Svete Ane postavitev klopotca s kul-
turnim programom ter z zgodbo o klopotcu. Z 
izredno bogatim programom, lepo povorko in 
veselim vzdušjem so marsikoga prepričali, da 
se jim je tudi pridružil pri petju in plesu, saj so 
igrali Anovski fantje, ki so z ubranim petjem 
prepričali navzoče.

SReBr, foto: arhiv občine in Milan Rajter 

Anin teden in PGD Sveta Ana

V sklopu prireditev v Aninem tednu je 
PGD Sveta Ana organiziralo opera-
tivno gasilsko vajo. Vaja je potekala 

21. julija na objektu SIMTRO ENERGIJA. V 
vaji so sodelovala naslednja prostovoljna ga-

silska društva: PGD Sveta Ana z enoto Loka-
vec, PGD Sveti Jurij, PGD Lenart in PGD Be-
nedikt. Namen vaje je bil prikazati občanom 
reševanje ljudi in taktično gašenje gorečega 
objekta ter tehnično reševanje osebe z pomo-

čjo blazin.
V nedeljo, 23. julija, 

pa je PGD Sveta Ana 
organiziralo tradicio-
nalno gasilsko veselico 
s srečelovom. V dopol-
danskem času so ljudi 
zabavali člani skupine 
Slovenjegraški muzi-
kanti, zvečer pa je na 
oder prišel ansambel 
Naveza, ki je poskrbel, 
da je bil šotor nabito 
poln vse do poznih ve-
černih ur. 

Maja Župec,  
foto: Anton Moleh

Avtomehaniki pred kmeti in športniki!

Pri Sveti Ani se je v petek, 21. 7., 14 ekip 
pomerilo v kuhanju Štajerske kisle juhe, 
zmagala pa je ekipa Avtoservis Bauman; 

zbrana sredstva so namenili Vrtcu Lokavec.

V okviru obeleževanja občinskega praznika 
občine Sveta Ana v Slovenskih goricah - Ani-
nega tedna 2017 - je na dvorišču okrepčeval-
nice Šenk pri Sveti Ani potekalo tradicionalno, 
7. tekmovanje v kuhanju Štajerske kisle juhe. 
Ob pomoči nekaterih drugih društev in or-
ganizacij, predvsem pa številnih sponzorjev 
in donatorjev, so zanimiv dogodek odlično 
pripravili Kulinarično društvo kisla juha Sveta 
Ana, Krajevni odbor Rdečega križa Lokavec 

in Okrepčevalnica Šenk, ki so na tekmovanje 
pritegnili več kot 14 ekip, čeprav so vročina in 
tudi številni dogodki v okolici odvrnili še ne-
katere ekipe. Kljub vsemu je bila alfa in omega 

tekmovanja Lili Uroševič več 
kot zadovoljna s celotnim 
dogajanjem, enako tudi na-
stopajoči kuharji in kuhari-
ce. Petnajsta domača ekipa 
organizatorjev „Kulinarično 
društvo kisla juha“ je skuhala 
še veliki pisker juhe, tako da 
te priljubljene jedi ni zmanj-
kalo. 

Strokovna komisija, ki so 
jo letos sestavljali predsedni-
ca Milena Benko ter člana 
Igor Vučko in Vlado Lebar, 
je na izenačenem in zanimi-
vem tekmovanju imela kar 
težavno delo. Na koncu se je 
soglasno odločila, da je naj 

juho skuhala ekipa Avtoservis Bauman (Mari-
na Ferlinc, Petra in Janez Bauman), ki je slavila 
pred ekipo Enota kmetija Rožengrunt (Majda 
Janežič in Mitja Fras), tretja pa je bila ekipa 
Športnega društva Sveta Ana (Simon Sirnik, 
Matjaž Strniša in Kristjan Pintarič). Vse ostale 
ekipe so zasedle 4. mesto, prav vse ekipe pa so 
prejele lepe praktične nagrade, tri najboljše pa 
tudi lepe pokale in priznanja.

Besedilo in foto: O. B.

Sprejem novorojencev pri županu občine 
Sveta Ana

V prostorih Občine Sveta Ana je bil 12. 
julija 2017 sprejem novorojencev pri 
županu Silvu Slačku. Vabljeni so bili 

novorojenčki, ki imajo stalno prebivališče v 
Občini Sveta Ana in ki so se rodili v letu 2017 
ter konec leta 2016. V tem času se je v Občini 
Sveta Ana rodilo 13 otrok, od tega 6 fantkov in 

7 deklic: Sofija Škof, Timotej Leo Ciraj, Maks 
Kotnik, Tia Moleh Potočnik, Gal Breznik, Ana 
Katarina Breznik, Izabel Batorek, Klara Škrabl, 
Renato Oprešnik, Maj Ornik, Sergeja Holcap-
fel, Matija Urbanič Rajšp in Lia Pajek.

Starše z dojenčki je nagovoril župan Sil-
vo Slaček in jim ob veselem dogodku izrekel 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Komunalno opremljanje novega naselja 
Trojica jug v polnem teku

Južno pobočje Svete Trojice je čez poletje 
temeljito spremenilo svojo podobo. V po-
letnih mesecih so namreč zgradili velik del 

komunalne in cestne infrastrukture za novo 
naselje Trojica jug.

Sredi avgusta je bilo na zemljiščih nad re-
gionalno cesto Lenart–Ptuj, ki v naravi pred-
stavljajo travnike, že lepo vidno območje, na 
katerem bo zraslo novo naselje. Imelo bo obli-
ko hruške, ležeče na pobočju, s tem, da bo v 
najnižje ležečem delu v eni vrsti devet stano-
vanjskih hiš, v sredini naselja bodo v eni vrsti 
štiri hiše, na njegovem najvišje ležečem delu 
pa bosta v eni vrsti samo dve stanovanjski hiši. 
Glavno cesto, ki bo naselje »prerezala« po dol-
žini, so že zgradili in nanjo navozili gramoz, 
ob njej pa iz zemlje že »gledajo« tudi kanaliza-
cijske cevi.

Novo naselje Trojica jug 
je pretežno umeščeno na 
območju katastrske občine 
Gradišče v Slovenskih go-
ricah in katastrske občine 
Zgornja Senarska. S spre-
membo mej naselij, ki so jo 
izvedli leta 2010, sodi v na-
selje Sveta Trojica tudi del 
katastrske občine Zgornja 
Senarska. Tako celotno ob-
močje novega naselja leži v 
naselju Sveta Trojica.

Celotno območje novega 
naselja obsega 5,7 hektarov 

zemljišč severno od regionalne ceste Lenart–
Ptuj in vzhodno od Trojiškega jezera. 

Gradbeno obrtniška dela pri izgradnji ko-
munalne infrastrukture v naselju Trojica jug 
izvajajo delavci Komunale Slovenske gorice, ki 
je pridobila naročilo za izgradnjo prve in četr-
te faze komunalne ureditve tega območja na 
javnem razpisu, ki ga je objavila občina Sveta 
Trojica.

Po besedah direktorja občinske uprave 
Srečka A. Padovnika so se za pridobitev tega 
posla na javnem razpisu potegovala štiri pod-
jetja. Na občini, ki je morala na osnovi zakona 
o javnih naročilih določiti enega ali več meril 
za izbiro najboljšega ponudnika, so se odloči-
li, da bodo najboljšega ponudnika izbrali na 
osnovi najnižje cene. Za izvajalca del so tako 

Delovanje Udbe (UDV) na Sveti Ani

V želji po katarzi smo v Aninem tednu 
Anovčani spoznavali domoznanski 
utrip kraja po II. sv. vojni. Ta je neiz-

bežno prepleten z delovanjem tajne policije 
UDV. Predaval je ddr. Ivan Rihtarič. Sv. Ana je 
do leta 1952 spadala v gornjeradgonski okraj 
in med politično problematične kraje. Naj-
pomembnejši dejavnosti sta bili sadjarstvo in 
vinarstvo. Kmete je v tem času najbolj težila 
obvezna oddaja pridelkov. Kazni ob neupo-
števanju te tegobe so bile denarne, zaporne, s 
prisilnim delom za državo, zaplemba premo-
ženja ter odvzem državljanskih pravic (izgon 
iz kraja bivanja in prepoved zaposlitve v držav-
ni firmi). Kmetje so bili pod grožnjo zapora in 
drugih kazni prisiljeni vstopati v zadruge sov-
jetskega vzora - KOZE. "Prostovoljno" član-
stvo se je plačalo, upnikom pa je član jamčil 
z 10-kratno članarino. Vse cene v trgovinah 
in plače vseh zaposlenih so bile predpisane 
v uradnem listu. Kljub temu je bilo razmerje 
plače gospodinjske pomočnice in učitelja več 
kot 1:10. Delovale so "poljske" opekarne in 
apnenice. Krožile so smešne ideje, da bi apno 
zamenjevali z opeko iz Vojvodine. Leta 1949 
se omenjajo partijske celice v Ledineku in Sv. 
Ani, s katerimi na okraju niso bili zadovoljni 
zaradi vpliva klerofašistov. Kadrovski vpliv 
okrajne KP je bil vsemogočen. Pogumen je iz-
stop 28 Ledinčanov iz OF leta 1949 (kasnejše 
SZDL). Partija se je šla demokracijo, zato je 
na vseh volitvah zahtevala izbiro med dvema 
kandidatoma. Za takratne volitve so značil-
ne mahinacije. Za celoten okraj je znano, da 

je bil volilni rezultat OF leta 1945 najslabši v 
Sloveniji, vendar so ga potvorili s "presipava-
njem" kroglic. Še posebej na Dražen Vrhu, ki 
ga označujejo za nemškutarsko gnezdo brez 
osebe za oporo. Kljub temu da je bil župnik 
msg. Šeško kot zaveden Slovenec med vojno 
izgnan, UDV to ni odvrnilo, da bi ga imenova-
la skrajni reakcionar in nasprotnik OF in mu 
po letu 1946 ni dovolila poučevanja verouka. 
Do l. 48 je bil verouk še na predmetniku OŠ, 
vendar je na urniku sovpadal s telovadbo. V 
zameno je dal Šeško preorati del igrišča na fa-
rofškem. Na Sv. Ani se je delno bralo družbe-
no kritično pastirsko pismo jeseni l. 47. Pri Sv. 
Ani je do poletja l. 46 delovala tudi oborožena 
protikomunistična ilegalna skupina (po udbo-
vsko „banda“), ki je napadla policijsko postajo 
(milico) na Sv. Ani. Iz občine je bilo 13. 1. 46 
izseljenih 20 družin apaških Nemcev, vključno 
49 predšolskih otrok. Med transportom so jih 
na eni postaji pustili 16 dni brez kakršne koli 
oskrbe, tako rekoč prepustili smrti. 

Nezaželeno je bilo, da bi bil član partije so-
delavec UDV. Sodelavce je UDV pridobivala 
na osnovi patriotizma (dokazano predan reži-
mu) ali obremenjevalnega materiala (temeljilo 
na negativnih elementih kandidata za bodoče-
ga sodelavca – le redki niso sprejeli tako po-
nujenega oz. prisiljenega sodelovanja z UDV) 
in podkupovanja (tobak, alkohol). Nastop je 
končal s poimenskim razkritjem sodelavcev 
UDV na območju občine. 

Drago Weinhandl

»Glavna cesta« skozi na novo nastajajoče naselje Trojica jug je že gramo-
zirana.

čestitko ter jim podaril 
simbolično darilo. Vsak 
novorojenec prejme s stra-
ni občine enkratno denar-
no pomoč v vrednosti 150 
EUR.

Končanemu uradnemu 
delu sta sledila manjša po-
gostitev in druženje v prije-
tni družbi novorojenčkov. 
Čestitamo vsem mamicam 
in očkom ter seveda no-
vim občanom Občine Sveta 
Ana!

AR
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AKTUALNO IZ OBČIN

Prizadevanje za priselitev novih občanov
S komunalnim urejanjem nove sončne so-

seske in soseske za osnovno šolo si v občinski 
upravi Občine Sv. Jurij v Slov. gor. prizadevajo 
za omogočitev pogojev za novogradnje in po-
sledično priselitve v občino. Za komunalno 

urejanje teh dveh novih stanovanjskih sosesk 
so v prvi polovici letošnjega leta namenili 
60.000 €. 

Dejan Kramberger

Rekonstrukcija t. i. 
Gasterajske ceste se 
zaključuje

Kljub poletnim počitnicam in 
vročinskim valovom, ki so udriha-
li po Sloveniji, dela na Gasterajski 
cesti niso počivala. Delavci podje-
tja Komunala Slovenske gorice so 
v tem mesecu z asfaltiranjem kro-
žišča v Sp. Gasteraju opravili z ve-
čjimi deli na tej cesti. V teh dneh 
sledi še ureditev prometne signa-
lizacije in urejanje priključkov ob 
cestišču. Sočasno s to rekonstruk-
cijo je jurovska občina asfaltirala 
še makadamski odsek v dolžini 
cca 300 m v Sp. Gasteraju. 

Z zaključkom II. faze rekonstrukcije Ga-
sterajske ceste je zadovoljen tudi župan Peter 
Škrlec, ki poudarja, da je s tem Občina Sv. Jurij 

v Slov. gor. v dveh letih 
pridobila nekaj manj 
kot 5 km obnovljene in 
razširjene občinske ce-
ste čez Spodnji, Srednji 
in Zgornji Gasteraj. 

Omenjena investicija 
(II. Faza rekonstruk-
cije) je z asfaltiranji še 
nekaterih drugih ce-
stnih priključkov ter 
novogradnjami javne 
razsvetljave občino 
stala dobrih 350.000 
tisočakov. Obnova celo-

tne gasterajske ceste, ki jo je občina obnovila 
v zadnjih dveh letih, pa z vsemi priključki in 
krajšimi odseki cca 650.000 €.

izbrali Komunalo Slovenske gorice. Pogodbe-
na vrednost gradbeno obrtniških del pri izgra-
dnji prve in četrte faze komunalne ureditve 
nove soseske znaša 426.598,47 evra.

V naravi obe fazi predstavljata komunalno 
opremljanje oziroma ureditev osnovnih tras v 
soseski, v okviru preostalih štirih faz pa bodo 
zgradili komunalne priključke do individual-
nih hiš. Dejansko izgradnja prve in četrte faze 
predstavlja krepko več kot polovico vseh del 
pri komunalnem opremljanju soseske Trojica 
Jug. Obe fazi tudi v pogledu stroškov predsta-
vljata več kot polovico investicije v komunalno 
opremo soseske.

Prva in četrta faza opremljanja nove sose-
ske zajema ureditev treh najbolj pomembnih 

cest v naselju (njihova skupna površina bo 
znašala 3480 kvadratnih metrov), izgradnjo 
755 metrov meteorne kanalizacije in zadrže-
valnega bazena za meteorne vode, izgradnjo 
480 metrov fekalne kanalizacije, izgradnjo 634 
metrov vodovoda, izgradnjo javne razsvetljave 
v dolžini 520 metrov s triindvajsetimi svetil-
kami ter gradbena dela za telekomunikacijsko 
omrežje. Projektno dokumentacijo je izdelalo 
podjetje Progrin, varnostni načrt pa podjetje 
Finesa iz Močne pri Pernici. Vsa dela naj bi 
izvedli do marca 2019.

Hkrati s komunalnim opremljanjem bodo-
če soseske Trojica jug delavci Elektra Maribor 
gradijo tudi nizkonapetostno omrežje za novo 
sosesko.

Gradbene parcele v novi soseski so v lasti 
več lastnikov. Večina med njimi jih je že kupila 
z namenom gradnje. Samo manjši del parcel je 
še v lasti kmetov. Zato je mogoče pričakovati, 
da bo gradnja stanovanjskih hiš v novi soseski 
stekla hitro. Sredi avgusta so eno hišo v zgor-
njem delu soseske že gradili.

Največ gradbenih parcel ima v lasti podjetje 
SH Global, ki že ima gradbeno dovoljenje za 
23 stanovanjskih objektov. Verjetno jih bodo 
jeseni že začeli graditi. Sicer pa smo o načr-
tih omenjenega podjetja v soseski Trojica jug 

v Ovtarjevih novicah pred 
časom že podrobno poro-
čali.

Izgradnja nove soseske 
bo prispevala tudi k pove-
čanju števila prebivalcev v 
občini Sveta trojica. Ta čas 
jih na območju občine živi 
okoli 2100, v 60 stanovanj-
skih objektih v novi sose-
ski pa bo svoj dom našlo 
še okoli 200 novih občank 
in občanov. Verjetno se bo 
zaradi tega na bolje spreme-
nila tudi starostna struktura 
prebivalstva v občini, saj 
običajno nove hiše gradijo 

ali kupujejo za svoje potrebe mlade družine.
Prednost novega naselje bo tudi v tem, da 

leži zelo blizu avtoceste Maribor–Lendava, 
vendarle pa ne tako blizu, da bi promet z nje 
motil bodoče prebivalce tega naselja. Ker bo 
novo naselje z avtoceste tudi lepo vidno, bo v 
občino Sveta Trojica in v druge občine v osre-
dnjih Slovenskih goricah privabljalo nove pri-
seljence. Gre za pojav, ki je lepo opazen tudi 
ob avtocesti Maribor–Ljubljana, kjer je zraslo 
veliko novih naselij zlasti okoli večjih mest.

T. K.

Javni razpisi in pozivi v Občini Sveta Trojica
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da so objavljeni naslednji javni razpisi/

pozivi za leto 2017:

Celotna besedila javnih razpisov/pozivov vključno s pripadajočimi vlogami so objavljena 
na oglasni deski in spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.
si ali jih lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
vse delovni dni v tednu, v času uradnih ur. Za podrobne informacije o posameznem javnem 
razpisu/pozivu smo na voljo na telefonski številki 02/729 50 20 ali na elektronskem naslovu: 
obcina@sv-trojica.si.

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darko Fras, univ. dipl. prav.

Javni razpis za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v 
Občini Sv. Jurij v Slov. goricah

Na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je objavljen razpis za finančne nagrade di-
jakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju 
finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Predvidena višina 
razpisanih sredstev je 2.500,00 €. 

Razpisni rok za oddajo vlog z dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov 
in študentov je najkasneje do ponedeljka, 16. 10. 2017, do 12. ure. Več o razpisnih pogojih in 
razpisni dokumentaciji pa na občinski spletni strani: www.obcinajurij.si.

Javni razpis/poziv Objava Vloge do
Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017

4. 8. 2017 15. 9. 2017

Javni poziv za oddajo vlog za uporabo športnih objektov Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah za šolsko leto 2017/2018

4. 8. 2017 8. 9. 2017

Javni poziv za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2017

4. 8. 2017 8. 9. 2017

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Dopolnitev OPN, ceste, razpis nagrad za 
mlade v izobraževanju
V Občini Sv. Jurij v Slov. gor. javna razgrnitev občinskega prostorskega 
načrta

V sejni sobi Občine Sv. Jurij 
v Slov. gor. poteka med 
16. avgustom in 18. sep-

tembrom 2017 javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka občinskega 
prostorskega načrta (OPN). Javna 
obravnava bo v prostorih občine 
izvedena 30. avgusta 2017 ob 17. 
uri. Zainteresirani so v času javne 
razgrnitve vabljeni k ogledu gra-
diva in oddaji tvornih pripomb in 
predlogov. Predloge in pripombe 
lahko podate ustno ali na elek-
tronski naslov: obcina@obcinaj-
urij.si. 

Asfaltiranje ceste v Sp. Gasteraju

Krožišče v Sp. Gasteraju

Obvestilo dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo 
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim 
naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom. 
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje 
prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja. Objave 
lokalne skupnosti lahko obsegajo do 50, društev pa do 30 vrstic. Prispevki naj bodo v 
Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti vsaj 300 dpi, 
poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo. Objavljeni prispevki izražajo 
stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in nepodpisanih prispevkov ne 
objavljamo. Naslednja številka izide v petek, 29. septembra 2017!  Uredništvo

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

V novem naselju Trojica jug, ki sodi v naselje Sveta Trojica, že gradijo 
prvo stanovanjsko hišo.
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GOSPODARSTVO DOGODKI IN DOGAJANJA

Fotovoltaika - investicije so spet aktualne

Leto ali celo dve sta minili, odkar 
investicij v naprave za proizvo-
dnjo električne energije (v nada-

ljevanju elektrarne) skoraj ni bilo. Da-
nes so te investicije spet aktualne, zanje 
pa je glavna rešitev dvosmerni meril-
nik električne energije. Pri proizvajanju 
električne energije se ta vrti v eno smer, 
pri odjemu iz omrežja pa v drugo smer. 
Razliko med proizvedeno in porabljeno elek-
trično energijo investitor plača enkrat letno po 
položnici elektro distributerju, s katerim ima 
sklenjeno pogodbo. 

Za investitorja je pomembno vgraditi elek-
trarno moči, s katero bo pokrita letna poraba 
električne energije, oziroma nekaj manjše, v 
gospodinjstvu. Pri investiciji v močnejše elek-
trarne bi investitor zraven večje investicije 
proizvajal električno energijo v dobrobit drža-
ve, saj se višek proizvedene električne energi-
je ne plačuje. Investitor mora pri odločitvi za 
tovrstno investicijo zaprositi za dopolnitev oz. 
spremembo obstoječega stanja za priključitev 
in sklene novo pogodbo z dobaviteljem o neto 
dobavi električne energije.

Najvišja dovoljena moč elektrarne je lahko 
moči 11 kW. Pri izračunih vračilnih dob se 

skoraj vedno izpustijo stroški vzdrže-
vanja, zavarovanja in razgradnje po 
končani življenjski dobi in strošek spre-
membe priključne moči, v kolikor je ta 
potrebna. Na to naj bodo investitorji 
pozorni.

Investitorju pa ostane še en strošek in 
to je mesečna položnica za omrežnino, 
vezana na odjemno mesto (obračunska 

moč), katera pa je lahko tudi 30 % (groba oce-
na) trenutne višine položnice. 

Za hitrejšo vračilno dobo tovrstnih inve-
sticij pa je poskrbel tudi Eko sklad, Slovenski 
okoljski sklad, s počjo katerega si je moč pri-
dobiti finančne spodbude v višini 20 % prizna-
nih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180,00 
EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne 
moči naprave in za največ 11 kVA nazivne ele-
ktrične moči.

Več informacij pa je na voljo na spletnih po-
vezavah https://www.ekosklad.si/ ali v Ener-
getsko svetovalni pisarni v Lenartu (02 729 13 
10 ali dominik.pongracic@gmail.com). 

Energetski svetovalec v mreži ENSVET 
Dominik Pongračič, inž. str. 

Prodajajo, servisirajo in razstavljajo

Ko se v Lenartu mudimo na območju 
nekdanjega Centrovoda za Inino ben-
cinsko črpalko, opazimo izložbeno 

okno, v katerem se občasno v vsej svoji lepoti 
razkazujejo starodobniki. Ko stopimo bliže, 
se očem odpre pogled tudi na nova kolesa in 
mopede.

Na vratih nas pozdravi Danilo Lukavečki, 
lastnik podjetja DSL, d. o. o., ki je bilo ustano-
vljeno leta 2010 ter svojo prvo trgovino in ser-
vis odprlo v prostorih stare kmetijske zadruge 
na Jurovski cesti v Lenartu. Po enem letu na 
omenjeni lokaciji so se preselili na sedanjo lo-
kacijo v prostore nekdanjega servisa Renaul-
tovih avtomobilov na Kraigherjevo ulico 19 a. 

Tu so svoji dejavnosti oziroma obstoječemu 
programu - prodaji avtomobilskih rezervnih 
delov, koles in skuterjev ter rezervnih delov za 
kolesa in kolesa z motorjem - dodali še me-
hanično delavnico za avtomobile ter vulkani-
zerstvo.

