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Časopis osrednjih Slovenskih goric

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor
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Polena v času KOS 2011 iz helikopterja
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Občine v osrednjih
Slovenskih goricah
praznujejo svoje praznike v
znamenju samostojne poti.
Državljani Slovenije smo
praznovali dan državnosti in
20-letnico enotnosti v boju
ter samostojnosti države.
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Prenovljena samostanska klet bo Sveti Trojici
vrnila romarski sijaj
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Povorke Obudimo stare čase v Cerkvenjaku ni
mogel preprečiti niti dež
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5. praznik občine Sv. Trojica in
13. praznik občine Cerkvenjak

Turisti radi prihajajo na Sv. Ano, primerjajo jo z
avstrijskimi kraji

Lenart: razpis za vaška jedra; Hotel Črni les
prodan - v kratkem o načrtih
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Krožišče v Benediktu za urejen in varnejši promet
že poleti
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5. praznik občine Sveta Trojica
Prenovljena samostanska klet Sveti Trojici vrača romarski sijaj
občini Sveta Trojica so ob 5. občinskem
prazniku slovesno odprli prenovljeno
spodnjo klet v tamkajšnjem frančiškanskem samostanu. V njej bodo do jeseni, v
okviru evropskega projekta za ureditev Evropske kulturne poti Sv. Martina Tourskega od
Sombathelya na Madžarskem do Toursa v zahodni Franciji, uredili večnamenski protokolarni center Sv. Martina. Centra ne bodo
uporabljali samo za multivizijsko predstavljanje nove evropske kulturne poti, ki bo Madžarsko in Slovenijo preko severne Italije
povezala s Francijo, temveč bodo v njem pripravljali tudi razstave, koncerte ter različne
druge prireditve in sprejeme, poleg tega pa
bodo v njem svojo vinoteko lahko uredili tudi
vinogradniki iz Svete Trojice.
Ob otvoritvi prenovljene samostanske kleti
so v središču Svete Trojice pripravili zares lepo
prireditev, na kateri so svojo ustvarjalnost
predstavili domala vsi, ki se v kraju in občini