Podjetje DSL, d. o. o., je družinsko podje-
tje in ima tri zaposlene. 
Kot rečeno, je njihova 
dejavnost prodaja re-
zervnih avtomobilskih 
delov vseh znamk, ko-
les in delov zanje ter 
opreme za kolesarstvo. 
Prodajajo tudi kolesa z 
motorjem in skuterje 
kitajskih proizvajalcev, 
kot so Mact, Lintex, Di-
gita, Longia, Keewey, in 
tudi italijanskih, kot sta 
Gilera in Piaggo. So pa 
tudi prodajalec in poo-
blaščeni serviser Tomo-
sovih motorjev. Pri njih 
pa dobite tudi kolesa 
Fuji, Wheeler, DHS, 
Rock Macfine in Do-
uglas. Za vse, kar pro-
dajajo, opravljajo tudi 

servisne storitve, opravljajo pa tudi servise in 
vulkanizerska dela na vseh tipih osebnih vozil.

V kotičku razstavljenih starodobnikov (tudi 
zanje priskrbijo rezervne dele) izvemo, da je 
lastnik ljubitelj starodobnikov, član Društva 
starodobnih vozil rojaka Janeza Puha Juršinci 
in tudi eden od njegovih ustanovnih članov.

Franc Bratkovič

V podjetju DSL, d. o. o., občasno pripravijo razstavo starodobnikov, 
predvsem motorjev in motornih koles.

DELO NA STROJU ZA BRIZGANJE GUME
Opis delovnega mesta:

 - Obvladovanje procesa vulkanizacije izdelkov na stroju za brizganje  
(po usposabljanju v podjetju)

 - Izdelava in jemanje izdelkov iz kalupov
 - Obrezovanje izdelkov
 - Samokontrola izdelkov
 - Strežba strojev
 - Zlaganje končnih izdelkov v embalažo itd.

Od Vas pričakujemo:
 - Končano najmanj osnovnošolsko izobrazbo
 - Lasten prevoz
 - Sposobnost dela na 3 izmene (dopoldan, popoldan, ponoči)
 - Dobre ročne spretnosti, oster vid, natančnost, delovno vztrajnost
 - Stoječe delo

Ponujamo takojšnjo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja oz. sklenitve 
delovnega razmerja za nedoločen čas.
Prijave na e-naslov: 
info@norka-gt.si, ali Norka GT, d. o. o., Industrijska ul. 8, 2230 Lenart

Spomin na ustreljene talce v Selcih mora 
ostati živ

Območno združenje borcev za vrednote NOB Lenart je pripravilo spominsko svečanost pri 
spominski plošči ustreljenih članov družine Druzovič iz Selc v Slovenskih goricah

Pri domu kulture na Selcih v Slovenskih 
goricah je bila slovesnost v spomin na 
Gregorja, Marijo in Antonijo Druzovič, 

ki so jih Nemci v celjskem Starem piskru 30. 
julija 1942 ustrelili kot talce. Pripravilo jo je le-
narško območno združenje borcev za vredno-

te NOB, številne obiskovalce pa je pozdravil 
njegov predsednik Alojz Bezjak. Slavnostni 
govornik je bil predsednik KS Lenart, polkov-
nik Andrej Kocbek, in poudaril, da so bili trije 
člani družine Druzovič iz Selc leta 1942 izdani, 
kar je bilo sprevrženo dejanje. Na oltar domo-

vine so položili troje 
življenj, zato se je treba 
njihovemu spominu 
vedno znova pokloniti. 
Zlasti še, ker so bili na-
rodno zavedni ljudje, ki 
so ljubili slovensko do-
movino. Zgled sloven-
skega uporništva med 
okupacijo je bil med 
navdihom tudi v času 
slovenske osamosvoji-
tvene vojne leta 1991, je 
še dejal polkovnik An-
drej Kocbek. Prireditev, 
dostojna spoštljivega 
spomina na ustreljene 
talce.

Vsa družina Dru-
zovič je sodelovala z 

Jožetom Lackom in kasneje s Slovenskogori-
ško partizansko četo. Zaradi izdaje so Nemci 
družino Druzovič iz Selc v Slovenskih goricah 
aretirali 13. julija 1942 in požgali njihovo do-
mačijo z živino vred. Odpeljali so jih v Ptujske 
zapore in po strahotnem mučenju odpeljali na 
grad Borl, od tam pa v celjski Stari pisker, kjer 
so jih 30. julija 1942 ustrelili kot talce. Mlajšo 
hčerko Pepco (Jožefo) Druzovič so z Bor-
la odpeljali v koncentracijsko taborišče Au-
schwitz, od koder se je poleti 1945 živa vrnila 
na opustošeno domačijo. V taborišču je imela 
številko 18681, ki se še ji danes vidi na roki in 
jo spominja na čas popolnega razčlovečenja in 
trpljenja. »Bili smo številke, ne ljudje«, je po-
vedali s solzami v očeh po slovesnosti v Selcih 
in dodala, da »tega mladi ne bi smeli pozabiti«.

M. T.

Komemoracija pri partizanski bolnici Cafa

Pri partizanski bolnici Cafa v Zg. Voliči-
ni 28, pri Kocbekovih, smo imeli 15. 7. 
2017 že tradicionalno komemoracijo. 

Zbralo se je veliko članov 
in simpatizerjev ZB in po-
stojanke Cafa, zanimive 
zgodovinske in turistične 
točke. Po himni in minuti 
molka, namenjeni umrlim 
članom, smo v nagovoru 
povedali, da sprave ni mo-
goče doseči s postavljanjem 
dragih spomenikov, ampak 
z blaginjo. ZB se je opra-
vičila za povojna dejanja. 
Kaj pa kolaboracijska stran 
za medvojna hudodelstva? 
Politika naj ne postavlja 
spomenikov, ampak nudi 
pogoje za boljše življenje državljank in drža-
vljanov.

Slavnostni govornik, podžupan Občine Le-
nart Franci Ornik, je poudaril, da bi na veliki 

državni proslavi morala sodelovati tudi ZB, 
še posebej, če gre za spravno dejanje. Gospod 
Ornik je s svojo prisotnostjo in govorom po-
častil dogodek in vse prisotne. Po govoru se je 
oglasil Andrej Kožar in prosil za besedo. Pou-
daril je, da so medvojne izdaje in nečedna de-
janja kolaborantov ostala, nihče se ni opravičil 
zanje in zato je nemogoče sprejeti kar neko 
politično spravo. Zahrbtno delovanje se v naši 
družbi celo krepi in prikrito ruši dobre odnose 
in dogovore, zato je potrebno biti pozoren na 
resnico in pravico.

Po kratkem kulturnem programu smo polo-
žili venec v spominski sobi. Sledilo je druženje 
članov in simpatizerjev.

Zahvaljujemo se družini Kocbek, ki vse to 
omogoča; Občini Lenart in županu Janezu 
Krambergerju; hvala vsem za logistično po-
moč (še posebej Janku Lorenčiču) ter Radiu 

Slovenske gorice za vse objave. Da bi bilo na 
svetu čim manj gorja in zla!

Alojz Bezjak

Slovesnost v spomin na tragično usodo družine Druzovič.  
Foto Alojz Bezjak

Pepca Druzovič:»Bili smo številke, ne ljudje, in 
tega razčlovečenja ne smemo nikoli pozabiti.« 
Foto: Viktor Zemljič
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Tekmovanje za Anin pokal 2017

V soboto, 8. julija, je na igrišču na Sveti 
Ani potekalo 2. veteransko in 6. noč-
no tekmovanje gasilcev za Anin pokal. 

Med ekipami veteranov je prvo mesto slavila 
ekipa PGD Cerkvenjak, med veterankami pa 
PDG Trnovci. V večernih urah je sledilo še 
nočno tekmovanje, kjer so ekipe lahko tek-
movale v dveh disciplinah: vaja z motorno bri-
zgalno in vaja sklapljanje sesalnega voda. Med 

člani so si prvo mesto v 
vaji z motorno brizgal-
no izborili člani PGD 
Šratovci, med članica-
mi pa PGD Benedikt. 
Obe ekipi sta prijeli 
tudi prehodni pokal. 
V vaji sklapljanja se-

salnega voda so prvo mesto 
odnesli prav tako člani PGD 
Šratovci, med članicami pa 
so si prvo mesto izborile 
članice domačega društva 
Sveta Ana. 

Maja Župec,  
foto: Anton Moleh

z nekoliko daljšim nagovorom nagovoril tudi 
Jože Selinšek, predsednik GZ Lenart. Podelje-
na so bila tudi odlikovanja Gasilske zveze Slo-
venije. Odlikovanje plamenico III. stopnje so 
prejeli Robert Črnčec in Robert Kukovec, čla-
na PGD Sv. Jurij v Slovenskih goricah, ter De-
jan Rajter, član PGD Benedikt; Jelka Hojnik, 
članica PGD Benedikt je prejemnica plameni-
ce II. stopnje; Drago Ješovnik in Drago Rajšp, 
člana PGD Benedikt, pa sta prejela gasilsko 
odlikovanje plamenico I. stopnje. S plamenico 
I. stopnje je bilo ob jubileju odlikovano tudi 
društvo slavljenec. 

Vrsto zahval je svojim donatorjem ali kakor 
koli zaslužnim na jubilejni slovesnosti podelilo 
tudi PGD Benedikt. Njihovo slavnostno doga-
janje pa so s svojo prisotnostjo počastili vidni 
gostje, med katerimi so bili: Franc Breznik, 
poslanec Državnega zbora RS, Janko Žuntar, 
član upravnega odbora GZ Slovenije, Sonja 
Kocbek, predstavnica izpostave URSZR Mari-
bor, Milan Gumzar, župan občine Benedikt, in 
mnogi drugi. 

Franc Bratkovič

90 let PGD Benedikt in 46. Dan gasilcev 
GZ Lenart 

V soboto, 1. julija, so društveni jubilej 
praznovali člani in članice PGD Be-
nedikt. Jubileja niso praznovali s pre-

vzemom ali odprtjem kakšne nove pridobitve, 
so pa že dan prej, v petek, 30. junija, pripravili 
veliko gasilsko vajo Benedikt 2017, v kateri je 

sodelovalo vseh deset 
gasilskih društev GZ 
Lenart, PGD Maribor–
mesto, PGD Kamniška 
Bistrica, PGD Gornja 
Radgona, Slovenska 
vojska s helikopterjem 
za gašenje požarov, 
Policija in Zdravstve-
ni dom Lenart. Vajo, 
kakršne nismo videli 
že dolgo, tudi v širšem 
slovenskem prostoru 
ne, si je ogledalo okrog 
tisoč obiskovalcev, ki so 
bili nad njo navdušeni. 
Vaja je potekala na še-
stih točkah in je prika-
zala tehnično reševanje, 
izvajanje notranjega in 
zunanjega napada, re-
ševanje iz višine, reše-
vanje preko spustnice, 
prikaz gašenja osebne-
ga vozila, nudenje prve 
pomoči in prikaz gaše-
nja s helikopterjem. Po 
vaji so opravili analizo 
izvedbe vaje in jo pozi-
tivno ocenili. Vodil jo 
je poveljnik domačih 

gasilcev Franc Lakner.
Osrednja slovesnost ob 90-letnem jubileju 

pa je potekala v soboto popoldan; pričela se je 
z mogočno povorko gasilcev, gasilk, gasilske 
mladine in gasilskih vozil. Nato se je slavno-
stno dogajanje preselilo pod veliki šotor, kjer 

je naprej zbrane nagovoril 
in obširno orisal devetde-
setletno društveno pre-
hojeno pot Jožef Maurič, 
predsednik PGD Benedikt. 
Kot je dejal, je bilo Gasilsko 
društvo Benedikt uradno 
ustanovljeno leta 1927. Za-
metki gasilstva pa sežejo že 
v leto 1910. Prvi društveni 
prapor je društvo razvilo 
leta 1935 in ga še danes hra-
ni v gasilskem domu. Leta 
1937 so začeli graditi svoj 
gasilski dom in ga leta 1938 
predali namenu. Ta je danes 
znatno povečan, lokacija pa 
je ista. V lanskem letu so na 

domu obnovili fasado, me-
njali vsa tri garažna vrata in 
postorili še veliko drugega. 

V devetdesetih letih de-
lovanja je bilo v PGD Be-
nedikt, ki ta čas združuje 38 
članov, 34 članic in okoli 30 
pionirjev in mladincev, iz-
peljanih veliko dogodkov in 
dosežkov in za vsemi so jim 
bili poleg članov društva 
vseskozi v močno oporo 
tudi občani. 

Praznovanje v Benediktu 
je potekalo tudi v znamenju 
46. Dneva gasilcev Gasilske 
zveze Lenart. Zato je gasilce 

Izlet ZZB: Čudež pri Kobaridu
ZZB Lenart organizira 3. 9. 2017 izlet z avtobusom z ogledom muzeja Od planine do Pla-

nike, vojaškega muzeja v Kobaridu, muzeja v Drežnici ter cerkve Srca Jezusovega. Odhod iz 
Voličine bo ob 6. uri, iz Lenarta pa ob 7. uri. Prijave pri Alojzu Bezjaku (040 748 680) ali Darku 
Perku (041 425 730).

Okrogla miza NOB in kolaboracija
Pogovor, ki bo 15. 9. 2017 ob 18. uri v večnamenski dvorani Knjižnice Lenart, bo povezo-

vala Darinka Čobec. Svojo udeležbo so potrdili tudi iz nekaterih političnih strank: SMC (dr. 
Dragan Matić), SD (Tanja Fajon), DeSUS, Združena levica.

Gasilska vaja Benedikt 2017 je privabila množico gledalcev.

Povorka gasilcev in gasilskih vozil je bila zgledno zastopana. 

Častni vod GZ Lenart

Gostje benediške gasilske jubilejne slovesnosti

Planinsko društvo Lenart aktivno tudi v 
poletnem času

Planinsko društvo Lenart 
je tudi med najbolj vroči-
mi meseci zelo aktivno in 

uspešno izvaja svoj letni načrt.
Tako smo v mesecu juliju izve-

dli tri ture, in sicer: Schneeberg, 
9. 7. 2017, Mangart, 23. 7. 2017, 
in uspešno osvojili našo najvišjo 
goro, Triglav, 29. 7. 2017.

Vsi udeleženi člani so bili zelo 
zadovoljni. Kako smo se ime-
li, si lahko pogledate na spletni 
strani društva: http://pdlenartss.
wixsite.com/pdlenart/pdl-skozi-
-objektiv. Vabljeni in varen korak 
v hribih.

UO PD Lenart

Redna letna skupščina, srečanje 
upokojencev ZDUSG in prireditve

Programi in termini DU in 
Zveze društev upokojencev 
Slovenskih goric terjajo, da 

so vsa društva še kako aktivna v 
mesecih pred vročim poletjem, 
tik pred šolskimi počitnicami in 
letovanji v zdraviliščih ali kje ob 
morju. 

10. 5. 2017 je bila redna letna 
skupščina zveze, na kateri so bili 
zaradi poteka štiriletnega man-
data razrešeni člani dosedanje-
ga vodstva, upravnega odbora, 
nadzornega odbora in častnega 
razsodišča. Po razrešitvi so dele-
gati na skupščini z javnim glaso-
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5. dvig klopotca v krožišču v Lenartu in 
ekskurzija Spoznavanje domačih krajev

Člani Društva vinogradnikov Lenart, 
krajani ter gostje smo se zbrali 5. avgu-
sta v krožišču pri ŠRC Polena in že 5. 

postavili klopotec na tej lokaciji. V krasnem 
ambientu, prijetni družbi, 
kljub manjšim zapletom in 
visokim temperaturam smo 
uspešno postavili ta simbol 
Slovenskih goric. 

Po postavitvi klopot-
ca smo pot nadaljevali v 
Zavrh, kjer nam je Aleš 
Pliberšek predstavil pride-
lavo orehov. Ker za večino 
od nas gre za popolnoma 
neznano področje, smo z 
zanimanjem poslušali pred-
stavitev, poskusili kulina-
rične produkte iz orehov in 

domače sokove. Nato smo nadaljevali pot do 
stare viničarije Romana Kranfogla. Večina nas 
Romana pozna kot strastnega zbiratelja starin 
in njegovo zbirko avtomobilov starodobnikov. 

Ker pa je tudi vinogradnik, smo si ogledali 
tudi njegovo klet in poskusili njegova vina. 
Zadnji kraj na naši letošnji ekskurziji je bil 
Nadbišec, kjer smo obiskali vinogradnika 
Marjana Fekonja. Marjan sicer domuje v 
Voličini, kjer ima tudi nekaj vinogradov, 
klet in predelavo pa ima v Nadbišcu. Ob 
obveznem prigrizku smo poskusili tudi 
njegova vina. Cel čas nas je na poti spre-
mljala harmonika in v dobri družbi smo 
preživeli lep vinogradniško obarvan dan.

Marko Šebart 

vanjem potrdili predlog kandidacijsko-volilne 
komisije, da tudi v naslednjem štiriletnem 
mandatu ZDU Slov. goric vodi Stanko Kran-
vogel, tajnik bo Stanko Cartl in blagajničarka 
Cvetka Fajdiga, novoizvoljen je le podpred-
sednik Milan Hlevnjak. Sestav UO in NO ter 
častnega razsodišča je dopolnjen z novoime-
novanimi člani. Na skupščini so delegati po-
trdili vsa poročila. Prav tako so potrdili plan 
dela zveze za leto 2017, sprejeli finančni plan 
in višino letne članarine za člane po posame-
znih društvih v zvezi. Podeljena so bila tudi 
priznanja. Marija Klobučar je dobila veliko 
plaketo ZDUS, pisno priznanje ZDUS sta pre-
jela Frančiška Omulec in Lojzka Rojko. Pisno 
zahvalo ZDU Slov. goric je prejel Rajmund 
Cvetko in pisno priznanje Štefan Vereš, Pev-
ke ljudskih pesmi DU Lenart, Mešana pevska 
skupina DU Sveta Trojica, Miroslav Breznik, 
Anka Fekonja, Franc Grajfoner, Poldka Kol-
manič in Ivan Žel. 

Prvi dan v juniju je DU Benedikt organi-
ziralo meddruštveno pokalno tekmovanje v 
streljanju z zračno puško. Tekmovanja se je 
udeležilo 14 ekip iz 6 društev v zvezi in ekipa 
MDI Lenart. Podeljeni so bili pokali za tri naj-
boljše ekipe in tri posameznike. Ženske ekipe: 
I. mesto DU Cerkvenjak, II. mesto DU Voliči-
na, III. mesto DU Lenart. Moške ekipe: I. me-
sto DU Benedikt, II. mesto DU Sveta Trojica, 
III. mesto DU Voličina. Najboljša strelka je 
bil Terezija Živko iz DU Cerkvenjak, najboljši 
strelec pa Srečko Poštrak MDI Lenart. Poseb-
nost tekmovanja je bila ustanovljena ženska 
ekipa DU Benedikt, ki je doživela strelski krst 
in izkusila čar tekmovanja. Drugo podobno 
tekmovanje je bilo 28. 6. 2017 v Voličini. 

Knjižnica Lenart v 
sodelovanju z DU Sv. 
Trojica je 24. 5. 2017 
združila v srečanje 
medgeneracijskih ta-
lentov poezije, proze, 
pripovedi in lepe pisane 
besede. 

DU Sveta Trojica je 
28. 5. 2017 za vsa dru-
štva v zvezi organizira-
la tradicionalni Križev 
pot. Kot organizatorji si 
v bodoče želijo številč-
nejšo udeležbo. Za vse 
udeležence tega dne je 

bilo dobro poskrbljeno, saj je bil po opravlje-
nem obredu patra Vračka v cerkvi kulturni del 
programa. Na kitaro je igrala in pela Lea Leut-
gep. Po programu je bilo pri »preši« v središču 
Sv. Trojice druženje ob dobri kranjski klobasi, 
pijači in sladicah, ki so jih spekle njihove čla-
nice društva.

Največji dogodek leta je bil tradicional-
no srečanje upokojenk in upokojencev ZDU 
Slovenskih goric 10. 6. 2017 pod šotorom pri 
Sveti Trojici. Srečanja se je udeležilo 348 članic 
in članov, 62 nastopajočih ter 10 povabljenih 
gostov. Srečanje je vodila in povezovala Ale-
ksandra Papež. V kulturnem programu so 
nastopali Mešana pevska skupina DU Sv. Tro-
jica, harmonikarji iz Sv. Trojice, Amadej Lutar, 
Pevke ljudskih pesmi DU Lenart, s trobento 
Nives ter Bine Ploj. Slavnostni govorniki so 
bili: predsednik ZDU Slov. goric Stanko Kran-
vogel, častna podpredsednica ZDUS Slavica 
Golob, župan občine Sveta Trojica Darko Fras 
ter predsednik RK Sveta Trojica Jože Časar. 

Gostinski del prireditve je bil zaupan Gosti-
šču pri Antonu; zahvaljujemo se za kvalitetno 
storitev. Posebnost prireditve je bila, da se je 
v sklopu Rdečega križa Slovenije, Območne-
ga združenja Lenart in Krajevnega združenja 
Sv. Trojica častno izvršila predaja invalidskega 
vozička častnemu članu DU Sveta Trojica Ma-
ksimiljanu Zorčiču.

V okviru programa DU Cerkvenjak in pra-
znika Občine Cerkvenjak je DU organiziralo 
Večer ljudskih pesmi in viž. Podobno glasbeno 
srečanje je priredilo DU Sv. Trojica.

Stanko Cartl, foto: Ivan Breznik

Novi UO in NO društva upokojencev Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah

Na 45. občnem zboru Društva upoko-
jencev Sveta Trojica v aprilu 2017 sta 
bila izvoljena novi upravni in nadzor-

ni odbor. Novi predsednik UO je Ivan Herič, 
podpredsednica je Milica Škof, predsednica 
nadzornega odbora pa 
je Frančiška Štefanec. 
Vsi so že resno poprijeli 
za delo. 

Zelo dobro je 25. 5. 
2017 uspel izlet v Ko-
barid, kjer smo si ogle-
dali kobariški muzej, ki 
predstavlja prvo svetov-
no vojno, prav tako smo 
si ogledali še muzej Od 
planine do Planike. Or-
ganizatorka Nada Plan-
cutič je nalogo dobro 
izpeljala.

Društvo upokojencev 
Sveta Trojica je v nede-
ljo, 28. 5. 2017, organi-
zirala že tradicionalen 
Križev pot po turistič-
nih stopnicah do cer-
kve, ki se organizira že 
od leta 2001. 

21. srečanje Zveze 
društev upokojencev 
Slovenskih goric je letos 
bilo v Sveti Trojici in si-
cer za občinski praznik 
10. 6. 2017. Izvedene 
so bile posamezne ak-
tivnosti DU. Seja odborov društva upokojen-
cev Sveta Trojica je bila v četrtek, 3. 8. 2017, 
in ne več, tako kot prej, vsako prvo nedeljo v 
tekočem mesecu. Govorili so o aktualnostih v 

društvu ter si realizacijo zastavili tako, da bo 
vsak nosil svoje breme in se čutil odgovornega. 
Slavko Štefanec je predal obsežen sveženj gra-
diva za kroniko društva v bodoče. Iz izkušenj 
vidimo, da ni dobro, če je preveč mandatov 

ena oseba predsednik; mlajšim je potrebno 
dajati vzpodbudo, jim priznavati aktivnosti, 
da bodo rezultati dobri. 

Slavko Štefanec

Letovanje v Hotelu Delfin v Izoli

Kot vsako leto smo se tudi letos upoko-
jenci odpravili na morje v naš Hotel 
Delfin v Izolo. V skupini smo iz več 

krajev Slovenskih goric. Ker pa je naša vodja 
gospa Anica Šešerko iz Voličine, smo se kar 
poimenovali »skupina iz 
Voličine«, saj nas pod takim 
imenom v hotelu že pozna-
jo.

Vedno smo lepo spre-
jeti in vedno je videti kaj 
novega. Hrana je samopo-
strežna, dobra in tudi obil-
na. Posebno zajtrk ponuja 
veliko izbiro. Na razpolago 
je pijača in tudi sadje ter pe-
civo. Še posebej smo navdu-
šeni nad prijaznim osebjem 
in seveda vodstvom. Vsak 
dan so razne prireditve, ve-
dno se nekaj dogaja, tako da vsak lahko izbere 
nekaj, kar mu ustreza. Lahko se kopate v mor-
ju, v zunanjem bazenu ali tudi v notranjih ba-
zenih. Zelo lepo je urejen Kneippov vrt z zdra-

vilnimi zelišči in seveda z ležalniki in klopmi, 
kjer se lahko sončiš ali pa senčiš in si nabiraš 
novih moči. Skratka, zadovoljni smo. 

Zato vabimo še druge upokojence, da se 
nam pridružijo. Informacije dobite lahko pri 

gospe Šešerko (GSM: 031 800 339 ) ali na Zve-
zi društev upokojencev Slovenskih goric Le-
nart. Lepo vabljeni! 

Adelena Neuvirt

Aktivni trojiški vinogradniki

Trojiški vinogradniki smo enajstega juni-
ja 2017 sodelovali na zgodovinski prire-
ditvi »Blagoslov obnovljenih zvonikov v 

Sveti Trojici«. Zadolženi smo bili za pogostitev 
udeležencev in vabljenih 
gostov z napitki. Vino je da-
rovalo 21 občanov v skupni 
količini 430 litrov. V akciji 
nas je sodelovalo 14 članic 
in članov. Na pomoč pa so 
nam priskočili tudi sim-
patizerji našega društva. V 
zelo kratkem času smo na-
točili in podelili približno 
4000 brizgancev in drugih 
napitkov. Prvič v zgodovini 
društva smo opravili tako 
obsežno nalogo in mislim, 
da tudi uspešno, saj smo 
po končani prireditvi prejeli številne zahvale 
za dobro opravljeno delo, kar nam veliko po-
meni. 

V soboto, 24. 6. 2017, pa smo se v organi-
zaciji turistične agencije »TaLeze« odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Italijo in Vipavo. Zani-
manje za ekskurzijo je bilo zelo veliko, saj je bil 
avtobus poln do zadnjega sedeža. V Italiji smo 

si ogledali stari del mesta Trst. Z zgodovino in 
kulturo Trsta nas je seznanila vodička Cvetka 
Lipič. Posebej nas je navdušil grad Miramare 
s svojo prečudovito notranjostjo. Glavni cilj 

strokovne ekskurzije je bil ogled kleti Vipava, 
ki slavi po kakovostnih vinih. Predstavnik kle-
ti nas je seznanil z njihovimi gospodarskimi 
problemi ter postopki pridelave vin. Razlagi 
je sledila degustacija vipavskih vin. Polni lepih 
vtisov in dobre volje smo se v večernih urah 
vrnili v Sveto Trojico.

Peter Leopold
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Jurovski trg krasi 
klopotec

Društvo vinogradnikov Sv. Jurij v Slov. 
gor. je 30. julija 2017 na trgu v Juro-
vskem Dolu postavilo klopotec ob 

lansko leto zasajeni potomki najstarejše vinske 
trte na svetu. Ob postavitvi slovenskogoriške-
ga klopotca so zbrane člane društva in obča-
ne nagovorili župan Peter Škrlec, predsednik 
društva Ivo Toplak in viničar Ivan Špindler. 
Slednji je dobil pohvalo, da je klub zahtevnim 
vremenskim pogojem (pozebe in toča), skrb-
no negoval potomko najstarejše trte, ki skupaj 
s klopotcem simbolično krasi jurovski trg v 
osrčju Slovenskih goric. 

Dejan Kramberger,  
foto: Maksimiljan Krautič

Tradicionalne terenske vaje na Komarniku 
za gimnazijce 

Akumulacijasko 
jezero Komar-
nik je hidroe-

nergetski objekt, na-
menjen zadrževanju 
visokih voda v dolini 
reke Pesnice. Prvič je 
jezero omenjeno že v 
16. stoletju, ko so ga 
lastniki bližnjega gradu 
Hrastovec uporabljali 
za gojenje rib. Jezero je 
bilo umetno narejeno 
v šestdesetih letih 20. 
stoletja ob melioraciji 
reke Pesnice. Zveza ribi-
ških družin Maribor ga 
uporablja kot gojitveni 
ribnik. 

Zaradi bogate flore 
in favne je jezero Ko-
marnik uvrščeno med 
naravne vrednote dr-
žavnega pomena, hkrati 
pa predstavlja naravno 
učilnico za izkustveno, 
vseživljenjsko učenje 
številnih biologov, lju-
biteljev narave in tudi 
za učence na vseh sto-
pnjah izobraževanja.

Učiteljice naravoslov-
ja III. in II. gimnazije 
Maribor smo to leto po-
novno organizirale in 
izvedle že tradicionalne 
terenske vaje in strokovno vodeni ogled jeze-
ra Komarnik. Koordinatorici izvedbe vaj na 
posamezni šoli sva profesorici biologije: Katja 
Holnthaner Zorec – II. gimnazija in Brigita 
Horvat – III. gimnazija

Vaje smo to leto izvedli v soboto, 10. 6. 2017, 
kljub slabemu vremenu, občasno je namreč 
deževalo.
Program dejavnosti: 
8.00–8.30, zbiranje udeležencev na parkirišču 

Črni les
8.30, formiranje delovnih skupin, odhod na 

mesta terenskega dela
9.00–11.30, terensko delo
11.30, zbor udeležencev na JV delu jezera
12.00–13.30, vodeni strokovni ogled, pohod 

do ŠRC Polena in nato malica
13.30–14.30, predstavitev in evalvacija dela z 

znanstveniki Biotehniške fakultete in 
drugimi strokovnjaki
14.30–15.00, druženje, družabni del. 

Delo je potekalo v šestih delovnih skupinah:
Skupina: Značilnosti geografskega prostora 
jezera Komarnik
Mentorica: Natalija Ludvik, prof. geo. in soc.
Skupina: Fizikalno–kemijske značilnosti 
vod na območju jezera 
Mentorja: mag. Simona Posel Pečnik (III. gim-
nazija), mag. Slavko Lapajne
Skupina: Vodne in obvodne rastline
Mentorica: mag. Brigita Horvat, prof. biol., 
(III. gimnazija Maribor)
Skupina: Nevretenčarji v vodi
Mentorici: Katja Holnthaner Zorec, uni. dipl. 
biologinja, prof. biol. (II. gimnazija Maribor),
Tamara Šiško, prof. biol. (II. gimnazija Mari-
bor)
Skupina: Ptice Komarnika
Mentorja: Darko Lorenčič, ornitolog in pro-
stovoljni naravovarstveni nadzornik, in Ro-
bert Šiško, ornitolog

Skupina: Krajinska ekologi-
ja, vidra na Komarniku, ribe 
v Komarniku
mag. Erjavec Iztok uni. dipl. 
biolog, Viktor Škof, lovec, in 
Boris Vogrin gospodar in ri-
bogojec ZRD Maribor.

Od 13.30–14.30 je potekala 
evalvacija terenskega dela – 
vodeni strokovni ogled jezera 
z znanstvenicama Biotehni-
ške fakultete v Ljubljani prof. 
dr. Alenko Gabrščik in prof. 
dr. Matejo Germ.

15. srečanje članov kluba Starodobnik 

Člani kluba Starodobnik Slovenske go-
rice so v svojem programu dela v ju-
bilejnem letu posebej izpostavili skrb 

za nadaljnje medsebojne prijateljske odnose 
v klubu. Vrhunec obeleževanja petnajste oble-
tnice pa so želeli speljati na že tradicionalnem 
srečanju članov s svojimi starodobnimi vozili, 
katerega so organizirali 8. julija 2017. 

Okoli 60 članov se je zbralo v Benediktu 
pred občinsko zgradbo, kjer jih je po zajtrku 
in razstavi vozil najprej pozdravil in predstavil 
potek srečanja predsednik kluba Franc Lasba-

her. Sledil je pozdrav župana občine Benedikt 
Milana Gumzarja ter poslanca Franca Brezni-
ka.

Pot so nadaljevali do platoja pred občino Sv. 
Ana, kjer jih je sprejel župan Silvo Slaček ter 
jih po krajšem pozdravnem nagovoru povabil 
v vinoteko na pokušino županovega vina.

Nedaleč iz centra Sv. Ane so si ogledali 
ekološko pridelavo zelišč 
Kolmanič, kjer jih je lastni-
ca z možem popeljala po 
ekološkem vrtu z odličnim 
vodenjem.

Ker je bil že čas za mali-
co, so se ustavili na Tratah 
na turistični kmetiji Marič. 
Tu so jih pričakale bogato 
obložene mize z domačimi 
dobrotami.

Dan se je prevešal proti 
večeru, zato so se morali 
začeti vračati, da ne bi bilo 
preveč za njihove ostarele 
konjičke. Peljali so se do 
Dražen Vrha do muzeja in 
galerije Methansova hiša, 

kjer jim je lastnik predstavil galerijo in muzej-
sko zbirko z njihovo zgodovino.

Zadnja postaja je bila Turistična kmetija 
Rožengrunt pri Miheliču. Večerji je sledil na-

Postavljanje klopotca v vinogradu družine 
Henrika Fekonja

Letos je Društvo Vinogradnikov Sv. Troji-
ca, ki šteje 96 članov, postavilo klopotec 
ob vinogradu Julijane in Henrika Feko-

nja v Gočovi. Ob prijetni prireditvi so se zbrali 
številni vinogradniki, člani društva in drugi, 
ki jih zanima ta folklorno obarvana prireditev. 

Prireditve se je v odsotnosti župana udeležil 
tudi podžupan občine Sv. Trojica Branko No-
vak. 

Pred pričetkom postavitve klopotca na 
»štango« je prisotne pozdravil predsednik dru-
štva Peter Leopold in poudaril, da Klopotec ni 
samo tehnična, temveč predvsem slovenska 
kulturna dediščina, ki jo v zadnjem času po-
novno množično obujamo in ohranjamo. V 
času viničarskih odnosov je dogodek posta-

vljanja klopotca župnik v Slovenskih goricah 
Leopold Volkmer opisal leta 1797 v socialni 
pesmi Tolažba enega "vencerla" ali viničarja. V 
tej pesmi iz leta 1797 je tudi prvič v rokopisu 
omenjen klopotec v slovenskem jeziku.

O slovenskem klopotcu sta med drugim 
pisala Drago Korade in 
Drago Medved, ki v knjigi 
Vinski brevir predstavlja 
dvig klopotca kot kulturni 
in družabni dogodek, ki naj 
v slovenski duši in zavesti 
krepi ljubezen do matere 
zemlje in naših prednikov. 
Skozi čas je klopotec postal 
naša etnološka znamenitost 
in lep simbol slovenskih 
vinskih goric, saj nam na-
znanja jesensko lepoto, ko 
s klopotanjem poje pesem. 

Letos so trojiški vinogra-
dniki že petnajstič postavili 
klopotec, že drugič v Gočo-
vskem vrhu 43 a ob okrog 
90 udeležencih. Klopotec je 
izdelal Janez Sekol iz Voliči-

ne. Po postavitvi je predsednik društva Peter 
Leopold povabil vse prisotne na pogostitev, 
ki jo je pripravila družina Fekonja. Udeležen-
ce prireditve je v imenu občine Sv. Trojica ob 
koncu nagovoril podžupan Branko Novak. Ni 
treba posebej poudarjati, da so udeleženci pili 
vino iz vinograda družine Fekonja ter uživa-
li mesne dobrote, ki jih je pripravil mesarski 
mojster Henrik Fekonja. 

Ludvik Kramberger

Klopotec, ki naganja vsiljivce v vinogradu Julijane in Henrika Fekonja

govor predsednika, analiza celodnevnega dru-
ženja, podelitev priznanj, pokalov in spomin-
skih tablic za udeležence srečanja ter prijetno 
druženje. 

Zadnja leta se srečanja članov Starodobnik 
udeleži tudi ustanovni član društva DKTS 
mag. Tomaž Poje z ženo Matejo ter skupina 
žensk iz Društva za preprečevanje osteoporoze 
Zagorje. Same so se poimenovale »Knapovske 
punce« iz Zasavje, ki cel dan spremljajo udele-
žence srečanja z ubranim petjem. Udeležbo na 
srečanju Starodobnik Slovenske gorice omo-
goči njihov sponzor gostilna Pr Čop, ki jo vodi 
Marija Čop iz Podkuma.

To je bilo že 15. srečanje. Prvih 10 srečanj je 

klub organiziral kot javno prireditev z možno-
stjo udeležbe članov iz vseh klubov. Zadnjih 5 
srečanj pa je internega značaja, kjer se lahko 
člani med seboj dobro spoznajo, izmenjajo 
izkušnje ter se drug drugemu lažje posvetijo. 
Takšna srečanja bo klub organiziral tudi v bo-
doče.

Za letošnjo leto jim preostane še strokovna 
ekskurzija. V petnajstih letih so že obiskali ra-
zne muzeje, razstave in druge kulturne in zgo-
dovinske znamenitosti po Sloveniji, Avstriji, 
Madžarski, Italiji in Hrvaški. Mogoče imajo za 
letos ponovno novo presenečenje.

Franc Krivec
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Prišli smo do ugotovitve, da je jezero Ko-
marnik notranje uravnotežen sistem, kjer je 
proizvodnja proizvajalcev in poraba porabni-
kov v glavnem v notranjem ravnovesju. 

Pri kroženju hranilnih snovi imajo osrednjo 
vlogo rastline, ki hranila porabljajo, pri foto-
sintezi nastali kisik pa omogoča prezračevanje 
vode in s tem tudi hitrejšo razgradnjo snovi. V 
primeru, da je dotok hranil in organskih snovi 
prevelik, se samočistilna sposobnost zmanjša.

Po vrstni sestavi rastlin v jezeru, nevreten-
čarjih in vretenčarjih, ki smo jih raziskovali in 
kemizmu vode, menimo, da je jezero evtrofno, 
občasno hipertrofno. 

Za avtobusni prevoz 
dijakov so poskrbele 
matične šole, za prije-
tno druženje na pikni-
ku pa sponzorji našega 
dela: Rotary klub Ma-
ribor Grad, občina Le-
nart, Društvo za razvoj 
podeželja LAS Ovtar 
Slovenskih goric, So-
cialno varstveni zavod 
Hrastovec.

Vsako leto je na kon-
cu za vse nas še najlepši 
del druženja piknik, za 
katerega že tradicional-
no poskrbijo: Gorazd 
Fras, kuhar, ter stalni, 

pridni pomočnici, Tatjana Lorenčič in Lidija 
Pliberšek. To leto je bila v tej ekipi še Anica 
Zelenik.

Vsem, ki so omogočili, da smo mentorji in 
dijaki preživeli lep dan ob Komarniku in ka-
sneje ob druženju na Poleni, se zahvaljujemo. 
Zavedamo se, da vsak v organizacijski ekipi 
predstavlja pomemben del celote, ki s svojim 
delom poskrbi, da je ta dan posebno doživetje 
za vse udeležence terenskih vaj.

Brigita Horvat,  
foto: Luca Maximilian Simonič,  

Darko Lorenčič

Pri Izobraževalnem centru vas vabimo k vpisu
Univerza za tretje življenjsko obdobje

V novem šolskem letu vas vabimo k vpisu v naslednje študijske skupine:
 - učenje angleščine in nemščine,
 - računalniško izobraževanje: začetno in nadaljevalno,
 - vrt in zelišča,
 - ročne spretnosti: vezenje, pletenje, kvačkanje, izdelovanje nakita …
Računalniško izobraževanje za starejše ter ročne spretnosti se bosta izvajali tudi v popoldan-

skem času. Zato lepo vabljeni otroci, mladi ter starejši, da se nam pridružite.
Za vpis se osebno oglasite v informacijski pisarni med 9. in 14. uro, za ostale informacije smo 

dosegljivi na tel. št. 02 720 78 88 ali na elektronsko pošto: izobrazevalnicenter.slogor@gmail.
com. Prijave za posamezne študijske skupine bomo sprejemali do 15. 9. 2017, izobraževanje 
začnemo v mesecu oktobru.

Izobraževalni center, Alenka Špes

Razvojna agencija Slovenske gorice

Strokovna ekskurzija – ogled Ljubljane

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

Študentski klub Slovenskih goric vabi:

In v Lenartu bil je ribiški praznik 

Na sončno soboto, 17. junija 2017, 
so v Lenartu v okviru praznovanja 
dneva slovenskih ribičev potekale 

kar tri pomembne ribiške prireditve: proslava 
ob 60. obletnici delovanja Ribiške družine 
Pesnica-Lenart (RD P-L), 11. državno 
prvenstvo v ribiški kulinariki in 15. srečanje 
ribiških funkcionarjev. Prireditve so potekale 
v organizaciji RD P-L, Zveze ribiških družin 
Maribor (ZRD Mb) in Ribiške zveze Slovenije 
(RZS).

Pestro dogajanje tega dne se je pričelo pol 
sedmih z zborom udeležencev državnega pr-
venstva v ribiški kulinariki v Športno-rekre-
acijskem centru Polena, žrebanjem štartnih 
mest in prevzemom rib za kulinarični del. Pri-
javljenih šest ekip se je nato ob 9-ih pomerilo 
v lovu rib s plovcem in pripravi ribjih jedi na 
jezeru Radehova, medtem ko so kuharji kuhali 
na prireditvenem prostoru. Proti poldnevu je 
bilo že precej živahno, k čemur je prispeva-
lo okrog 300 obiskovalcev. Ob 12. uri je bilo 
tekmovanje zaključeno. Zmagala je ekipa RD 
Ruše v obeh konkurencah. Drugo mesto je 
zasedla ekipa ZRD Maribor, tretje pa domača 
ekipa RD Pesnica-Lenart .

Osrednji dogodek je bila proslava ob 60. 
obletnici delovanja RD Pesnica-Lenart. Prvi 
med govorci, predsednik RD P-L Branko Vu-
kan, je v pozdravnem govoru čestital ribičem 
ob prazniku in predstavil delovanje družine 

skozi 60 let. Posebej se je zahvalil predhodnim 
in današnji generaciji ribičev za neutrudno 
delo pri varstvu voda, življa v njih ter ohranja-
nju naravnih danosti okolja, v katerem deluje-
jo. Prizadevanja ribičev žal niso vedno naletela 
na posluh in zato se danes marsikje soočamo s 
slabim stanjem vodotokov, predvsem reke Pe-
snice, ki je bila nekoč neprimerno bogatejša z 
ribami kot danes, ko je potrebno za ohranitev 
kolikor toliko sprejemljivega staleža rib te re-
dno vlagati. Izpostavil je dobro sodelovanje z 
občinama Lenart in Sveta Trojica. 

»Dandanes biti ribič ne pomeni zgolj loviti 
in upleniti ribo. Gre v prvi vrsti predvsem za 
vzpostavitev in vzdrževanje čistega okolja ter 
skrb za domorodne vrste rib,« je še povedal 
Vukan. Pohvalil je odlične dosežke ribiških 
tekmovalcev RD P-L tako na državnem kot na 
mednarodnem nivoju, v zaključnem delu svo-
jega govora pa se je zahvalil vsem za nesebičen 

trud ter pomoč pri ohranitvi skupnega narav-
nega bogastva. Pri tem je še posebej izpostavil 
lokalne skupnosti, RZS, ZRD MB, Zavod za 
ribištvo in predvsem članice in člane Ribiške 
družine Pesnica- Lenart.

Slavnostni govornik, župan občine Lenart 
mag. Janez Kramberger, je ribištvo, lovstvo, 
čebelarstvo in kmetijstvo označil za panoge, ki 
so vezane na življenje in okolje, v katerem ži-
vimo. »Človek velikokrat s svojim »razumom« 
in ekonomskim pohlepom naredi veliko neu-
mnosti, naravi pa povzroči nepopravljivo ško-
do. Zato sta vaša organiziranost in strokovno 
delo na tem področju za družbo in okolje, v 
katerem živimo, zelo pomembna,« je pouda-
ril župan. V nadaljevanju je navedel nekatera 
področja uspešnega delovanja ribičev v pe-
sniškem ribiškem okolišu, kot so gojenje rib, 
športni in tekmovalni ribolov, razvoj ribiškega 
turizma, sistematsko delo z mladimi in seveda 
posebna skrb za okolje, vodo in vodni živelj; 
ribiči pa so tudi redni udeleženci vsakoletnih 
čistilnih akcij, kjer so običajno tudi najšte-
vilčnejši. V preteklih šestih desetletjih je bilo 
opravljenega veliko kakovostnega dela, za kar 
se je župan v svojem in v imenu občine Lenart 
ribičem RD P-L še posebej zahvalil, izrazil pa 
željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju pri 
varovanju okolja in razvoju turizma na tem 
območju. Posebej dobro novico je prihranil za 
konec svojega govora. Obeti za izgradnjo nove 
čistilne naprave v Lenartu se uresničujejo in 
postajajo realnost.

Nekaj besed je navzočim namenil tudi pred-
sednik RZS dr. Miroslav Žaberl. Tudi on je bil 
glede reke Pesnice nekoliko »nostalgičen« in 
se vprašal, kakšna je bila davnega leta 1957. 
Koliko potočnih postrvi je imela v zgornjem 
delu, koliko in kako velike ščuke so bile v spo-
dnjem. Je bil vmes tudi kak linj? Čista in neu-
kročena voda je bila ribam in vodnemu življu 
v njej veliko bolj prijazna. Dotaknil se je pere-
čih problemov, kot so še vedno nerešena teža-
va z ribojedimi pticami in izginevanje domo-
rodnih ribjih vrst. Dejstvo, da država ribiškim 
družinam poleg koncesnine za upravljanje 
voda zaračunava še nadomestilo za uporabo 
le-teh, pa je milo rečeno nepotrebno in neko-
rektno. Na koncu je predsednik RZS pohvalil 
predano delo prejemnikov priznanj ter izrazil 
občudovanje do pesniških ribolovnih voda 
ter velikih uspehov tekmovalcev RD P-L v 

lovu rib s plovcem. Ob 
visokem jubileju je RD 
Pesnica-Lenart izročil 
»Jubilejno listino RZS«.

Prireditev je pope-
stril kulturni program, 
v katerem so sodelo-
vali Slovenskogoriški 
pihalni orkester MOL 
Lenart, vokalna skupi-
na Amista iz Voličine 
pod vodstvom Anite 
Grajfoner Petrič, mladi 
harmonikar Glasbene 
šole Lenart Amadej Lu-
tar in Darinka Čobec z 
recitalom.

Na proslavi so bila 
podeljena priznanja 
RZS in RD P-L. Plake-
to Ivana Franketa je 
prejel Alojz Fajdiga, red 

za ribiške zasluge I. stopnje Boris Vogrin, red 
za ribiške zasluge II. stopnje Aleksander Ču-
ček in Alojz Hernet, znak za ribiške zasluge 
Zdravko Stiper, Nikolaj Zrim, Silvo Lorenčič, 
Erik Novak, Lidija Hernet, Lenart Pikelj, Aleš 
Kancler, Andrej Klajnošek in Robert Perko. 
Jubilejne plakete za 50 let članstva so prejeli 
Franc Kupčič, Janez Lešnik in Jože Vesenjak; 
za 40 let članstva Srečko Ferk, Pavel Marko-
li, Maks Ribič, Ciril Novak, Srečko Lipovnik 
in Janko Kupčič ter za 30 let članstva Franc 
Šalamun, Branko Bulatovič, Bojan Ambrož, 
Silvo Lorenčič, Aleksander Mencigar in Sreč-
ko Cehnar.

Listina (priznanje) RD Pesnica-Lenart za 
sodelovanje: RZS, glasilo Ribič, Zavod za ri-
bištvo Slovenije, občine: Lenart, Sveta Trojica, 
Pesnica in Kungota, Turistični društvi Rade-
hova in Sveta Trojica, Policijska postaja Le-
nart, RD Ruše, ZRD Maribor, ZRD Ptuj, ZRD 

Predsednik RD Pesnica-Lenart Branko Vukan 
ob prejemu jubilejne listine iz rok predsednika 
RZS dr. Miroslava Žaberla

Pogled na dogajanje na prireditvenem prostoru ŠRC Polena v času 
proslave

Z NARAVO
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Objestnost čez vse meje

Slovenske gorice očitno postajajo privlač-
ne tudi za stalno priselitev državljanov 
iz drugih evropskih držav. Lahko si mi-

slimo, kako naj bi se nadaljeval ta prispevek. 
Tokrat nas je gospod, ki je nedavno postal ob-
čan občine sveta Ana, kar nekoliko presenetil. 
Izpovedal je, da je bil že drugič priča grdemu 
ravnanju z živalmi, že dvakrat so namreč ne-
znanci ranili njegovega psa z doma izdelanim 

orožjem. Seveda smo bili presenečeni tudi mi, 
kako pa šele nekdo, ki se je preselil iz urejene 
tradicionalno evropske države. 

Prav je, da o takih dejanjih opozorimo so-
krajane, ni odveč zgubljati besed o protizako-
nitosti in nemoralnosti tistega, ki je živali pov-
zročil tako veliko trpljenje in strah, lastnikoma 
pa skrb in nemir tudi zaradi njune lastne var-
nosti. Kot pa je gospod še posebej dodal, je bil 
pes ustreljen z doma izdelanim in ne lovskim 
orožjem. Takoj smo v protislovju z začetkom 
zgodbe, ko smo pričakovali, da bomo napisali 
kaj o naši pregovorni gostoljubnosti, odprtosti 
… Gospoda nismo hoteli prav nič več vprašati, 
saj kako pa naj bi občutil našo dobrodošlico, če 
še žival v naših krajih ni povsod dobrodošla. 

Ker fotografija pove več kot tisoč besed, do-
dajamo fotografijo ranjenega psa v poduk in 
razmislek bralcem.

Gre za zavržno dejanje, nevredno človeka, 
očitno smo v svoji prevzetnosti pozabili na 
druge. Srčno si želimo, da takih dejanj ne bo 
več in da se bo tudi nekdo, ki si je ta košček 
zemlje izbral za svojega, tukaj počutil dobro-
došlo in predvsem varno.

SReBr, foto: K. L.

Delavnice škrata Zdravilka

Kulturno društvo Rojs Srečko Niko Voli-
čina je v sredo, 21. 6. 2017, organiziralo 
piknik škrata Zdravilka. Nanj so bili 

povabljeni vsi mladi zeliščarji od 1. do 3. ra-
zreda. Marija Čuček je s svojimi prijateljicami 
in pomočniki iz 4., 5. in 6. razreda pripravila 
čudovit zeliščarski dogodek. Otroci so najprej 
prisluhnili navodilom škrata Zdravilka, nato 
pa so se razdelili v skupinice. Prvošolci so z 
Mojco in Regino iskali ognjič ter se pogovar-
jali o njem, drugošolci so z Zlatko in Simono 
spoznavali dren. Maša, 
Katarina in Hera pa so 
jih naučile medvedje-
ga plesa. Tretješolci so 
z Ivanko, Marjano in 
Klaro v zeliščnem vrtu 
iskali materino dušico 
in preko pravljice spo-
znali, zakaj se ta rastlina 
tako imenuje. Po kon-
čanem delu so zeliščarji 
iskali zaklad, ki so ga 
skrili Neja, Patricija, 
Alex, Luka, Matic in 
Gašper. Skriti zaklad je 
bila torbica z zelišči, ki 
so jih morali mladi ze-
liščarji tudi prepoznati. 
Poznavanje jim je šlo zelo dobro od rok. Škrat 
Zdravilko pa ima tudi svojo pesem. To pesem 
jih je naučila Zala. Po delu je bila pogostitev, ki 
so jo pripravile naše »tete zeliščarke« Marica, 
Darja in Branka. Med njimi pa smo pogrešali 
Darinko, ki vedno rada poskrbi za naše že-
lodčke. Na pikniku so nas obiskali še novinarja 

iz časopisa Večer in novinarka iz revije Narava 
zdravi. Povedali smo jim veliko zanimivega. 
Na koncu smo škratu Zdravilku in njegovim 
pomočnikom obljubili, da se naslednje šolsko 
leto spet vidimo.

Skupaj s knjižnico Lenart smo izvedli Do-
poldan z muco Mijo in škratom Zdravilkom. 
Otroci so spoznali škrata Zdravilka in spozna-
vali zdravilna zelišča z vsemi svojimi čutili. 
Izdelali so dišeče vrečke in se naučili pesem o 
škratu Zdravilku. Na koncu so z veseljem po-

pili najboljši sadno zeliščni čaj.
V mesecu avgustu pa je v senci pod Čučk-

ovo lipo potekal veseli počitniški dan, ki je bil 
prepleten s pevskimi, plesnimi, lutkovnimi in 
zeliščnimi dejavnostmi. Tudi dobre palačinke 
in sladoled niso manjkale.

Marija in Simona Čuček

Zatiranje ambrozije na kmetijskih zemljiščih

V zadnjih letih se srečujemo s številni-
mi tujerodnimi invazivnimi rastlina-
mi ne samo na nekmetijskih zemlji-

ščih, temveč tudi na kmetijskih zemljiščih, 
travnikih in njivah. 

V članku želim opozoriti na pojav ambro-
zije in možne načine preprečevanja in širje-
nja na žitnih strniščih, strniščnih posevkih in 
posevkih ajde. Pojav invazivnih rastlin je zelo 

nevarna in trdovratna zadeva, tako za okolje 
in ljudi, zato moramo zelo hitro ukrepati in 
odstraniti vse rastline.

V zadnjem času moramo dati velik pomen 
in poudarek zatiranja ambrozije na mejnih 
zemljiščih, ki se nahajajo med transportno 
infrastrukturo in kmetijskimi zemljišči. Če 
jih nihče ne vzdržuje, so lahko pomembni viri 
širjenja ambrozije na kmetijska zemljišča, zato 
morajo tudi pridelovalci investirati svoj delež v 
vzdrževanje tega pasu. 

Več težav in dela je z rastlinami, ki so ob nji-
vskih robovih že v predelu njiv, kjer se zaradi 
dobre založenosti tal s hranili ter manjše kon-
kurence s strani gojenih rastlin ter drugih ple-
velov v zadnjem času rastline ambrozije zelo 
uspešno razvijajo. Že v začetku poletja lahko 
dosežejo 1 m ali več, zaradi česar jih s selektiv-
nimi herbicidi ne moremo več uspešno uniči-
ti, med gojenimi rastlinami pa jih praviloma 

ne moremo mulčiti ali kositi. Takšne rastline 
je potrebno v času vse do žetve mehansko uni-
čiti, tudi ročno, če ni drugih možnosti. Tako 
bomo preprečili širjenje z robov in nadalje po 
celotni njivi. 
Zatiranje pelinolistne ambrozije na 
žitnih strniščih 

Neobdelana žitna strnišča predstavljajo 
zelo pomembno mesto hitrega povečevanja 

Močno zapleveljena njiva z ambrozijo Pojav širitve ambrozije v notranjost posevka 
oljnih buč

populacij ambrozije. Po žetvi dobijo rastline 
ambrozije svetlobo in pričnejo s hitro rastjo in 
kakšen mesec po žetvi že cvetijo. Če posejemo 
strniščne dosevke, izvedemo vsaj minimalno 
obdelavo tal, ki povzroči tolikšne poškodbe 
rastlin ambrozije, da se te ne obnovijo. Če 
bomo plevele na neobdelanih strniščih zatirali 
s herbicidi na podlagi aktivne snovi glifosat, 
počakamo vsaj 3 tedne po žetvi, da trajni ple-
veli in ambrozija razvijejo dovolj obsežno li-
stno površino, da je zagotovljen obsežen vstop 
herbicida v rastline. 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v 
strniščnih posevkih 

V nekaterih primerih se lahko ambrozija 
masovno razvije tudi v strniščnih posevkih. 
Če ne ukrepamo, lahko cveti in oblikuje seme 
pred obdobjem spravila pridelka (npr. ajda). 
V takšnih primerih je potrebno izvesti me-
hansko zatiranje. Potrebno je zagotoviti dovolj 
veliko gostoto strniščnega dosevka in hiter ra-
zvoj. Pomembno je, da ne izgubimo potrebne 
vlage za hiter začetni razvoj dosevkov. 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih ajde 

Posebno težavo predstavljajo posevki ajde, 

pri katerih nimamo dobrih možnosti niti za 
mehansko zatiranje niti za kemično zatiranje. 
Na njivah, zapleveljenih z ambrozijo, ni 

priporočljivo sejati ajde, ker se pogosto zgo-
di, da ambroziji uspe oblikovati seme pred 
spravilom ajde. Podatki iz prakse kažejo, da je 
setev neočiščenega semena ajde ponekod pri-
spevala k temu, da se je ambrozija prvič poja-
vila v okoljih, kjer je prej ni bilo. Če je možno, 
pri začetnih populacijah ambrozije v posevkih 
ajde opravimo ročno puljenje.

Torej vsi imetniki zemljišč morajo v skladu 
z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih 
rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 
63/2010) ob morebitnem pojavu sami odstra-
njevati pelinolistno ambrozijo in druge vrste s 
koreninami vred ali odstraniti njihov nadze-
mni del na način, da se škodljiva rastlina več 
ne obraste. Prav tako morajo imetniki zemljišč 
opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v 
rastni dobi do konca septembra.

Viri podatkov: Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede Univerze v Mariboru, slike 
s terena.

Cvetka Bunderla, univ. dipl. ing. agr.,  
Kmetijska svetovalna služba Lenart

Druga plat tradicionalnega  
pokanja za 1. maj

V 6. številki Ovtarjevih novic je bil objavljen 
članek »Tradicionalno pokanje za 1. maj«, v 
katerem je bilo opisano enostransko razmišlja-
nje o tradicionalnem prvomajskem pokanju. 
Ob branju članka sem razmišljal o povezavi 
tridnevnega bobnenja – »detonacij« s tradicio-
nalnim praznovanjem na predvečer praznika, 
ko je streljanje ob kresovih in naslednje jutro 
ob budnici res tradicija. Članek navaja tudi, 
da je veliko število obiskovalcev to početje na 
lenarški Poleni pohvalilo in odobravalo, zato 
imam za naslednjo leto predlog, da se ti »lju-
bitelji pokanja« (ti dve besedi bi raje izpustil), 
organizirajo in zberejo sredstva namesto za 
jedačo in pijačo za obisk katere države, kjer 
imajo pokanja in detonacij žal veliko preveč.

Prostovoljno gasilsko društvo Lenart pri 
pokanju res ni uradno sodelovalo. Je pa bilo 
veliko teh »pokačev« prav članov te resne in 
pomembne organizacije, ki so se skrili za njo 

kot uradno prisotni zaradi požarne varnosti.
Verjetno je tudi res, da zakon, kot navaja pi-

sec tega članka, dovoljuje pokanje z uporabo 
karbida ob veliki noči in ob 1. maju, vendar 
to še ne pomeni, da je dovoljeno organizirati 
tridnevno bobnenje neposredno ob stano-
vanjskem naselju. Po celotnem jugozahodnem 
delu Lenarta so se tri dni praznovanja 1. maja 
vršile »detonacije« preko celega dneva. Ver-
jetno je bilo mnogim ljudem ob tem zelo ne-
prijetno iz različnih razlogov. Tudi na živali se 
je ob tem pozabilo, posebej še na pse, ki so še 
posebej občutljivi na takšno vrsto hrupa.

Prav je, da se družimo, vendar je pri vsakem 
početju treba imeti zdravo presojo in meje. 
Tudi če tradicija narekuje takšno vedenje - 
običaje, je prav, da jih vseeno »postavimo« v 
današnje razmere.

Milan Hauptman

Z objavo pisma bralca z njegovim pogledom na dogajanje zaključujemo polemiko na temo 
tradicionalnega pokanja ob praznikih.    Uredništvo

15. avgusta, na praznik Marijinega vnebovzetja, so članice zeliščarske sekcije KD Rojs Srečko 
Niko Voličina letos že osmič obudile običaj blagoslova zelišč. O njem bomo podrobneje poročali 
v prihodnji številki Ovtarjevih novic.     Uredništvo

Tečaj šolanja psov v Lenartu
Kinološko društvo Ptuj vabi na vpis v jesenski tečaj šolanja psov, ki bo na 

vadbišču za pse v ŠRC Polena v Lenartu 26. 8. med 15. in 16. in 2. 9. 2017 med 
15. in 16. uro.

Pomurje, RD Radlje, Koroška RD, RD Sloven-
ska Bistrica, RD Maribor, RD Mura- Paloma, 
RD Ptuj, RD Radgona in VGP Drava Ptuj. 

Je pa usoda hotela, da se je le štiri dni pred 
proslavo ob 60. obletnici RD P-L dolgoletne-
mu članu Silvu Lorenčiču resnično nasmehni-
la ribiška Fortuna. Na jezeru Radehova je po 

skoraj 2 urah boja uplenil do sedaj največjega 
uradno zabeleženega soma. Brkati lepotec je 
meril 231 cm in tehtal 75 kg (fotografija je na 
spletni strani RD P-L www.rdpesnica-lenart.
si).

Lenart Levičar Bahtijari,  
Dušan Burian - RD Pesnica–Lenart
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Tvoj prednik šel je v vojni grom,
ti groma brani nas in dom

in tvoj domači mladi glas naj nam varuje
trs in klas.

(R. Maister – Vojanov)
Dr. Marjan Toš

Dr. Milan Gorišek – slovenski narodnjak,  
Maistrov podpornik, sokolski starosta, liberalni politik,  

lenarški župan in društveni delavec
(ob 60-letnici smrti)

Dr. Milan Gorišek se je rodil v meščanski družini 1. septembra 1878 v Celju. Bil je poročen s 
hčerko slovenskega deželnega poslanca Franja Robiča iz Limbuša. Pravo je študiral v Pragi, kjer 
je leta 1902 tudi promoviral. Poklicno pot je začel v Mariboru, a je kmalu odšel v Lenart, kjer je 
ostal vse do aprilske okupacije Jugoslavije leta 1941. V Lenart je prinesel mnoge napredne ideje in 
se je nenehno zavzemal za krepitev slovenstva ter za slovenski značaj trga. Bil je med vodilnimi 
sokolskimi delavci pri Lenartu in pomemben funkcionar mariborske sokolske župe. Nekaj časa je 
bil tudi lenarški župan in je skrbel za gospodarski napredek trga in okolice. Vidno vlogo je odigral 
v prevratnih letih 1918/1919, ko je generalu Maistru in njegovi slovenski vojski pomagal z žive-
žem in predvsem z denarjem iz lenarške hranilnice. 1 Pri Lenartu je ostal vse do aprilske okupacije 
Jugoslavije leta 1941. 

Ključne besede: Gorišek, Polič, Ilaunig, Aubl, Štupica, Lenart, Sokol, sokolsko društvo

I. Duša narodnostnega življenja pri Lenartu pred prvo svetovno vojno
Dr. Milan Gorišek je prišel v Lenart leta 

1904 kot koncipient k zavednemu sloven-
skemu odvetniku Janku Leščniku. Že 1. ja-
nuarja 1910 se je osamosvojil in odprl svojo 
odvetniško pisarno, v kateri je uspešno ura-
doval vse do aprila 1941.V njegovi pisarni so 
bili vsi sodelavci zavedni Slovenci in aktivni 
podporniki narodnostnega gibanja v trgu 
Sv. Lenarta v Slovenskih 
goricah. Kot se je rada spo-
minjala Goriškova hčerka 
Majda, por. Dougan, je bil 
Gorišku najbolj zvest in 
najtrdnejši podpornik do-
mačin iz Zimice, razgledani 
kmečki sin Davorin Polič. 
Med njima se je razvilo tudi 
veliko osebno prijateljstvo, 
katero sta utrjevala tudi z 
aktivnim sodelovanjem pri 
Sokolskem društvu Lenart. 
V njem je po letu 1908 pri-
šla do izraza Goriškova veli-
ka organizacijska vnema in 
slovenski narodni ponos, s 
katerim je navduševal mnoge mlajše sode-
lavce, člane Sokola in njihove podpornike 
po okoliških vaseh. Uspešno je deloval tudi 
kot odvetnik, pri čemer je zanimivo, da se je 
v glavnem izogibal primerov s področja ka-
zenskega prava in se uveljavil kot dober od-
vetnik za področje civilnega prava (premič-
nine in nepremičnine, lastniški in sosedski 
spori). To problematiko je odlično obvladal 
in se kot zelo dober odvetnik uveljavil v od-
vetniški srenji daleč naokoli. V zameno za 
neplačane odvetniške storitve je včasih jemal 
posestva ali dele posestev majhnih kmetov, 
ki so se radi tožarili in seveda tožbe pogosto 
izgubljali. To je ostala edina zamera na nje-
gov račun, saj si je sicer ustvaril velik druž-
beni in javni ugled in je bil tudi prepoznavna 
in spoštovana moralna avtoriteta v kraju in v 
širšem prostoru osrednjih Slovenskih goric. 
Zlasti zaradi njegove globoke narodne zave-
dnosti in odločnosti, katero so mu priznavali 
tudi politični nasprotniki. »Dr. Gorišek je 
bil skozi in skozi Slovenec, mož simpatične 
postave. Njegovo mišljenje je vseskozi naro-
dno prežeto z edino idejo povsod pomagati 
slovenskemu narodu v javnosti do veljave. 
V osebnem občevanju je bil ljubezniv, pri 
vsem šaljiv in izreden pevec. Njegova gospa 
je bila skrajno nacionalna, ukazovalna žen-
ska. Imponira pa njeno trdno slovensko pre-
pričanje, ki je neomajno jekleno in sovraži 
vse, kar je nemško«.2 V mariborski sokolski 
župi, v kateri je imel pomembne funkcije, 

je po prvi svetovni vojni kmalu postal eden 
najbolj prepoznavnih sokolskih funkcionar-
jev. Temu je nekoliko pripomoglo tudi sva-
štvo s starosto te župe, z dr. Franjem Rosino. 
Kmalu po prihodu v Lenart se je Gorišek 
začel ukvarjati z ustanavljanjem hranilnice 
in posojilnice, kar je bilo v kontekstu širših 
prizadevanj narodno zavednih krogov pred 

prvo svetovno vojno na Šta-
jerskem. Narodnjaki 3 so si 
namreč prizadevali, da bi 
»preprosto ljudstvo« iztrgali 
nemškemu kapitalu, ki je bil 
tudi pri Lenartu v primer-
javi s slovenskim izredno 
močan. Ekonomska moč 
trških Nemcev je bila v pri-
merjavi z revnim kmečkim 
zaledjem tisti element, ki je 
slovenstvo dodatno oviral 
pri doseganju narodnostnih 
ciljev. Gorišek se je skupaj 
z najtesnejšimi sodelavci 
tega dobro zavedal in je zato 
podpiral nastanek sloven-

skega denarnega zavoda.4 Že leta 1907 mu 
je s pomočjo Leščnika, Poliča ter še nekate-
rih podpornikov uspelo ustanoviti Glavno 
hranilnico in posojilnico Slovenskih goric 
kot družbo z neomejeno zavezo. Ta denarni 
zavod se je kmalu okrepil in je postal po-
memben podporni steber slovenstvu. Poleg 
pomoči gospodarstvu (obrtnikom in še zla-
sti kmetom) je lenarška Glavna hranilnica in 
posojilnica izdatno pomagala tudi kulturnim 
društvom. Po ustanovitvi društva Sokol 5 leta 
1908 je podpirala tudi njegovo dejavnost, aj 
je društvo kmalu postalo najvažnejši nosilec 
narodnostnega, javnega, kulturno-prosve-
tnega in športnega življenja v kraju. Sokol 
je skrbel tudi za živahno družabno življenje 
v kraju, organizirali so popularne veselice, 
na katerih se po pripovedovanju Goriškove 
hčerke Majde Dougan nihče nikoli ni pre-
tepal. Na teh veselicah so radi postregli z 
vročimi hrenovkami in toplimi žemljicami, 
za katere je poskrbela Goriškova soproga s 
služinčadjo. Pred prvo svetovno vojno je bil 
Sokol tudi politično vplivna organizacija, v 
kateri je prevladovala liberalna ideja. Sokoli 
so podpirali tudi nastanek jugoslovanske dr-
žave. Zaradi privlačnih vsebin je društvo po-
stajalo zanimivo tudi za mnoge kmečke fan-
te iz okolice Lenarta. K Sokolu so pristopili 
mladi iz Lormanja, Radehove, iz Sv. Trojice, 
Sv. Ane, Gočove in še iz nekaterih krajev. 

Nadaljevanje prihodnjič!

1 Marjan Toš, Ob 100-letnici sokolstva v Lenartu, Sokolsko društvo Lenart, v: Zbornik, Športno društvo Lenart, Lenart 2008, 
13–14). V prevratnih časih 1918/1919 je dr. Gorišek tesno sodeloval s podpredsednikom Narodnega sveta (NS) za Štajersko 
dr. Franjem Rosino, ki je bil njegov svak.

2 Ožbolt Ilaunig, Moje življenje, Lenart 2016,( 73–74); odslej Ilaunig. V zgodnih zapisih v avtobiografiji Moje življenje Ilaunig 
uporablja za dr. Goriška ime Emil. Kasneje dosledno uporablja ime dr. Milan Gorišek.

3 Narodno napredna stranka - NNS (liberalci), v kateri je bil vodilni politik ljubljanski odvetnik in pisatelj dr. Ivan Tavčar 
(1851–1923). NNS je očitala katoliškim narodnjakom, da delujejo v skladu z interesi papeške kurije, ne pa slovenskega 
naroda. Njihovo glasilo je bil časopis Slovenski narod (Prim. Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v dunajskem parla-
mentu, Celje 2001, 15–16). 

4 Pri Lenartu sta dalj časa delovala nemško posojilno društvo (Vorschussverein) in okrajna posojilnica, ki je v osemdesetih 
letih 19. stoletja prišla v slovenske roke, na začetku 20. stoletja pa se je že soočila z velikimi gospodarskimi težavami, ki so 
se nenehno stopnjevale.

5 Pobudnik za ustanovitev društva je bil notar Franjo Štupica, ki pa je iz društva kmalu izstopil in zato je vso pobudo prevzel 
dr. Gorišek.

GOSPODARJENJE ZA NARAVO / ZA OHRANJANJE SPOMINOV

S premišljenim nakupom do zmanjšanja 
odpadkov

Odpadki se kot posledica 
intenzivnih procesov indu-
strializacije in urbanizacije 
družbe pojavljajo povsod, 
kjer se proizvaja, porablja, 
dela ali biva. Spoznanje, 
da sta prostor za odlaganje 
odpadkov in naravne surovine za proizvo-
dnjo novih izdelkov vse dragocenejši ter 
omejeni naravni dobrini, pa zahteva dru-
gačen pristop k obravnavanju odpadkov in 
način ravnanja z njimi.

Svoje je prispevala tudi gospodarska kriza, 
ki zahteva nujno ukrepanje in spremembo 
obstoječega načina razmišljanja, potrebno 
je upoštevati novo nastale razmere ter se 

jim prilagajati. Iz tega tudi 
izhajajo naloge vsakega iz-
med nas, da preprečujemo 
oz. zmanjšujemo nastajanje 
odpadkov, če pa se odpad-
kom ne moremo izogniti, naj 
bodo ti v čim manjših količi-

nah ter brez negativnih vplivov na okolje.
Zelo velik del odpadkov nastaja vsako-

dnevno v gospodinjstvih, ki so posledica na-
čina bivanja, prehranjevanja, oblačenja ... Na 
trgovskih policah je vse več novih izdelkov, 
ki so pakirani v različnih embalažah, zato je 
pomembno, da razmislimo, koliko embalaže 
nam ostane, iz katerih materialov je ter ali je 
ta vračljiva.

Odpadke ločujmo na mestih njihovega nastajanja
Ločeno zbiranje odpadkov je tako za prav 

vse posameznike osnovni predpogoj, da lah-
ko nastale odpadke usmerimo v nadaljnje 
postopke predelave oz. ponovne uporabe in 
se na ta način izognemo dragemu odlaganju. 
Sistem ravnanja z odpadki družbe Sauber-
macher Slovenija je skladen s slovensko za-
konodajo, zato zagotavljamo ločeno zbiranje 
odpadkov na območju občin UE Lenart od 
začetka naše prisotnosti, t. j. od leta 1989. 
Skladno s potrebami smo sistem zbiranja 
večkrat dopolnjevali,s ciljem, da občanom 
omogočimo zbiranje čim več vrst odpadkov 
čim bližje mestu njihovega nastajanja, torej 
v/pri gospodinjstvu. V obdobju od januarja 
do junija 2017 smo na območju občine Le-
nart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih gori-
cah, Sveta Ana, Cerkvenjak in Sveta Trojica 
v Slovenskih goricah zbrali naslednje vrste 
komunalnih odpadkov:

S premišljenim nakupom, racionalno po-
rabo in ločenim zbiranjem bomo zmanjšali 
količine odpadkov za odlaganje. Tako ravna-
nje ima več pozitivnih učinkov: prihranek na 
dragocenem deponijskem prostoru, zmanj-
šanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki, 
prihranek na potrebni energiji za proizvo-
dnjo novih materialov in izdelkov, prihranek 
na naravnih surovinah … 

Ločeno zbiranje odpadkov je tako le maj-
hen korak, ki ga lahko opravi vsak posame-
znik in velik prispevek k lepšemu bivalnemu 
in delovnemu okolju. 

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov 
najdete na spletni strani: www.sauberma-
cher.si/uporabno/navodilo za ločevanje od-
padkov ali na tel. št. 02/620 23 00 in 02/620 
23 01.

VRSTA ODPADKA KOLIČINA  
(kg/skupaj)

KOLIČINA 
(kg/mesec/prebivalec)

DELEŽ  
(%)

Papir in papirna embalaža 233.350 1,83 9,93
Mešana embalaža 323.300 2,53 13,72
Steklena embalaža 166.660 1,31 7,10
Biološko razgradljivi odpadki 377.940 2,95 16,00
Kosovni odpadki 509.750 3,98 21,58
Mešani komunalni odpadki 746.150 5,84 31,67
SKUPAJ 2.357.150 18,44 100

Dvesto hribov, sto cerkva …
Nabožna znamenja v farah Dornava in Polenšak – Prispevek k ohranjanju trajnega javnega 

in zgodovinskega spomina na ostanek bogate kulturne dediščine občine Dornava

Prizadevni učitelj na OŠ Dornava prof. 
Aleš Mardžetko je vnovič potrdil svojo 
raziskovalno in pedagoško vnemo, saj 

je kot soavtor in mentor mladim učenkam 
(zdaj že dijakinjam) Janji Orovič in Racheli 
Škrinjar poskrbel za še eno knji-
žno izdajo, pod katero se v bistvu 
podpisujeta mladi raziskovalki. 
Drugi soavtor in informator je bil 
Franc Zagoršak, knjižico z izbra-
nimi barvnimi reprodukcijami 
nabožnih znamenj o omenjenih 
farah (pravzaprav v občini Dor-
nava) je izdala in založila Občina 
Dornava, oblikovanje in prelom 
pa so opravili sodelavci Kreativne 
PIKE.

Čeprav gre v bistvu za drobno 
knjižico, ne smemo prezreti tru-
da mladih avtoric, ki sta se lotili 
raziskovanja tega dela kulturne dediščine na 
dornavskem območju. Porabili sta veliko časa 
in truda, saj sta v glavnem delali na terenu in 
zbirali pričevanja ljudi, ki se še spominjajo na-
stanka znamenj. Upoštevali ste seveda tudi že 
zbrane strokovne podatke in analize iz popisa 
naravne in kulturne dediščine v Občini Dor-
nava, ki sta ga pred časom opravila Zavod za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Mari-
bor in Občina Dornava. Veliko dragocenih 
podatkov in informacij je zbral tudi Franc 
Zagoršak, ki je kot dober poznavalec te tema-
tike še kako priskočil na pomoč in vsebinsko 
zaokrožil delo. Terensko delo je bilo naporno, 
saj so se lastniki znamenj že večkrat zamenjali, 
nekateri starejši pa se niso več spomnili vseh 

podrobnosti o postavitvi, predvsem ne name-
na, za katerega so ljudje včasih gradili kapelice 
in postavljali križe. Avtorici sta z mentorjevo 
pomočjo premagali tudi to težavo in ugoto-
vili, da so bila nabožna znamenja postavljena 

v glavnem v zahvalo, spomin ali 
pa opomin na velike izkušnje v 
življenju. Veliko so jih postavili v 
zahvalo za srečno vrnitev iz prve 
ali druge svetovne vojne pa tudi v 
zahvalo Bogu in materi Mariji za 
ozdravitev. Kljub temu, da ne gre 
za impozantne ostanke kulturne 
dediščine, so tudi ta znamenja 
pomemben element kulturne 
krajine in del dediščine, ki nosi v 
sebi pomembno izročilo in hkrati 
sporočilo. Zato imajo pomen tudi 
za celovito zgodovinsko prouče-
vanje tega območja in so lahko 

tudi vir za pisanje krajevne zgodovine. Ne 
prinašajo velikih zgodb, pač pa drobne zgodbe 
iz vsakdanjega življenja, ki so povezane z lju-
dmi in njihovimi preizkušnjami v težkih časih. 
Najbrž se je kar nekaj znamenj že porazgubilo, 
prerasel jih je plevel in so ostala pozabljena. 
Raziskovalki o tem nista imeli na voljo no-
benih podatkov, zato o tem izgubljenem delu 
dediščine pač nista mogli raziskovati.

Znamenja so obdelana dokaj sistematično, 
ločeno po farah (župnijah) Dornava in Polen-
šak. Pregled je narejen po abecednem vrstnem 
redu. Vedno je najprej predstavljena župnijska 
cerkev s kratko zgodovino in farnim zavetni-
kom.

Dr. Marjan Toš
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Spoštovani starejši krajani KS Lenart!

Društvo upokojencev Lenart nadaljuje s 
programom »Starejši za starejše - za 
višjo kakovost življenja doma« z že-

ljo, da bi v naši občini oz. krajevni skupnosti 
uveljavili medsebojno pomoč starejših, da 
bomo lahko čim dalj časa kakovostno živeli v 
svojem domačem okolju. Želimo povezati vse, 
ki prostovoljno ali po službeni dolžnosti skr-
bijo za kakovostno življenje starejših. Želimo 
izboljšati socialno ozaveščenost in občutljivost 
za položaj starejših ter večjo povezanost in so-
lidarnost med generacijami in izboljševati sto-
ritvene dejavnosti za starejše v naši občini oz. 
krajevni skupnosti.

Program izvajamo prostovoljci Društva 
upokojencev Lenart pod okriljem Zveze dru-
štev upokojencev Slovenije, da starejšim, ki ži-
vijo v svojih gospodinjstvih ali skupaj z otroki 
oz. sorodniki, pomagamo, da bi jim bila sta-
rost prijetna in da bi lahko čim dalj časa živeli 
doma.

S krajani, starejšimi od 69 let, se družimo in 
pogovarjamo o kakovosti njihovega bivanja, o 
osebnem počutju, druženju in izrabi prostega 
časa, predvsem pa želimo ugotoviti njihovo 
morebitno stisko in potrebo po kakršni koli 
pomoči. Skozi pogovor oziroma anketo lahko 
starejši izrazijo tudi svoje želje, potrebe in pre-
dloge, ki bi jih lahko udejanila domača občina 
in država z uvajanjem ustreznih socialnih pro-
gramov in politik.

Pomoč, ki jo posameznik morebiti potrebu-
je, bomo skušali zagotavljati tako, da bomo po 
naših zmožnostih uredili pomoč v pristojnih 
javnih zavodih (Zdravstvenem domu, Centru 
za socialno delo …), humanitarnih organizaci-
jah (Rdeči križ, Karitas ...), domačih društvih, 
Občini in poiskali tudi mlajše prostovoljce, ki 
bi bili pripravljeni pomagati starejšim v stiski.

V programu »Starejši za starejše« sodelujejo 
naslednji prostovoljci DU Lenart, ki vas bodo 

v prihodnje, začenši v septembru, obiskali: 
Stanislav Cartl, Ob Poleni v Lenartu; Elizabeta 
Černoša iz Radehove, Cvetka Fajdiga s Strme 
poti v Lenartu, Marjana Goričan iz Zg. Žerjav-
cev, Ivica Horvat, doma Ob gozdu v Lenartu; 
Leopold Hameršak in Vinko Kraner s Parti-
zanske ceste, Branko Jager iz Radehove, Ce-
cilija Kaučič iz Prežihove ulice, Metka Kirbiš 
iz Sp. Porčiča, Majda Kuster iz Zg. Žerjavcev, 
Emilija Lorber s Trga osvoboditve, Amalija 
Mlakar iz Sp. Partinja, Friderik Perko iz Ma-
istrove ul., Štefan Vereš iz Gregorčičeve, Joži-
ca Žvajker iz Zg. Žerjavcev in koordinatorka 
Manca Zlodej s Poti na Kamenšak.

Prostovoljci delujejo v ulicah in vaseh, kjer 
prebivajo, ter pokrivajo še ulice in vasi, v kate-
rih nimamo dovolj prostovoljcev.

Vabimo vas, da sprejmete naše prostovoljke 
in prostovoljce, se z njimi pogovorite o tem, 
kako živite, četudi ste »danes v dobri situaci-
ji«. Vabimo vas, da v razgovoru razkrijete tudi 
vaše morebitne težave in izrazite potrebo po 
pomoči, da jo bomo lahko ustrezno organizi-
rali.

Vsi naši prostovoljci so posebej izobraženi 
za sodelovanje v projektu ter bodo skrbeli za 
zaupnost v anketi oz. v pogovoru razkritih po-
datkih.

Ob tej priložnosti k sodelovanju vabimo 
vse, ki bi želeli sodelovati v programu Starejši 
za starejše, ki mu je Evropski parlament pode-
lil nagrado Državljan Evrope 2017, da bomo 
skupaj lahko opravili obsežno delo, saj imamo 
v KS Lenart skoraj 700 krajanov, ki so starejši 
od 69 let.

Dosegljivi smo na tel. 02/72 07 204 in elek-
tronski naslov: du.lenart@amis.net

Društvo upokojencev Lenart:  
predsednik Franc Belšak in koordinatorka 

projekta Manca Zlodej

95 let Pavline Kukovec in Ane Knuplež iz 
Zg. Partinja

Jurovski župan Peter Škrlec je v mesecu ju-
niju in juliju imel čast obiskati občanki, ki sta 
v teh poletnih mesecih praznovali svoj 95-ti 
rojstni dan. 

Tako je 29. junija 2017 obiskal Pavlino Ku-
kovec iz Zg. Partinja ter ji v imenu Občine Sv. 
Jurij v Slov. gor. izrekel iskrene čestitke. 

Pavlina Kukovec se je rodila 29. 6. 1922 v 
Žitencah. V Zg. Partinju si je z možem uredi-
la kmetijo, kjer živi še danes skupaj s sinovo 
družino. Jesen življenja ji lepšajo štirje vnuki 
in pet pravnukov. Zadovoljna Pavlina se rada 
pohvali z dejstvom, da v svojem življenju še ni 
preživela dneva v bolnišnici, kar zgovorno pri-
ča o njenem zdravju.

Ana Knuplež iz Zg. Partinja je svoj 95. roj-
stni dan praznovala v ponedeljek, 10. 7. 2017. 
Župan Peter Škrlec ji je ob obisku iskreno če-
stital in zaželel še več zdravih in srečnih let. 

Ana Knuplež se je rodila v Žerjavcih kot 
najstarejša hči zakoncema Koder. Mladost ji 
je bila hitro odvzeta, saj ji je pri štirinajstih le-
tih, ko je na svet prijokal njen tretji brat, umrla 
mama. 

Ana si je z možem ustvarila družino v Zg. 
Partinju, kjer se jima je rodilo šest otrok. Da-
nes živi pri najmlajšem sinu v Zg. Partinju, kjer 
jo razveseljuje devet vnukov in enajst pravnu-
kov. Ani zdravje zaenkrat še dobro služi, tako 
da z veseljem pripoveduje o svojih življenjskih 
dogodivščinah, ki jih po 95-ih letih ni malo.

Dejan Kramberger 

90 let Viktorije Lorbek
V četrtek, 27. julija 2017, je gospa Viktorija 

Lorbek praznovala svoj 90. rojstni dan. Člani 
Društva izgnancev Slovenije - KO Lenart v 
Slovenskih goricah smo jo obiskali in ji ob nje-
nem okroglem jubileju izrekli iskrene čestitke, 
ji zaželeli še mnogo zdravih let in jo tudi skro-
mno obdarili. 

Gospa Viktorija živi s svojim možem v skro-
mni hiši v Sp. Bačkovi 14 v občini Benedikt. 
Slavljenka je kljub svojim letom še vedno vi-
talna, nasmejana in zelo zgovorna. 

Ob kozarčku rujnega smo kramljali o pri-
jetnih dogodkih v življenju, dokler se naši 
spomini niso vrnili v čas 1941–1942, ko je 
okupator izgnal od domačega ognjišča tudi 
družino Lorbek. Za gospo Viktorijo se je zače-
lo suženjsko trpljenje. Kot 15-letna deklica je 
bila izgnana in na prisilnem delu v Nemčiji, ki 
je trajalo vse do konca vojne.

Gospa Viktorija, ostanite še dolgo čili in 
zdravi!

DIS KO Lenart

90 let občank Sv. Ane Olge Kolman in 
Marije Ane Has

Olga Kolman iz Kremberka 34 je 26. junija 
2017 praznovala 90 let. Vse življenje je pridno 
delala na kmetiji, kjer se jima je z možem rodi-
lo sedem otrok, dve hčeri in pet sinov. V dru-

žini Kolman so imeli tudi dva rejenca. Jesen 
življenja ji lepša velika družina, saj ima gospa 
Olga kar 18 vnukov in 23 pravnukov. Rojstni 
dan je praznovala v krogu svoje družine. Ob 

njenem jubileju so jo obiskali 
tudi predstavniki Društva upo-
kojencev Sv. Ana, predstavniki 
Občinske organizacije RK Sv. 
Ana in župan Silvo Slaček, ki jo 
je z obiskom zelo razveselil. Ob 
izročitvi simboličnega darila in 
cvetja ji je zaželel še obilo sreč-
nih in predvsem zdravih let.

Ana Marija Ana Has iz 
Kremberka 4 je 18. julija 2017 
praznovala 90 let. Z možem 
sta se jima rodili dve hčerki. 
Trenutno živi pri hčeri Duški 
Senekovič. Gospa Marija Ana je 
rojstni dan praznovala v krogu 
svoje družine, v kateri ji ni ni-
koli dolgčas, saj ima 3 vnuke in 
4 pravnuke.

Ob njenem jubileju pa so 
jo obiskali tudi predstavniki 
Društva upokojencev Sv. Ana 
in župan Silvo Slaček, ki jo je 
z obiskom zelo razveselil. Ob 
izročitvi simboličnega darila in 
cvetja ji je zaželel še obilo sreč-
nih in predvsem zdravih let.

AR

Marija Žökš slavila 90. jubilej
V torek, 1. avgusta 2017, je bilo v Domu 

sv. Lenarta nadvse veselo. 90 let je praznovala 
Marija Žökš iz Zgornjega Porčiča v Sveti Tro-
jici. 

Marija je bila rojena v Zg. Porčiču staršema 
Otiliji in Francu Brezniku. Otroštvo je preži-
vljala z bratoma Stankom in Francem. Leta 
1951 se je poročila s Francem Žökšem iz Ose-
ka. Najprej sta domovala v Negovi, po treh le-
tih pa sta si dom ustvarila v Zgornjem Porčiču. 

Marija je mama petih otrok, in sicer Tonč-
ku (ki živi v Avstraliji), Petru, Francu, Jožetu 
(Pepiju) in hčerki Metki. Otroci so si ustvarili 
svoje družine, zato je na jesen svojega življe-
nja Marija tudi ponosna oma 11 vnukom in 6 
pravnukom. 

Nekaj več kot tri leta Marija prebiva v Domu 
sv. Lenarta, kjer se sicer dobro počuti, vendar, 
kot pravi, pogreša svoj dom. 

Na njen praznik so jo obiskali župan Občine 
Sveta Trojica v Slovenskih gori-
cah Darko Fras, predstavniki 
Krajevne organizacije Rdečega 
križa Sveta Trojica in predstav-
niki Društva upokojencev Sve-
ta Trojica. Marija je bila zelo 
presenečena, da smo jo v tako 
velikem številu obiskali, še po-
sebej pa je bila ganjena in vesela 
obiska sina Tončka, ki je prispel 
iz daljnje Avstralije. Mariji smo 
zaželeli še mnoga zdrava leta. 

Barbara Cvetko
Krvodajalska akcija v septembru 2017
petek 22. 9. KORK Voličina OŠ Voličina 
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80 let Stanislava Šteinbauerja
Častitljivih 80 let je dopolnil naš dolgoletni 

član in od leta 1998 predsednik Prostovoljne-
ga gasilskega društva Voličina. Kakor so mu 
predpisi dovoljevali, se je izobraževal in opra-
vil izpit za strojnika, tečaj za vodjo enot, postal 
gasilski častnik, gasilski častnik prve stopnje, 
opravil specialnost inštruktorja in uporabnika 

radijskih zvez. Leta 1996 je postal gasilski ča-
stnik II. stopnje. Bil je 21 let tudi predsednik, 
sedaj častni predsednik GZ Lenart, član odbo-
rov v Gasilski zvezi Slovenije in še bi lahko na-
števali. Opravljal pa je tudi druge pomembne 
funkcije.

Za vsa dela je prejel razna priznanja in 
pohvale. Naj omenimo tista najvišja, in sicer 
značko za 60 let aktivnega dela v gasilstvu, pla-
keto gasilskega veterana in kipec Matevža Ha-
ceta in druga. Dobil je tudi druga priznanja, 
kot so plaketa varnosti, zasluge za narod, red 
dela, srebrni znak občine itd.

Za ves njegov trud in delo smo mu gasilci iz 
Voličine izredno hvaležni, zato je prejel poseb-
no zahvalo z željo za čim več zdravja v bodoče.

Hvaležni člani PGD Voličina

Srečanje škofijskih duhovnikov 

V juniju je bilo pri Sveti Trojici v Sloven-
skih goricah srečanje kar 115 duhov-
nikov s škofom Alojzijem Cviklom na 

čelu. Društvo kmečkih žena in deklet Sveta 
Ana ter Društvo kmečkih žena Sveti Jurij sta 
pogostili škofijske duhovnike na pobudo obeh 

župnikov Antona Frasa 
in Janka Görgnerja v 
kletnih prostorih tam-
kajšnjega samostana. 
To nam je navdušeno 
razložil Srečko Gornik, 
član anovskega društva, 
in z navdušenjem do-
dal, da gre za izkušnjo, 
ki je človek nikoli ne 
pozabi. 

SReBr,  
foto: Srečko Gornik

Anovska »farovška štala« v novi podobi

V preteklosti so mnoge podeželske žu-
pnije imele precej obdelovalne zemlje 
in so zato župniki tudi kmetovali. Za-

radi tega so bila ob župniščih zgrajena gospo-
darska poslopja. V sedanjem času pa ta poslo-
pja v večini primerov ne služijo več svojemu 
prvotnemu poslanstvu. Tako so jih ponekod 
preuredili za druge, bolj pastoralne dejavno-
sti, ponekod pa so jih porušili zaradi dotraja-
nosti. Tudi pri sveti Ani v Slovenskih goricah 
je dozorela ideja o rušenju »farovške štale« 
in gradnji nadomestne stavbe za pastoralne 
namene. Določene institucije so tej nameri 
precej časa nasprotovale. A zaradi vztrajnosti 
in potrpežljivosti ter tehtnih argumentov so 
uspeli najti kompromis. V mesecu maju letos 

so stekla potrebna dela: rušenje in gradnja do 
tretje faze. To nam je povedal domači župnik 
Tonček Fras, ko smo ga povprašali o gradbe-
nem projektu ob cerkvi. Srečko Gornik, aktiv-
ni član PGD Sveta Ana, je dodal, da so gasilci 
pomagali pri razkrivanju strehe in odstranitvi 
strešne opeke, saj je takšno delo lahko precej 
nevarno, gasilci pa so to izvedli profesionalno 
in predvsem varno. 

Farani so v večini sprejeli to odločitev ter so 
jo v večini podprli s prostovoljnimi prispevki, 
za kar se jim domači župnik Tonček Fras is-
kreno in iz srca zahvaljuje.

SReBr, foto: Srečko Gornik in SReBr

85 let – Olga Župec 
Občanka Občine Sveta Ana Olga Župec (roj. 

Ferk) iz Zg. Ščavnice 114 je 15. julija 2017 dopol-
nila 85 let. Izhaja iz družine, kjer je bilo kar devet 
otrok. Ko se je gospa Olga poročila, se je preselila 
na moževo kmetijo, kjer so se jima rodili 4 otroci. 
Vse življenje je pridno delala na kmetiji, trenu-
tno pa živi pri hčeri Andreji. Na jesen življenja 
jo razveseljuje še 8 vnukov in 8 pravnukov. Ob 
njenem prazniku jo je obiskal tudi župan Silvo 
Slaček, ki jo je z obiskom zelo razveselil. Ob izro-
čitvi simboličnega darila in cvetja ji je zaželel še 
obilo srečnih in predvsem zdravih let.

AR

4. srečanje zakonskih parov v cerkvi Sv. Ane

V nedeljo, 16. julija, je v cerkvi Sv. Ane 
v Slovenskih goricah potekalo 4. sre-
čanje zakonskih parov, ki v tem letu 

praznujejo okrogle obletnice poroke. Srečanje 
je potekalo ob darovanju sv. maše, ki jo je ob 
domačem župniku Tončku Frasu daroval p. 
dr. Vinko Škafar, župnik iz 
župnije sv. Jožefa v Maribo-
ru. Na srečanju se je zbralo 
16 parov, med njimi so bili 
Gizela in Janez Vakej, ki letos 
praznujeta 60 let zakona, ter 
Marija in Franc Mikl in Juli-
jana in Ignac Černi, ki pra-
znujeta zlati zakonski jubilej. 
Zakonske pare je pozdravil 
domači župnik Tonček Fras, 
ki se je patru zahvalil za da-
rovano mašo in blagoslov 
zakoncev. Ob tem je dejal, 
da je to srečanje tudi spod-
buda, da se mladi odločijo 
za sklenitev trdne zakonske 
zveze. Pater dr. Vinko Škafar 

pa je dejal, da se ob tem Bogu zahvaljujemo 
za medsebojno zvestobo in da so ostali v veri 
zvesti Bogu. Udeleženci srečanja so se po maši 
zbrali v Gostilni Eder, kjer je potekalo prijetno 
druženje. 

Ludvik Kramberger

Srečanje veganskih družin

V nedeljo, 18. 6. 2017, smo se na rodov-
nem posestvu Zarja na Strmi gori v 
Voličini (več o rodovnih posestih piše 

Megre v zbirki Anastazija) srečale družine, 

ki se prehranjujemo vegansko. Veganstvo se 
je pojavilo leta 1944 v Angliji, kjer je nastalo 
prvo vegansko združenje. Razumemo ga kot 
način prehranjevanja, ki izključuje meso, mle-

ko, jajca in med. Danes je znano 
kot gibanje za zaščito živali ter 
dieta, po kateri posežejo ljudje v 
želji po boljšem zdravju in splo-
šnem počutju. Poleg razvajanja 
brbončic z raznolikimi vegan-
skimi jedmi je bila to priložnost 
za druženje istomislečih staršev, 
igro otrok ter ogled posestva, 
kjer vrtnarimo ekološko, per-
makulturno ter zemljo pokri-
vamo s sekanci. Veseli smo bili 
dobrega obiska družin iz vse 
Slovenije. 

Mojca Žgeč

Cvetoča sončnica krasi grob

Predzadnji dan v juliju nas je poklical 
Jože Maurič iz Benedikta, da bi nam 
predstavil zanimivost na pokopališču v 

Benediktu. Na njihovem družinskem grobu 
je zrasla prekrasna sončnica, ki pokriva velik 
del groba s številnimi cvetovi. »Spomladi smo 
na grob sadili sadike okrasnih sončnic. Tem 
se je pridružila samorodna sončnica, ki sedaj 
s številnimi cvetovi krasi grm. Ker smo doma 
blizu pokopališča, je bila deležna pogostega 
zalivanja. Rezultat tega je, da sedaj s svojimi 
rumenimi cvetovi, ki se obračajo proti soncu, 
krasi grob«, je dejal Jože Maurič, ki je že 27 let 
predsednik PGD Benedikt. 

Ludvik Kramberger

Tretja sreda v Penzionu Petelin

Družabnih srečanj v našem Benediktu 
primanjkuje, še posebej pogrešamo 
organizirane medgeneracijske klepete 

za "okroglo" mizo, ki bi nam popestrili kakšen 
dolgočasni večer.

Zato je pred sedmimi leti Danica Elbl iz 
Penziona Petelin dobila idejo, da organizira 
zanimiva druženja babic vseh starosti. Svojo 
zamisel je kar hitro uresničila in razposlala va-
bila z željo, da se takih srečanj udeleži čim več 
povabljenk. Na njeno veselje se je odzvalo lepo 
število babic. Vsako tretjo sredo v mesecu se 
nas v Penzionu Petelin zbere okrog 20 babic 
vseh generacij, od najstarejše, ki šteje 88 let, pa 
do najmlajše nekaj čez 50. Redno in z veseljem 
prihajajo na naša srečanja in aktivno sodelu-
jejo v pogovoru z gostjo ali gostom večera. Ni 
nujno, da se z vsem strinjajo, kar slišijo, je pa 
omogočen kvaliteten dialog oz. debata.

In kakšni so naši gostje? Vseh sort se jih je 
nabralo v teh dolgih letih, od cvetličarja, du-
hovnika, opernega pevca, mažoretk, medicin-
ske sestre, ginekologinje, radijskega urednika, 

direktorja, predsednikov društev, trgovke, vi-
nogradnikov, frizerke, ljudske pesnice, pevk, 
plesalke, znanih domačinov, gostov iz Lenarta, 
Zavrha ... in še bi lahko naštevali. 

Vsakdo od gostov je v knjigo spominov 
zapisal svoja občutja tistega večera. Nekateri 
gostje so nas še posebno prijetno presenetili z 
modno revijo, prikazom frizur, koncertom ali 
plesom, posebnim nastopom ali celo z darili.

Zadnji gost naših srečanj je bil lenarški po-
slanec državnega zbora Franc Breznik, ki je 
kljub nekaterim pripombam udeleženk užival 
med nami in nam obljubil ogled parlamenta 
v Ljubljani. Upam, da bo obljubo držal in da 
bomo tudi babice lahko gostje naših izvolje-
nih poslancev. To bi nas res razveselilo, ker so 
ekskurzije enkrat na leto tudi del našega dru-
ženja.

V imenu vseh babic se zahvaljujemo cenje-
nim gostom, velika hvala pa tudi Danici in vsej 
njeni družini. Naj traja!

Božena Volf
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Mladi folkloristi so v Lenart prispeli že v zgo-
dnjih dopoldanskih urah. Ogledali so si Za-
vrh, pravo doživetje je bil tudi obisk završke 
vinske kleti, degustacija 
vin in slovenskogoriške 
domače dobrote. V kleti 
je ob kozarčku rujnega 
zadonela tudi slovenska 
pesem 

V dveh tednih so 
imeli Kanadčani v Slo-
veniji vrsto nastopov, 
lenarški je bil njihov za-
dnji. Plesali so z žarom, 
srčnostjo in neverjetno 
energijo. Občudovali 
smo originalne plesne 
koreografije in uživali 
ob zvokih glasbe An-
sambla Saša Avsenika. 
Glasbeniki in plesalci 
so ustvarili neverjeten 
pretok energije in vzdušje, ki je poneslo ob-
činstvo. Doživeli smo slovenstvo in pozitivna 
domoljubna čustva. Začutili smo, kako je, če 
zapoje slovenska duša in zaigra slovensko 
srce tistih, ki živijo več tisoč kilometrov od 
domovine Slovenije. Ne le ob plesu, tudi ob 
virtuoznih zvokih Ansambla Saše Avsenika, 
ambasadorjev slovenske glasbe. Koncert je bil 
doživetje tudi za Evo Kurnik iz Zavrha, ki je 

z Avseniki zapela Tam, kjer murke cveto. Na 
koncu prireditve je Sašo Avsenik povabil pu-
bliko, da zapleše s folkloristi in smo se zavrteli. 

Navdušenja, stoječih ovacij ni bilo konca.
Občina Lenart se za neponovljiv dogodek 

zahvaljuje mladim kanadskim folkloristom, 
zlasti pa Nancy Kajin, vodji Folklorne skupine 
Mladi glas, direktorjema skupine Dannyju Su-
starju in Bobu Ferkulja. Posebna zahvala velja 
tudi Ansamblu Saše Avsenika.

D. O.

Mednarodna likovna kolonija mladih Krk-
Lenart, julij-2017

Že dvanajsta tradicionalna mednarodna li-
kovna delavnica za mlade je potekala v Župa-
njah na otoku Krku, Občina Dobrinj, v orga-
nizaciji Galerije Krajnc in Likovnega društva 
Lajči Pandur iz Lenarta. Delavnica je potekala 
julija, med šolskimi počitnicami, pod motom 

»Slike iz moje duše in srca«. V koloniji je so-
delovalo 9 mladih iz Občine Lenart, Sveti Jurij 
in okolice.

Kolonija je potekala na prostem, v narav-
nem okolju. Ves teden smo slikarsko potovali 
od Županj do morja in od morja do Županj 
ter Dobrinja.

Slikali smo morje z žarečo kamnito obalo, 
stare ribiške barke, na katerih so nam veselo 
pozirali galebi, in hiše v Dobrinju, ki so bile 
obdane z žlahtno, barvito podobo preteklega 
časa. Slikali smo v tehniki akrila. Nastalo je 
105 slik in 25 študijskih risb.

Starejši so na slikovno površino prenesli 
tudi svoja intimna občutja iz globin svoje duše 
in srca, sledili so volji svoje notranje izpove-
di. Delo mlajših slogovno izhaja predvsem iz 
barvnega realizma, posnemajoč naravo.

Ob sami otvoritvi razstave se je zbralo mno-
go ljudi iz Lenarta, Grosuplja in drugod. Pri-
šli so podpret mlade slikarje. Domačini pa so 
vzeli projekt za svojega in ga toplo podpirajo.

Za kulturni program so učenci poskrbeli 
sami, Jana Zorko je zaigrala na flavto, Tjaša 

Rojko je prebrala svo-
jo pesem. Prisotni so 
bili tudi vsi pomembni 
možje Občine Dobrinj. 
Župan Neven Komadi-
na, direktor Turistične 
agencije Borut Latino-
vič in direktor Komu-
nale Mladen Padosla-
vič.

Žal predstavnikov 
Občine Lenart ni bilo. 
Kultura je bila vedno 
povezovalna, še pose-
bej na mednarodnih 
dogodkih je povezovala 
ljudi in odpirala poslov-
ne in osebne odnose 
med narodi.

Naslednje leto pri-
pravljamo 20. obletnico, odkar so mladi slikar-
ji prvič zavihteli svoje čopiče na otoku Krku, 
daljnega leta 1998.

Likovna delavnica navaja mlade tudi na 
življenje v naravi, v drugem okolju. Samoor-
ganiziranje, navezovanje prijateljskih odnosov 
pri spoštovanju največjih zemeljskih dobrin, 
vode in hrane.

Za uspešno izvedbo projekta gre zahvala 
vsem strokovnim sodelavcem: Mariji Šauperl, 
Ani Šuster Kraner, Niki Arnuš in Zvonki Štr-
lekar.

Hvala Občini Lenart in Dobrinj ter vsem 
ostalim, ki so srčno podprli projekt. Vse do-
natorje bomo objavili v katalogu ob razstavi v 
Lenartu.

Vodja projekta Konrad Krajnc

Zaključna razstava v kulturnem domu Županje

Foto utrinki z letošnjega LEN-ART-a
Poletne kulturne prireditve LEN-ART že od srede junija poživljajo, zabavajo, širijo pozitivno 

energijo, navdušijo številne gledalce, ki poskrbijo za bučne aplavze.
D. O.

Koncert Big banda in 
Revijskega orkestra 
Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor 
s solisti. Mestni park 
dr. Jožeta Pučnika v 
Lenartu, sreda, 21. 
junij 2017. Foto: arhiv 
Konservatorija za glas-
bo in balet Maribor

Polgarski Folklorni 
ansambel Trakija iz 
Plovdiva, foto Tomaž 
Ornik

Marko Črnčec »Ruthe-
nia« Quartet, foto Tomaž 
Ornik

Žan Serčič&band, foto 
Žan Serčič - osebni arhiv

Vrhunec poletnih prireditev LEN-ART

Neponovljiv nastop FS Mladi glas iz 
Toronta in Ansambla Saša Avsenika v 
Lenartu

V ponedeljek, 24. julija, se je v lenarški 
športni dvorani plesalo in igralo, kot še niko-
li doslej. Plesali so nastopajoči in občinstvo. 

Folklorna skupina mladih kanadskih Sloven-
cev Mladi glas iz Toronta in Ansambel Saša 
Avsenika so razvneli občinstvo. Prireditev si 

je ogledalo več kot 600 gle-
dalcev. Doživeli smo nepo-
novljiv dogodek, ki ga lahko 
ustvarijo tisti, ki stvari poč-
nejo z dušo in srcem, kar 
velja za plesalce folklorne 
skupine Mladi glas in An-
sambel Saša Avsenika.

Folklorna skupina Mladi 
glas iz kanadskega Toron-
ta je prišla na dvotedensko 
turnejo v Slovenijo, domo-
vino njihovih staršev, ded-
kov in babic na povabilo 
Urada Vlade RS za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu. 
Na nastopih jih je spremljal 
Ansambel Saša Avsenika. 

Foto utrinek:

20 let KD Babičina skrinja - 
Kluba likovnikov Lenart 
Člani Kluba likovnikov Lenart pri ustvar-
janju

Z. Š.
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2. slikarski ex-tempore v Vinički vasi
V soboto,17. 6. 2017, sta Galerija Krajnc 

in Likovno društvo Lajči Pandur pripravila 
enodnevni slikarski ex-tempore na kmetiji 
Herzog v Vinički vasi. Mladi so lahko slikali 

domače živali. Predvsem so jih zanimali konji, 
ovce in ostalo. Tako so prav lepo naslikali do-
mačega kužka Bernija.

Sodelovalo je 17 mladih slikarjev, kar je 
zelo veliko. Uživali so 
v likovnem spoznanju 
življenja na kmetiji. 
Domačiji Herzog pa 
gre prisrčna hvala za 
topel sprejem in bogato 
pogostitev. Takšna sre-
čanja so zelo pomemb-
na, saj mladi tako spo-
znavajo še drugo stran 
življenja. Mentorja sta 
bila Ana Šuster Kraner 
in Konrad Krajnc.

Konrad Krajnc

Knjižnica pod kostanji
Program Knjižnice Lenart se je preselil na 

prosto, pod kostanje lenarškega parka. Skupaj 
s starši Lenarta se je tam vsako soboto v avgu-
stu zbrala množica otrok različnih starosti, ki 
jim je pravljičarka Sandra na različne načine 

razbijala poletno monotonost. 5. avgusta je bil 
v parku lov na zaklad, 12. avgusta so v piratski 
preobleki brali pesmi in knjige, 19. avgusta so 
z gostom Muzikklubom sklenili krog prijatelj-
stva s kitaro in kamišibajem (japonskim ulič-

nim gledališčem) 
in izdelovali glas-
bila.

26. avgusta pa 
bo srečanje z na-
slovom Mi smo 
pripravljeni na 
vrtec in šolo s po-
sebnim presene-
čenjem za otroke.

Marija Šauperl,  
foto: Božo Čobec

Državno srečanje Sosed tvojega brega 2017
39. srečanje manjšinskih pesnikov in pisateljev z naslovom TRAVNIK BESED bo v 

organizaciji Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Območne izpostave 
sklada Lenart potekalo tokrat na Sveti Ani v Slov. goricah v soboto, 9. 9. 2017, ko se bodo 
literati v jutranjih urah zbrali v Čajnici Kolarič, kjer bo potekalo branje tretjine prijavljenih 
avtorjev z vodenjem in komentarji državne spremljevalke Jadranke Matić Zupančič. Nato 
bodo obiskali Grafonževo domačijo. Po ogledu domačije, zgrajene leta 1841, ki ima status 
lokalnega etnološkega spomenika, bo potekal krajši posvet o 40. srečanju Sosed tvojega brega 
2018, nato bo branje petih avtorjev novincev, ki na Sosedu tvojega brega 2017 sodelujejo 
prvič, predstavitev knjige V srčnem žepu avtorice Saše Pavček in prevajalca Željka Perovića, z 
interpretacijo avtorske poezije. V avli Antona Fašinga občina Sveta Ana bo ob 18.30, TRAVNIK 
BESED, zaključna prireditev s predstavitvijo zadnje tretjine avtorjev, z moderiranjem strokovne 
spremljevalke srečanja, pesnice Jadranke Matić Zupančič, in kulturni program, v katerem bo z 
odlomkom monokomedije Al' en al' dva? nastopila slovenska dramska igralka Saša Pavček in 
Jani Kraner, kitarist iz Svete Ane. 

Breda Slavinec, OI JSKD Lenart

KNjigolAndiJa
Junija smo objavili staro fotografijo, ki smo 

si jo izposodili iz naše izvirne publikacije So-
kolsko društvo 1908-1938. V njej najdemo 
med drugim tudi poglavje Strokovna knjižnica 
in izvemo, da knjiga sicer ne sodi ravno v telo-
vadnico, je pa neobhodno potrebna vsakemu 
prednjaku, ki se hoče svojemu delu res posve-
titi. Fotografija prikazuje torej strokovno knji-
žnico Sokolskega društva Lenart iz leta 1928. 
Knjižnica je služila vaditeljskemu timu. Leta 
1928, ko je začela obratovati, je razpolagala z 
200 izvodi. Ker pa društvo ni štedilo z denar-
jem, je imela 1938. leta kar 1025 knjig. Zanjo je 
zgledno skrbel Davorin Polič, po katerem smo 
v Knjižnici Lenart poimenovali domoznansko 
sobo. Zanimivo je tudi to, da je vaditeljski zbor 
uvedel obvezno branje. Na vsaki seji so dobili 
knjige; na naslednji seji pa so jih zamenjali. Da 
so jih res prečitali, so dokazali s svojim delom 
v telovadnici.

Za njihovo aktivno prosvetno delo so upo-
rabili slovenskega pesnika Antona Aškerca: 
»Napredek in prosveta, to naša bo osveta!«

Človeška družba naj bi bila humana, zave-
dna, kulturna; vsak komentar in podobnost s 
sedanjostjo prepuščamo presoji posamezni-
ka. Nas je bolj pritegnil odnos do knjižnice in 
knjižnica sama. Dejstvo torej, da segajo zamet-
ki organiziranega knjižničarstva že daleč pred 

leto 1962, ko je bila ustanovljena (tudi kot 
strokovna na začetku) naša javna knjižnica. 

Nova, poletna zgodba bo prav tako poveza-
na z zanimivo kulturno dejavnostjo. Kot ve-
dno, kdo je na fotografiji, kje je posneta in za 
kakšno dejavnost gre. 

Svoje odgovore posredujte na marija.sau-
perl@lenart.sik.si ali pokličite 051 338 144.

Marija Šauperl

6. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin
V soboto, 17. 6. 2017, je v Jurovskem Dolu 

potekalo 6. srečanje oktetov in malih vokalnih 
skupin, ki ga v okviru Kulturnega društva Ivan 
Cankar pripravlja Jurovski oktet. Ob letošnjem 
srečanju je pot na enega izmed lepših trgov v 
Sloveniji pripeljala lepo število obiskovalcev, 
ljubiteljev umetniškega pevskega ustvarjanja 
iz domačega kraja in okolice.

Prijeten sobo-
tni večer na pragu 
poletja nam je si-
cer skušal skazi-
ti veter, a pevske 
zgodbe desetih 
nastopajočih pev-
skih skupin so bile 
močnejše. Tako so 
na jurovskem trgu 
nastopile naslednje 
skupine: ženska 
vokalna skupina 
Amista iz Voliči-
ne, vokalna skupi-
na Pavlove hiše iz 
Potrne/Laafelda v 
Avstriji, ženska vo-
kalna skupina Sveti 
Marko iz Selnice na 
Hrvaškem, vokalna 

skupina Alojz Colnarič iz Starš, MPZ KUD 
Oton Župančič Sora iz Medvod, Podpeški 
oktet KUD Podpeč iz Preserja, Oktet Zven iz 
Ljubljane - Črnuče, Učiteljski oktet Pa kol'k'r 
tol'k' iz Logatca, Oktet Valvasor iz Šmartnega 
pri Litiji ter seveda domači Jurovski oktet. 

Zbrane pevske goste in ljubitelje lepe pesmi 
je pozdravil tudi župan občine Sveti Jurij v 

Zavrh ima prvo gratis izmenjevalnico knjig 
7. 7. 2017 je tudi občina Lenart dobila svo-

jo gratis izmenjevalnico knjig, ki sta jo v so-
delovanju postavila društvo Humanitarček in 
Turistično društvo Rudolf Maister – Vojanov 
Zavrh. Točka v obliki hišice je postavljena na 
Zavrhu in vabi vse knjigoljubce, da se pri-
družijo mednarodnem projektu »križarjenja« 
knjig oz. bookcrossinga. Tako lahko knjige 
brez zamudnine menjajo 24 ur na dan, pov-
sem brezplačno. Bookcrossing je v tujini znan 
od leta 2001, v Sloveniji pa od leta 2010 s stra-
ni društva Humanitarček. Po svetu je v obtoku 
več milijonov knjig, trenutno jih je na podro-
čju Štajerske registriranih okrog 9.540. 

Navodila so preprosta: vsak knjigoljubec v 
hišico prinese knjigo, ki jo ima doma odveč, 
in jo zamenja za eno izmed ponujenih. Po-
memben je princip »vzamem – prinesem«, saj 
bo le tako projekt lahko zaživel. Vse knjige so 
oštevilčene in imajo na strani napisano BCID 
številko, s čimer se prepreči preprodaja/zlo-
raba knjig. Številka se nato vpiše na www.bo-
okcrossing.com, kjer je mogoče slediti potova-
nju knjige in ugotoviti, kje vse je knjiga že bila 
in kam je namenjena. Najdlje je na Štajerskem 
»potovala« knjiga, registrirana v Benediktu, in 

sicer junija 2016 preko Ljubljane, Berlina vse 
do Madagaskarja. Letos pa so slovenske knjige 
že odpotovale v Rusijo, Korejo, Madžarsko. 

Knjige, vključene v projekt, se lahko vrne-
jo tudi na ostalih točkah, npr.: Maribor: avla 
kirurške stolpnice UKC Maribor, Bistro Arty, 
Route 66, Klop izmenjave pred NUK-om, 
Metkina klop pri vodnem stolpu, Hiša Za-
hir … v Kamnici na avtobusni postaji. Ptuj: 
Zdravstveni dom. Gornja Radgona: Zdr. dom, 
Murska Sobota: Zdravstveni dom, Ormož: 
Gimnazija Ormož … Več o projektu na www.
humanitarcek.com.

Marjana Petek 

Ob zaključku literarnega 
natečaja

KD Reciklaža pripravlja zlet literarnih zavetnikov oziroma zaklju-
ček literarnega natečaja za najboljšo kratko zgodbo ali pesnitev Mar-
tin Krpan XXI. stoletja, ki bo v soboto, 9. septembra v Sv. Trojici.
 9.45–10.15: zbiranje pri kulturnem domu v Sv. Juriju ob Ščavnici;
 10.15–12.00: ogled krajevnih znamenitosti in spominske sobe dr. Antona Korošca;
 12.30–14.00: kosilo v gočovski Štajerski hiši kulinarike;
 14.30–16.30: literarna delavnica s književnikom Matejem Krajncem v trojiški osnovni šoli;
*14.30–15.15: otvoritev razstave diplomirane slikarke Tine Konec »Portreti in sledi slovenskih 

mojstrov peresa« v trojiškem kulturnem domu«; s Tino se bo pogovarjala Ana Po-
renta – VSTOP PROST;1

 15.30–15.45: zbor pri trojiški stari preši;2
 15.45–16.45: ogled cerkve ali sprehod po trojiški kulturni poti;
*17.00–18.00: literarni nastop dramskega igralca Bojana Maroševiča »Večer z mojstri peresa« v 

trojiškem kulturnem domu – VSTOPNINA: 5 evrov;
*18.15–19.15: slavnostna podelitev nagrad z glasbeno popestritvijo kantavtorja Bojana Sedmaka 

v trojiškem kulturnem domu – VSTOP PROST – in ustoličenje literarnega zavetni-
ka/zavetnice pri Knjižnem kamnu ob spremljavi violinistke Vesne Čobal;

 19.15–20.00: druženje v samostanski kleti;
 20.00: odhod proti Ljubljani.

1 Prireditve, označene z zvezdico, so odprte za širšo javnost. 
2 Pri stari preši se zbere samo skupina, ki si bo ogledala cerkev, in skupina, ki gre po trojiški kulturni 
poti. 
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Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart 
nadaljuje z odličnimi rezultati

Ko se šolsko leto zaključuje, naša dekleta 
pridno trenirajo in se udeležujejo nastopov in 
tekmovanj doma in v tujini. V začetku junija 
so se udeležile tekmovanja Samoborfest. Tek-
movanje so začele posameznice. V kategoriji 
solo dance, cadet beginner je Kaja Rajter do-
segla 3. mesto, Lana Žvajker pa 8. Med juni-
orkami je 4. mesto dosegla Eva Breznik, 5. pa 
Lara Štraus. V kategoriji solo dance, cadet in-
termediate je tekmovala Nika Vauda Lorenčič, 
ki je osvojila 5. mesto. Juniorka Špela Kovačič 

je domov prinesla bron, Tjaša Gamser pa 11. 
mesto. Tjaša Fišer je v kategoriji solo dance, 
senior advanced osvojila srebrno medaljo. 
Dan so nadaljevali pari. Eva Breznik in Zarja 
Mlakar sta dosegli 5. mesto v kategoriji duet 
dance, junior lower, seniorki Tineja Ornik in 

Tadeja Grabušnik sta domov prinesli bron. 
Na koncu tekmovalnega dne so se predstavile 
skupine. Team junior, v katerem so zaplesale 
Tjaša Gamser, Tadeja Grabušnik, Špela Kova-
čič, Tineja Ornik, Kaja Rajter in Hana Vauda 
Lorenčič, je osvojil zlato medaljo. Prav tako so 
zlato medaljo prinesla dekleta v kategoriji gro-
up cadet, kjer je plesalo kar 10 deklet skupaj. 
Veliko skupino sestavljajo Eva Breznik, Nika 
Gamser, Nika Horvat, Špela Kovačič, Neva 
Mihelak, Zarja Mlakar, Kaja Rajter, Hana in 

Nika Vauda Lorenčič 
in Lana Žvajker.

Teden kasneje so 
v soboto, 10. 6., vsa 
dekleta našega kluba 
pripravila tradicional-
no prireditev Otroci 
sonca, v nedeljo se je 
nekaj deklet udeleži-
lo Norminega pokala 
v Novi Gorici. Tek-
movanje se je začelo 
s kategorijo solo C3 
junior, v kateri se je 
na najvišjo stopničko 
povzpela Kaja Rajter. 
Prav tako visoko se je 
uvrstila Hana Vauda 
Lorenčič v kategoriji 
artistic twirl B junior, 
Tjaša Fišer Emerih 
pa je dosegla 6. mesto 

med seniorkami. Za tem sta pri parih junior 
Nika in Hana Vauda Lorenčič osvojili 2. mesto 
med juniorkami, prav tako sta si srebro prine-
sli v kategoriji pari seniork Tadeja Grabušnik 
in Tineja Ornik. Tekmovanje so nadaljevale 
posameznice v kategoriji freestyle nižji nivo 

Nastop na 1. delu državnega srečanja 
odraslih folklornih skupin v Beltincih 

Folklorna skupina Jurovčan Kulturnega 
društva Ivan Cankar Jurovski Dol je 23. 7. 
2017 nastopila na I. delu državnega srečanja 
odraslih folklornih skupin »Le plesat me pe-
lji«, ki je potekalo na odru parka v Beltincih v 
okviru 47. mednarodnega folklornega festiva-
la v organizaciji Javnega sklada R Slovenije za 
kulturne dejavnosti. Predstavila se je z odrsko 
postavitvijo Kaj če Jirgeca dobim avtoric Cilke 
Neuvirt in Darinke Kramberger.

Na podlagi letošnjega izbora državnih stro-
kovnih selektorjev Mirka Ramovša in dr. Urše 
Šivic so v Beltincih nastopile še Folklorna sku-
pina Dragatuš, vodilna skupina Folklornega 
društva Kres Novo mesto, Mladinska folklor-
na skupina Akademsko kulturno-umetniške-
ga društva Kolo Koper, Mladinska folklorna 
skupina Kulturnega društva Svoboda Mengeš, 

Akademska folklorna skupina Ozara Kranj in 
Folklorna skupina Sveti Jurij ob Ščavnici. Kot 
gostji sta na tem srečanju nastopili Folklorna 
skupina KUD Matija Gubec iz Zgornje Stubice 
in Folklorna skupina KUD Metković.

Vse izbrane in nastopajoče folklorne skupi-
ne so prejele zlato plaketo za uvrstitev na dr-
žavno srečanje. Njihove nastope so spremljali 
člani strokovne komisije Klavdija Žabot, Leo-
nida Novak in Petra Trobec, ki posebnih pri-

znaj posameznim folklor-
nim skupinam ni podela, 
ker je bila mnenja, da nobe-
na ni posebej izstopala. 

Tudi mladinska FS Jurov-
čan je z odrsko postavitvijo 
Čindara avtoric Nevenke 
Gungl in Cilke Neuvirt 
dosegla regijski nivo in 10. 
junija 2017 v Lenartu v or-
ganizaciji Javnega sklada R 
Slovenije za kulturne dejav-
nosti OI Lenart nastopila na 
Regijskem srečanju odraslih 
folklornih skupin.

Čestitam vsem članom 
mladinske in odrasle FS 
Jurovčan (mentoricam, 

godcem, plesalkam in plesalcem ter gardero-
berki) za odlično pripravljene programe, ko-
stumsko podobo in izvedbo nastopov v celoti 
na območnem, regijskem in državnem sreča-
nju odraslih folklornih skupin v letu 2017. 

Predsednik društva in organizacijski vodja 
FS Jurovčan Miroslav Breznik

Portreti mladih glasbenikov, letošnjih 
tekmovalcev Glasbene šole Lenart 
2. del

V prejšnjih številkah Ovtarjevih novic ste 
lahko zasledili, kako velike uspehe so na regij-
skih, državnih in mednarodnih tekmovanjih v 
letošnjem šolskem letu želi naši učenci. Odlo-
čili smo se, da vam jih predstavimo bolj po-
drobno, saj si to nedvomno zaslužijo …

Zavidljiv uspeh je na letošnjem državnem 
tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov 
(TEMSIG) v Tržiču dosegel učenec 4. razreda 
naše glasbene šole, 10-letni harmonikar Ama-
dej Lutar iz Lenarta. Z odličnim nastopom si 
je v svoji kategoriji priigral zlato plaketo in tre-
tjo nagrado, za povrh pa je prejel še priznanje 
za najboljšo izvedbo obvezne skladbe, že na 
regijskem tekmovanju pa priznanje za najbolj 
obetavnega tekmovalca v najmlajši kategoriji.

 Kljub uspehu pa Amadej ne želi počivati 
na lovorikah. V prihajajočem šolskem letu bi 
se rad udeležil tekmovanja Avsenik, saj mu 
je glasba bratov Avsenik in tudi Lojzeta Slaka 
zelo blizu. Po pripovedovanju njegovih star-
šev je glasba teh legend Amadeja pomirjala že 
kot dojenčka in kasneje poleg vzpodbujanja 
mame, očeta in brata botrovala tudi k temu, 
da se je odločil začeti igrati harmo-
niko. Dandanes mu je velik vzor 
njegov učitelj harmonike, Kristijan 
Brus, ki je vanj med pripravami na 
nastope in tekmovanje vložil ve-
liko truda in časa. Ko bo Amadej 
»velik«, si želi postati muzikant in 
učitelj harmonike, do takrat pa si 
želi še bolj napredovati in uživati 
v njemu ljubih stvareh: ob knjigah 
Grozni Gašper, filmu Moj ata, soci-
alistični kulak, ob pečenem krom-
pirčku s kečapom in seveda zrezku 
ter v družbi svojega papagaja Ko-
kija.

Dokaz, da imamo na naši šoli 
kar nekaj perspektivnih glasbeni-
kov, je tudi Žak Petrič Grajfoner, 
14-letni učenec 7. razreda klarineta, ki prihaja 
iz Korene. Žak je precej izkušen tekmovalec, 

saj se je marca letos udeležil že svojega šestega 
tekmovanja, tokrat mednarodnega tekmova-
nja Woodwind & Brass v Varaždinu. 

Nastopil je odlično in osvojil 93,67 točk ter 
2. nagrado. Na ta dosežek in posledični napre-
dek v znanju je zelo ponosen, čestitalo mu je 
veliko ljudi, med drugimi neka gospa, ki je mi-
slila, da že obiskuje ure klarineta na akademski 
stopnji. V spominu mu je sicer najbolj ostalo 
lansko tekmovanje TEMSIG, ker je takrat 
prvič začel bolj resno razmišljati o nadaljeva-
nju svojega glasbenega šolanja na Umetniški 
gimnaziji Konservatorija Maribor. Za igranje 
klarineta se je odločil na precej zanimiv način 
– zaradi risanke Spuži Kvadratnik in Marka 
Lovkarja, ki v njej igra klarinet. Zagotovo pa 
je na izbiro inštrumenta vplivalo tudi dejstvo, 
da sta tako Žakov oče kot dedek klarinetista, 
glasbenica pa je tudi njegova mama. Žak je za 
pridobljeno znanje in uspehe hvaležen svoje-
mu prizadevnemu učitelju Zdravku Zimiču. 
Ta je »kriv«, da se bo letošnjega tekmovanja 
še dolgo z veseljem spominjal. Za nagrado ga 
je namreč nepričakovano peljal na hamburger 
na lenarški »hamburger štant«. 

V prostem času Žak rad kolesari, se igra s 
svojim kužkom, bere Potopljeno galejo ali 
gleda filme Star Wars. Kljub temu, da obožuje 
znanstveno fantastiko, pa njegova želja posta-
ti skladatelj in profesionalni klarinetist ni več 
daleč od realnosti.

Poleg »mlajšega« kitarskega dua, ki je bil 
predstavljen v prejšnji številki, se naša šola 
lahko pohvali tudi s »starejšim« kitarskim 
duom, ki ga sestavljata Kaja Rajter in Žiga Ži-
žek. Pod budnim ušesom njunega odličnega 
mentorja Bogdana Štabuca sta na regijskem 
tekmovanju 2017 v Mariboru prejela srebrno 
plaketo. Poleg tega tekmovanja sta se oba ude-
ležila tudi mariborskega festivala kitare Gui-
tarrero, Žiga pa je dosegel tudi zlato priznanje 
in 2. nagrado na Dnevih kitare v Krškem.

 Žiga in Kaja prihajata iz Lenarta, dnevno 
namenita vaji kitare od 45 do 60 minut. V pro-
stem času se oba sprostita s športom – Kaja 
trenira twirling, hodi k mažoretam, gimnasti-
ki in pom-pomu, Žiga pa trenira košarko, rad 
tudi kolesari. Obema je všeč branje in gledanje 
televizije, od hrane pa ima Kaja najraje ocvrt 
krompirček, Žiga pa lazanjo. Resnih načrtov 
za prihodnost še nimata, vsi pa jima želimo, da 
bi kitara še naprej bila njuna dobra prijateljica.

Vsem predstavljenim tekmovalcem še en-
krat čestitamo za njihove dosežke in jim, ka-
kor tudi vsem ostalim učencem glasbene šole 
Lenart, želimo obilo uspehov in veselega dru-
ženja z glasbo tudi v novem šolskem letu.

Za Konservatorij za glasbo in balet Maribor 
– Podružnično šolo Lenart: Zala Čuček Rojs 

Foto: Miran Stergulec

junior. V kategoriji freestyle višji nivo senior je 
Tjaša Fišer osvojila 6. mesto. Tekmovalni dan 
je zaključila skupina, ki je v kategoriji team viš-
ji nivo (Tjaša Gamser, Tadeja Grabušnik, Špe-
la Kovačič, Tineja Ornik, Kaja Rajter in Hana 
Vauda Lorenčič) dosegla 3. mesto. 

Tekmovanj še ni konec. Naslednje je po-
tekalo na Nizozemskem. Tja sta se odpravili 
Špela Kovačič in Lana Žabčič. Špela je v kate-

goriji solo B junior osvojila srebro, v kategoriji 
freestyle B junior pa 14. mesto. Lana je med 
seniorkami dosegla zlato medaljo.

Vsi ti odlični rezultati so plod trdega dela 
deklet in njihove trenerke ter koreografinje 
Taje Magajne. Dekleta že pridno trenirajo na-
prej, v jeseni v svoje vrste vabijo mlade članice. 

TPMK Lenart, Jolanda Kovačič

Slovenskih goricah Peter Škrlec in v hudomu-
šnem stilu pripomnil, da je za vsa naša sreča-
nja na prostem zgotovljeno »suho« vreme, saj 
organizatorji prireditve sleherni trenutek za-
skrbljeno pogledujemo v nebo. In prav zahva-
ljujoč »suhemu« vremenu smo v Jurovskem 
Dolu ponovno preživeli enkraten pevski večer. 
Vsi obiskovalci in nastopajoči smo tako na 
našem trgu ustvarili krožno podobo. Podobo 

neskončnosti v našem bivanju pa je ponovno 
zaznamovala čutno posredovana pesem, ki 
vselej daje veselje srcu in duši moč, da lažje 
krmarimo skozi pasti življenja.

Novo stkane pevske in prijateljske vezi tako 
že nesejo glas o našem malem kraju na vse 
konce naše Slovenije in seveda tudi preko na-
ših meja. 

Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič
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Zgodovinskega društva Atlantida Benedikt 
Anton Mlasko, ki je Maksu Potočniku izročil 
maketo »Čolnikovega« kozolca, ki ga bodo iz 
Drvanje prestavili v Benedikt. Janez Ferlinc pa 
je ob tej priliki predstavil sodarsko obrt, ki so 
jo opravljali sodarji na podeželju.

Prireditev so s svojim nastopom popestrili: 
Pevci ljudskih pesmi Vrelec Benedikt (KED 
Vrelec), Ivana Pleger z vnukom, Cvetje v jese-
ni iz Tišine, Ljudski pevci Tezno, Etnografska 

skupina Ufarce iz Zgornje Ložnice, Arclinski 
fantje, Poustružeki iz Oplotnice, Ljudski godci 
Musica Levares in družina Leva iz Štajngro-
ve. Poseben gost prireditve je bil Tone Janša, 
daljni potomec slovitega Antona Janše, z Go-
renjske. Ob koncu prireditve se je predsednik 
društva Maks Potočnik nastopajočim zahvalil 
za nastop in jim izročil pisna priznanja.

Ludvik Kramberger

Revija pevskih skupin v Sveti Trojici
Dne 25. junija je bila v Sv. Trojici že 18. 

tradicionalna revija pevskih skupin, ki pojejo 
ljudske pesmi. Za kulturne prireditve je pri 
DU Sv. Trojica zadolžena gospa Marija Klobu-
čar, bivša predsednica društva. 

Na reviji je sodelovalo precej skupin iz so-
sednjih občin in tudi od drugod. Tokrat so se 
nam prvič pridružili pevci in godci iz Tišine 
v Prekmurju. Mladi harmonikar iz Oseka je 
poskrbel, da je bila revija medgeneracijsko 

obarvana. Povezovalka na reviji 
je bila gospa Saša Lovrenčič, ki 
je kljub njenemu osebnemu pra-
zniku revijo do konca lepo spe-
ljala. Prisrčna hvala ji. Piko na i 
je dal gospod Jazbec iz Maribo-
ra, igra harmoniko, poje in sam 
piše pesmi. Ima tudi vzdevek 
»Slavček«. Domača pevska sku-
pina je zapela pesem za 20-letno 
predsedovanje društva gospe 
Mariji Klobučar in se ji tako za-
hvalila za njeno delo v društvu. 

Adelena Neuvirt, Foto Tone

Ljudsko petje ob slatinskem vrelcu v 
Benediktu

Ob znamenitem slatinskem vrelcu, pravza-
prav so trije, v Benediktu je v soboto, 5. avgu-
sta, potekala prireditev, s katero so prikazali 
ljudsko petje in običaje na vasi. 
Prireditev je pripravilo Kultur-
no etnografsko društvo Vrelec 
Benedikt, ki v okviru svojega 
delovanja goji tudi ljudsko pe-
tje. Tako v okviru društva, ki ga 
vodi Maks Potočnik, deluje tudi 
pevska skupina Ljudski pevci 
KDE Vrelec Benedikt, ki pogo-
sto nastopa na revijah ljudskega 
petja po Sloveniji. Vsako leto pa 
v svojem kraju, kjer delujejo, to 
je v Benediktu, pripravijo Sreča-
nje ljudskih pevcev in godcev, 
na katero povabijo pevske sku-
pine iz različnih delov severne-
ga dela Slovenije. Tako je tudi 
letos prireditev s svojim nasto-
pom popestrilo veliko pevskih 

skupin. Ker v okviru tega srečanja prikazujejo 
tudi stare, skoraj že pozabljene obrti, so letos 
prikazali izdelavo sodov in škafov ter drugih 

podobnih izdelkov. Sodarska 
opravila je prikazal sodar Franc 
Pučko iz Cerkvenjaka. Priredi-
tve, ki sta jo vodila gospodinja 
Micika, Saša Lorenčič, in »virt« 
- gospodar, Maks Potočnik, s 
humornim nastopom pa jima 
je pomagal humorist Pohor-
ski klatež, se je udeležilo veliko 
bližnjih in daljnih obiskovalcev. 
Udeležil se je je tudi župan ob-
čine Benedikt Milan Gumzar, 
ki je društvo pohvalil, da skrbi 
za ohranjanje ljudskega petja 
in starih običajev. Prireditev sta 
obiskala tudi znani zgodovinar 
Janez Ferlinc in predsednik 

KD Delavec Lenart vabi
vse starejše od 15 let, vse tiste, ki imate radi ples, dramo, lutke, dobro družbo in gostovanja, 
da se nam pridružite. Za informacije smo dosegljivi na kd.delavec.lenart@gmail.com in 

www.facebook.com/KD.Delavec.Lenart.

Pevci ljudskih pesmi Vrelec Benedikt (KED Vrelec)

Franc Pučko in Saša Lovrenčič ob prikazu izdelave lesenega soda
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Ujemite svojo...
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*

NOGOMET

3. SNL – SEVER: NK Ajdas Lenart s porazom v novo sezono
Minuli vikend se je pričelo še nogometno 
prvenstvo v 3. SNL. Nogometaši NK Ajdas 
Lenart so sezono v gosteh pri NK Šmarje pri 
Jelšah pričeli s porazom. Ob polčasu so lenar-
ški nogometaši še držali svojo mrežo nedota-
knjeno, V nadaljevanju pa prejeli 2 zadetka ter 
tako tekmo končali z rezultatom 2:0 v korist 
domače ekipe. Glavni cilj, ki so si ga si ga v le-

narškem taboru zadali pred pričetkom sezone, 
je obstanek v tretjeligaški konkurenci. Zaveda-
jo pa se, da bo ta naloga v tej sezoni še težja 
kot v prejšnjih, saj se s prihodnjo sezono liga 
krči iz sedanjih 14 tih klubov na 10. S sezono 
2019/20 pa bo 3. SNL, ki je trenutno razdelje-
na na 4 dele, razdeljena le še na 2 ligi (vzhod in 
zahod), ki bosta šteli po 14 klubov. 

Turnir mlajših kategorij v Rakičanu
KMN Slovenske gorice 2. na turnirju v Rakičanu
8. mednarodnega turnirja v nogometu za 
mlajše kategorije minuli vikend (19./20. 8.) v 
Rakičanu se je tudi letos udeležil KMN Slo-
venske gorice. Selekcija U13 se je pomerila na 
turnirju do 13 let, na katerem se je za igralce 

futsala igralo v precej drugačnem sistemu, kot 
so vajeni, saj so na precej večjem igrišču igrali 
z 8 igralci v polju in vratarjem. A spoznava-
nje z »velikim bratom« futsala je bilo iz tekme 
v tekmo boljŠe, tako da so igralci Slovenskih 

goric končali turnir z remijem 
proti Veržeju. Končne zmage 
so se po finalu proti Paračinu 
iz Srbije veselili igralci NK Ja-
renina. 
Rezultatsko uspešnejša od sta-
rejših soigralcev v klubu je bila 
selekcija Slovenskih goric v ka-
tegoriji U11 in osvojila 2. me-
sto. Ob treh zmagah so mladi 
igralci Slovenskih goric zabe-
ležili še remi in poraz z NK 
Mura, ki je osvojila končno 1. 
mesto.
Najboljše 4 ekipe na turnirju 
do 11 let v Rakičanu

50 let nogometa v Jurovskem Dolu
V Jurovskem Dolu so športniki v letošnjem 
letu obeležili 50 let nogometa v kraju. Pred 
pol stoletja sta se namreč športna zanesenjaka 
Franc Kovačič in Martin Vovk odločila usta-
noviti nogometno ekipo. Ustvarila in omogo-
čila sta pogoje za športno delovanje in sama 
najverjetneje nista niti pomislila, kako veliko 
potezo sta naredila za bodoči razvoj športa v 

Jurovskem Dolu.
Vseh 50 let se je v društvu, ki je bilo nato ura-
dno ustanovljeno 1974, udejstvovalo zelo ve-
liko število športnikov, od najmlajših - otrok, 
do pripadnikov starejših generacij. V vseh 
teh letih so v njem poleg nogometne sekcije 
delovale še druge športne panoge - košarka, 
atletika, tenis in odbojka. Župan občine Sv. 

Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec je ponosen na 
njihove športnike. Ob jubilejni slavnostni seji, 
ki je potekala 23. junija, je pohvalil vodstvo 
društva in tudi sodelovanje z drugimi društvi 
v kraju. »Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
vsem članom društva, strokovnim delavcem, 
sponzorjem, prostovoljcem in športnikom za 
požrtvovalno in kvalitetno delo. Prav posebna 
zahvala pa je namenjena staršem, ki z vpisom 
svojih otrok v športne šole spodbujajo zdrav 
duh in športni način življenja ter s tem potrju-
jejo kvalitetno in strokovno delo v društvu,« je 
dejal župan Škrlec.

Predsednik Športnega društva Sv. Jurij v Slov. 
goricah Robert Črnčec pa poudarja, da je 
najpomembnejše poslanstvo v tem času delo 
z mladimi, saj si s športnim udejstvovanjem 
pridobijo delovne navade, vztrajnost, moč in 
pogum ter zdrav športni način življenja. 
Ob dogodku so potekale tudi revialne tekme 
vseh članov NK Jurovski Dol, od najmlajših, v 
skupini do sedem let, do starejših članov in ve-
teranov. Podeljene so bile zahvale in priznanja 
vsem zaslužnim članom in dosedanjim pred-
sednikom društva.

Dejan Kramberger

ATLETIKA

Marin Kladošek-športni dosežki mladega atleta iz Cerkvenjaka
Po podelitvi in razglasitvi za ''Naj športnika 
Slovenskih goric'' naši športniki pridno nada-
ljujejo s treningi in osvajanjem medalj. Marin 
Kladošek je prejel priznanje za najperspektiv-
nejšega športnika Slovenskih goric, čeprav je 
star komaj dvanajst let, že šest let trikrat teden-
sko trenira v AD Štajerska v Mariboru. V letu 
2016/17 se je že udeležil številnih tekmovanj, 
tako doma kot v tujini. 

V mesecu septembru se je udeležil Evropskih 
atletskih otroških iger v Brnu na Češem, kjer je 
tekmoval na teku na 60 m in osvojil čas 9.39, v 

daljino je skočil 378 cm, na teku na 600 metrov 
je osvojil odlično šesto mesto, v metu žogice je 
osvojil 3. mesto in se kvalificiral v velike finale, 
kjer je na koncu osvojil odlično šesto mesto. 
V istem mesecu se je udeležil področnega pr-
venstva v krosu, kjer je v teku na 500 metrov 
osvojil odlično drugo mesto. Na ekipnem pr-
venstvu Slovenije je na teku na 600 metrov in 
v metu vortexa osvojil tretje mesto. 
Sledilo je obdobje treningov in priprav na dvo-
ranska tekmovanja. V januarju se je udeležil 
dvoranskega prvenstva Slovenije v Šempetru 
pri Novi Gorici, kjer je postal dvoranski pod-
prvak v teku na 600 metrov. V februarju se je 
udeležil odprtega prvenstva avstrijske Štajer-
ske v mnogoboju. Tekmoval je v teku na 50 m 
z ovirami, skoku v daljino, suvanju krogle in 
poligonu. Skupno je osvojil 5. mesto v katego-
riji U 14. Z dobrim timskim sodelovanjem so 
ekipno osvojili prvo mesto. Na zimskem krosu 
v Betnavskem gozdu je na teku na 1200 m in 
osvojil 3. mesto. Na Vetrovem teku v Rušah je 
tekmoval na 1000 m in osvojil drugo mesto. V 
maju se je udeležil 33. Mitinga Senza Confini 
(Alpe-Adria) v Italiji, kjer je tekmoval v teku 
na 60 metrov in skoku v daljino. V obeh disci-
plinah je osvojil odlično tretje mesto. Na po-
dročnem prvenstvu v atletiki za OŠ je v sko-

Najboljše 4 ekipe na turnirju do 11 let v Rakičanu
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ku v daljino, z dolžino 474 cm, osvojil drugo 
mesto in za centimeter zgrešil državno prven-
stvo. V juniju se je udeležil mitinga v Žalcu in 
Avstriji v mestu Gratkorn, na obeh mitingih je 
osvojil odlične rezultate. Na Prvenstvu Slove-
nije za pionirje in pionirke U 14 je v teku na 
60 m z ovirami osvojil 3. mesto, v teku z ovira-
mi na 200 metrov odlično drugo mesto. Tek-
movanje z zaključil na Svetovnem mitingu v 
Celovcu ''United World Games'', kjer je osvojil 

prvo mesto v mnogoboju, drugo mesto v teku 
na 400 metrov in metanju vortexa, tretje mesto 
v skoku v daljino, 4. mesto v suvanju krogle in 
5. mesto v teku na 60 metov z ovirami. Domov 
se je vrnil z enim pokalom in štirimi medalja-
mi. Vztrajnost in treningi se poznajo na njego-
vih osebnih rekordih, saj se rezultati iz tekme v 
tekmo izboljšujejo. 

Jani Dimec

STRELSTVO

15. strelski turnir DU Lenart
Na strelišču Ivanke in Jožeta Vreča v Spo-
dnjem Porčiču je v četrtek, 10. avgusta, pote-
kal 15. strelski turnir meddruštvenega tekmo-
vanja v streljanju z zračno puško. Udeležila 
so se ga društva, ki so vključena v ZDU Slo-
venske gorice, ter ekipi gostov DU Pesnica in 
DU Duplek. Tekmovanje, ki ga je vodil tajnik 
ZDU Slovenske Gorice Stanko Cartl, je pote-

kalo v ekipni konkurenci, kjer so nastopali po 
štirje člani, in posamezno. V streljanju pa so 
se pomerili moški in ženske. V 18 skupinah se 
je pomerilo 7 ženskih in 11 moških ekip z 72 
tekmovalci. Pred tekmovanjem je udeležence 
turnirja pozdravil župan občine Lenart mag. 
Janez Kramberger, pozdrav sta udeležencem 
namenila tudi predsednik DU Lenart Franc 
Belšak in podpredsednik ZDU Slovenske gori-
ce Milan Hlevnjak. Za potek turnirja so skrbe-
li sodniki Franc Horvat, Pavel Markoli in Silvo 
Gutman. Organizatorji so trem najboljšim 
namenili pokale, katere sta jim izročila Franc 
Belšak in Milan Hlevnjak. 
V ženski konkurenci je prvo mesto ekipno do-
segla ekipa DU Voličina, ki je od 800 možnih 

dosegla 675 krogov, drugo mesto je dosegla 
DU Sv. Trojica (638) in tretje DU Cerkvenjak 
(634 ). Moški ekipno so bili prvi DU Sv. Tro-
jica (606 krogov), drugi DU Benedikt (601) in 
tretji DU Voličina (585). Posamezno ženske: 1. 
Milena Štuklek DU Voličina (181 krogov), 2. 
Marjeta Harb DU Sv. Trojica (172) in 3. Slavica 
Vogrin DU Voličina (169). Moški posamezno 

1. Maks Horvat DU Sv. Jurij (163), 2. Peter Le-
opold DU Sv. Trojica (163) in 3. Stanko Cartl 
DU Lenart (156). Ob koncu podelitve se je 
predsednik DU Lenart Franc Belšak zahvali 
tekmovalcem za sodelovanje, organizatorjem 
za opravljeno delo, sodnikom ter lastnikoma 
strelišča Ivanki in Jožetu Vreča, ki sta vseh 
petnajstih letih brezplačno nudila strelišče za 
izvedbo tekmovanja. Naj omenimo, da je bilo 
strelišče v »püngradi« pri družini Vreča posta-
vljeno na pobudo takratnega predsednika DU 
Lenart Saša Tomažiča. Kot nam je povedal la-
stnik strelišča Jože Vreča, je tedaj pobudo z ve-
seljem sprejel in se sam lotil gradnje strelišča, 
na katerem se je odvilo 15 strelskih turnirjev.

Ludvik Kramberger

ZA RAZVEDRILOŠPORT

Po plesu
»Obljubili ste, da boste mojo hčerko 
pripeljali s plesa do 24. ure,« je starejši 
možakar očitajoče dejal mladeniču.
»Oprostite, hk, malce sva se še zadržala, 
hk …,« je zajecljal mladenič.
»To bi vam še oprostil, če bi pripeljali 
nazaj mojo hčerko, vendar to dekle to ni 
…« se je naprej razburjal možakar.

Ljubezenska pisma
»Iz vojske sem svojemu dekletu čisto vsak 
dan poslal pismo,« je starejši možakar 
dejal svojemu prijatelju.
»In kako se je vajina romanca končala?«
»Poročila se je s pismonošo.«

Drugo mnenje
Pacient si je ob pregledu pri specialistu 
ortopedije sezul čevlje.
»Uh, vam pa noge zelo smrdijo,« je 
nejevoljno rekel ortoped.
»Odlično. To mi je rekel že moj osebni 
zdravnik, vendar sem želel pridobiti še 
drugo mnenje.«

Dober vlomilec
»Naš direktor bi bil odličen vlomilec.«
»Zakaj?«
»Ker pri svojem delu ne pušča nobenih 
sledi.«

Dieta
»Predpisal vam bom strogo dieto,« je 
zdravnik dejal pacientu.
»Kdaj pa jo naj pojem – pred jedjo ali po 
njej?«

Razumen odgovor
»Ne glej me tako, saj veš, da moje srce 
pripada drugemu,« je mladenka rekla svo-
jemu sodelavcu v službi.
»To že vem. Vem pa tudi, da imaš ti 
poleg srca še druge organe,« ji je odvrnil 
sodelavec.

Vročina
»Gospod zdravnik, moja žena ima 
vročino.«
»Ali je visoka?«
»Ne. Okoli meter in sedemdeset centime-
trov ima.«

Janez z Gorenjske
Janez z Gorenjske je stopil v gostilno 
na Štajerskem in zavpil: »Ko Janez pije, 
pijejo vsi v gostilni!«
Vsi veseli so si Štajerci naročili še eno 
rundo.
Ko je Janez spil, je vzkliknil: »Ko Janez 
plača, plačajo vsi v gostilni!«

Usodno neznanje
»Petrček, pridi sem,« je učiteljica poklicala 
svojega učenca.
»Kaj pa je?« je zanimalo Petrčka.
»Povej mi, kakšna je razlika med tuš kabi-
no in straniščno školjko?« je povprašala 
učiteljica.
»Ne vem,« je kot iz topa ustrelil Petrček.
»Aha, potem pa si bil ti tisti …«

Predsedniške volitve
HUMORESKA Piše: Tomaž Kšela

»Kako hitro teče čas - jeseni bomo ponov-
no imeli volitve za predsednika republike,« je 
pri malici dejal rezkar Peter.

 »Kandidatov za novega predsednika dr-
žave je že toliko, da si človek vseh niti ne 
more zapomniti,« je dodal mizar Tone. »Če 
bodo vsi, ki so napovedali kandidaturo, svo-
jo napoved uresničili, bo na volitvah seznam 
kandidatov tako dolg, da bomo namesto vo-
lilnega lističa dobili volilno knjižico. Potem 
bo vsak v volilni kabini sedel eno uro, da bo v 
njej našel svojega kandidata in ga obkrožil.«

»Meni se zdi, da bi bilo najbolje, če bi za 
predsednika države tokrat izvolili kakšnega 
pevca,« je dejal Peter.

»Prav imaš,« je vzkliknila šivilja Marica. 
»Če bi lepo pel, bi ga morda še kdo poslušal, 
saj sicer politikov pri nas že dolgo ne posluša 
nihče več, ker se nenehno samo prepirajo.«

»Morda pa bi bilo še bolje, če bi za pred-
sednika izvolili gledališkega igralca,« je dejal 
Tone.

»Ha, ha, ha, to bi bilo odlično,« se je za-
smejala Marica. »Potem nam ne bi bilo treba 
hoditi v gledališče, ker bi imeli vsak dan tea-
ter na politični sceni.«

»To pravzaprav že imamo, saj so naši po-
litik že dandanes odlični igralci, ki vsak dan 
uprizorijo kakšno komedijo ali tragedijo,« je 
menil Peter. 

»Kaj pa, če bi izvolili za predsednika dr-

žave kakšnega imitatorja,« se je zopet oglasil 
Tone. »Takšnega, ki bi znal oponašati vse. 
Enkrat bi nastopil kot šef vladajoče koalicije, 
drugič kot šef opozicije, pač glede na razpo-
loženje okolja, v katerem bi se znašel.«

»Potem bi že bilo boljše, da bi za predse-
dnika izvolili človeka, ki zna opravljati vse 
poklice. Takšen bi se lažje prilagodil vsaki 
poklicni in drugi skupini ljudi,« je menil Pe-
ter.

»Še bolj bi se na predsedniškem mestu 
obnesel kakšen diplomat, ki bi se znal vsem 
prilagoditi in jih, vsaj z besedami, zadovolji-
ti,« je dodal Peter.

»Ah fanta, ne lomita ga,« je povzdignila 
glas Marica. »Ali vama še ni jasno, da v Slo-
veniji predsednika sploh ne potrebujemo?«

»Zakaj pa ne?« sta v en glas presenečeno 
povprašala Peter in Tone.

»Zato, ker smo pri nas vsi tako presneto 
pametni, da je lahko kar vsak predsednik, 
ne glede na to, kaj zna, kakšne izkušnje ima 
in kako pameten je,« je odločno dejala Ma-
rica. »Zato je najboljše, da na predsedniških 
volitvah na volilni listič vsak sam napiše kar 
svoje ime in ga obkroži.«

»Kakšen pa bo potem rezultat volitev,« sta 
bila še bolj radovedna Peter in Tone.

»Ah, to ta hip očitno zanima le maloko-
ga,« je odvrnila Marica. »(Pre)mnogi pred-
sedniške volitve želijo spremeniti v cirkus!«

Smeh je pol zdravja Pripravlja T. K.

Bowling za upokojence
Društvo upokojencev Lenart dne 4. 9. 2017 organizira

v prostorih Kmetijske zadruge Lenart BOWLING za svoje člane.
Trening bowlinga je od 20.– 22 ure. Vabljeni!

       Franc Belšak

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

V Voličini uspešno izveden že 18. športni dan
V soboto, 19. avgusta 2017, je ŠD Voličina 
uspešno organiziralo že 18. zaporedni športni 
dan. Kljub vmesnim kapljam dežja in ploham 
se je v Voličini ponovno zbralo veliko ljubite-

ljev športa in ta dan izkoristilo za rekreacijo in 
medsebojno druženje. Športni dan oz. špor-
tni vikend, kot ga nekateri radi poimenujejo, 
se je po 18-ih letih organiziranja te prireditve 
že globoko zasidral v srca športnikov in tako 
postal pravi športni praznik Slovenskih go-
ric. Tudi letos so člani ŠD Voličina pripravili 
tekmovanja v različnih športnih panogah ter 
poleg brezplačnega toplega obroka in pijače za 
vse športne udeležence pripravili za najboljše 
ekipe tudi praktične nagrade, pokale in meda-
lje. 

In kater ekipe so bile najuspešnejše? Na nogo-
metnem turnirju, ki je hkrati štel za 41. pokal 
Slovenskih goric, je slavila ekipa Zavarovalni-
štvo Lašić. Med veterani pa so se 1. mesta vese-

lili veterani KMN Zavrh. Naj-
boljša ekipa med košarkarji je 
bila ekipa Šiki team, v odboj-
ki pa domača ekipa Hitri in 
drzni. Zmaga domačinom 
je šla tudi v balinanju, saj je 
1. mesto osvojila ekipa Voli-
čine 2. Najnatančnejši strelci 
so bili strelci Strelskega dru-
štva Zavrh. Tenisača Andrej 
Šalamun in Boštjan Belšak 
sta tudi letos domov odnesla 
zmago v igri dvojic v tenisu 
ter še enkrat več potrdila pri-
mat med tenisači v tem delu 

Slovenskih goric. V konkurenci veteranov pa 
sta se zmage veselila Branko Mihelič in Stane 
Klemenčič. 
Poskrbljeno je bilo tudi rekreacijo najmlajših. 
Tako se je otroškega teka na 60 metrov v raz-
ličnih kategorijah udeležilo preko 40 otrok. 
Nasmehi slednjih ob prejetju medalj in pri-
znanj pa so bili nekaj posebnega, tako da se za 
udeležbo na prihodnjih športnih praznikih v 
Voličini ni bati.

Dejan Kramberger

Udeleženci strelskega turnirja DU Lenart
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Letos se ponovno srečamo na sejmu AGRA!
LAS Ovtar Slovenskih goric se bo letos ponovno skupaj s ponudniki predstavil s pristno in doma-
čo Ovtarjevo ponudbo na 55. tradicionalnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni 
od 26. do 31. avgusta 2017. Vabljeni tudi letos v naš Ovtarjev prostor, v halo C 3.

LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC

Delavnica za pripravo vlog na  
2. javni poziv LAS OVTAR  

Slovenskih goric– sklad EKSRP
Kot smo poročali že v prejšnji številki, je objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za ure-

sničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Ovtar Slovenskih goric na območju občin: 
Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Šentilj, ki bodo financi-
rane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). 

Za zainteresirane prijavitelje pripravljamo delavnico za pripravo vlog za prijavo na opera-
cije, ki bo potekala v sredo, 6. septembra 2017, ob 16. uri na sedežu LAS, Trg osvoboditve 
9, v Lenartu. 

Besedilo javnega poziva je objavljeno na spletni strani www.lasovtar.si in na spletnih stra-
neh občin. 

Rok za prijavo operacij je do 29. 9. 2017, do 13. ure. 
Informacije so zainteresiranim na voljo na sedežu LAS (obvezen predhodni dogovor), 

po elektronski pošti: info@lasovtar.si in po telefonu: 059 128 773, 051 660 865, v avgustu ob 
sredah med 9. in 17. uro ter od 1. 9. 2017 do 22. 9. 2017 vsak delavnik med 9. in 13. uro.

Za nadaljnje informacije spremljajte spletno stran LAS Ovtar Slovenskih goric: www.
lasovtar.si

Odobrena operacija sodelovanja med LAS-i
LAS Ovtar Slovenskih goric je bil uspešen 

pri prijavi operacije GLAMUR v okviru javne-
ga poziva sodelovanja med LAS.

V zadnjem tednu julija je Agencija Repu-
blike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja odobrila operacijo GLAMUR, ki jo 
je v sodelovanju med LAS-i prijavil LAS Ov-
tar Slovenskih goric s partnerji LAS Prlekija 
in avstrijskima partnerjema LAG Verein zur 
Förderung Steirischen Vulkanlandes in dru-
štvom Verein Genuss am Fluss im Steirischen 
Vulkanland. 

Operacija je bila v marcu 2017 prijavljena 
na 1. Javni poziv podukrepa 19.3 – Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcij-
ske skupine. Skupna vrednost celotne operaci-
je je izkazana v višini 463 tisoč EUR, od tega je 
LAS Ovtar Slovenskih goric pridobil 81.404,87 
EUR evropskih sredstev, delež LAS Ovtar pa 
znaša 107.764,52 EUR.

Namen operacije GLAMUR je povečanje 
lokalne ponudbe in samooskrbe v obmejnem 
območju med Slovenijo in Avstrijo. V okviru 
operacije bodo izvedene številne aktivnosti, s 
katerimi želimo izboljšati percepcijo in pre-
poznavnost lokalne ponudbe. V okviru celo-
tnega območja bodo vzpostavljeni GLAMUR 
prodajni kotički, organizirani bodo GLAMUR 
dogodki in prikazani bodo primeri dobrih 
praks. 

Najboljši lokalni proizvajalci bodo poveza-
ni v skupni nastop na lokalnih trgih v okviru 
nove blagovne znamke GLAMUR, s katero 
jim bo omogočena pomoč pri izboljšavi kvali-
tete njihove ponudbe. Pri projektu GLAMUR 
bosta imela velik pomen ozaveščanje prebival-
stva kakor tudi promocija izbranih lokalnih 
produktov.

N. Š in M. K. 

Društvo za razvoj podeželja Ovtar Slovenskih 
goric z novim Razvojnim svetom

S koncem junija, natančneje 21. 6. 2017, se 
je odvil že 10. občni zbor Društva Ovtar Slo-
venskih goric. 

S preoblikovanjem 
Društva za razvoj pode-
želja Ovtar Slovenskih 
goric decembra lani se 
je preoblikovala tudi 
sestava organov društva 
in tako Razvojni svet 
ne šteje več devetnajst 
članov kot do sedaj, 
temveč pet članov. V 

nov, petčlanski Razvojni svet društva so bili na 
izvoljeni Andrej Kocbek, predsednik društva 
Ovtar Slovenskih goric, mag. Lidija Šipek, 

podpredsednica, ter Darja Vudler, Mar-
ko Šebart in Viktor Kapl kot člani. 

Na občnem zboru je bila izvoljena 
tudi nadomestna članica disciplinske ko-
misije Jasmina Purič, ki je na tem mestu 
nadomestila Viktorja Kapla. 

Novo izvoljenemu Razvojnemu svetu 
želimo uspešno in produktivno delo na 
podeželju Slovenskih goric. 

Mojca Kramberger

Navadna tavžentroža (Centaurium minus Moench)
Srce mi poskoči, ko najdem 

meni zelo ljubo tavžentrožo, 
ki je že v antičnem času imela 
velik ugled. Kentaver Hiron si 
je po mitološkem izročilu z njo 
pozdravil zastrupljene rane - od 
tod tudi latinsko ime. Tavžen-
troža, ki ji po domače rečemo 
tudi cintara, cintauber, grenka 
trava, tisočica, zlati grmiček ve-
lja za eno najboljših in najzanesljivejših zdravil-
nih rastlin za ljudi in živali, ki nam jih je dala 
mati narava. Je dvoletnica s štirirobim steblom, 
na katerem so lističi, ki so nasproti sedeči, jajča-
ste oblike z izrazitimi žilami. Cvetovi so drobne 
zvezdice rožnate barve na vrhu stebla v obliki 
pakobula in se odprejo v lepem vremenu, ko 
je temperatura nad 20 stopinj Celzija. Cvetijo 
od 7. do 9. meseca. Tavžentroža raste po vsej 
Sloveniji, še posebej rada ima ilovnato-apnen-
časta tla. Lahko jo gojimo tudi v vrtu, a verje-
mite, da to ni tako lahko. V zdravilne namene 
nabiramo nadzemni del rastline v času cvete-
nja. Šopke obesimo v senčni prostor in na hitro 
posušimo. Zaradi grenčin, eteričnega olja in 
magnezijevih soli je kot nalašč za bolni želodec. 
Vzpodbuja delovanje želodčnih in črevesnih 
žlez in slinavk, s tem zavira vrenja, pospešuje 
prebavo, odpravlja zaprtje, odpravlja želodčne 
pline in zastoje. V želodcu in črevesju vzpostavi 
naravni red, kar je ugodno tudi za jetra in žolč-
nik. Seveda ta naravni red vpliva tudi na kri, 
še posebej pri slabokrvnosti, kar dobro dene 
pri fizični in psihični utrujenosti ter motnjah 
menstrualnega cikla. Ugodno deluje tudi po 
kemo in radioterapiji. V ljudskem zdravilstvu 
se uporablja tudi za zniževanje visoke telesne 
temperature, proti bledici in tudi za hujšanje. 
Čaj pripravimo kot hladni namok: 1/2 do 1 

žličko posušenih cvetov preli-
jemo s hladno vodo, pustimo 
8 ur, precedimo in pijemo po 
požirkih 2 skodelici na telesno 
temperaturo segretega pred jed-
jo. Nekateri ga pripravljajo tudi 
kot poparek, ki stoji od 5 do 10 
minut. Navajam nekaj receptov 
iz starih zeliščarskih knjig: čaj 
proti bledičnosti, slabokrvnosti, 

rahitisu, škrofulozi pripravimo iz enakih delov 
tavžentrože in šentjanževke, ki ga sladkamo z 
žličko medu, dnevno popijemo 2 do 3 skode-
lice po požirkih. Čaj proti slabosti, tiščanju v 
želodcu in proti katarju pripravimo iz enakih 
delov: tavžentrože, korenine encijana, kamilic 
in korenine kolmeža. Čajno žličko mešanice 
prelijemo s kropom, precedimo po 5 do 10 mi-
nutah in pijemo po požirkih 2 do 3 skodelice 
dnevno. Tavžentrožino vino: 60 g tavžentrože, 
40 g kamilic, 40 g lupine ekološke oranže, sok 
dveh oranž. Sestavine damo v 1,5 litra dobrega 
vina za 3 tedne na sonce, precedimo in pije-
mo šilce pred kosilom in večerjo pri slabostih 
želodca, zgagi, tiščanju v želodcu, prebavnih 
motnjah, pomanjkanju apetita, napenjanju, za-
prtju, otečeni vranici, začetni zlatenici, želodč-
nem katarju, pri težavah z žolčem. Za vse ome-
njene težave lahko pripravimo tudi domačo 
grenčico za želodec, recepturo zanjo najdete v 
knjigi Richadra Willforta Zdravilne rastline in 
njih uporaba. Čaj za sladkorne bolnike pripra-
vimo iz pelina in tavžentrože. Ste vedeli, tako 
je zapisno v starih knjigah, da imajo rastline 
največjo zdravilno moč, če so nabrane med ve-
liko in malo mašo. Torej je to pravi razlog, da se 
odpravite na travnike in si naberete "zdravja".

Marija Čuček

Predstavitev ponudbe in primerov dobrih praks LAS Ovtar Slovenskih goric  
na sejmu AGRA 2017:

Slovenjegoriška
gibanica

Domači izdelki Ponudba
vina

Zanimivosti, 
spremljajoč program

Sobota, 26. 8. 2017, dan Pomurja, dan oračev, dan Murskega vala

Kmetija Kramberger, 
Lenart

Darinka Čuček, 
Lenart

Vina Kramberger, 
Lenart

 Domača obrt Ivan 
Vajngerl, Sveta Trojica

Nedelja, 27. 8. 2017, dan čebelarjev, dan gozdarjev in gozda, dan podeželske mladine,  
dan kmetijske tehnike

Vesna Sirk, Šentilj Marta Žižek, Lenart Vinotoč Polič, Sveta 
Ana Harmonikar 

Ponedeljek, 28. 8. 2017, dan govedorejcev, dan živilcev, dan veterinarjev, dan semenarjev,  
dan Porabja, dan Vojvodine, dan Zagrebačke županije

Izletniška kmetija 
Bunderla, Lenart

Čebelarski center 
Lenart

Vinotoč Pučko, 
Cerkvenjak

Rože iz papirja Bebe 
Šafarič, Cerkvenjak

Ovtar

Torek, 29. 8. 2017, dan KGZS, dan vinogradnikov in vinarjev, dan sommelierjev,  
dan sadjarjev, dan konjerejcev, dan ljutomerskega kasača

Kmetija Sirk, Lenart Marina Lazarevič, 
Šentilj

Izletniška kmetija 
Breznik, Cerkvenjak Harmonikar 

Sreda, 30. 8. 2017, dan slovenskih zadružnikov, dan prašičerejcev,  
dan rejcev drobnice, dan avstrijske Štajerske, dan kmetijsko-živilskega šolstva

Kmetija Kekec, Sveta 
Trojica

Kmetija pri Fridi,
 Sveta Ana

Kmetija Šenveter – 
Gundel, Sveta Ana Prikaz klepanja kose

Četrtek, 31. 8. 2017, dan ekološkega kmetijstva, dan naravnih parkov,  
dan pridelovalcev zelenjave, dan sejemskih vrtov, dan Ekoci – Green design, dan traktorjev Steyr

Družina Senekovič, 
Lenart

Zadruga Dobrina, 
Jurovski Dol

Društvo vinogradni-
kov, Sveta Trojica Ovtar


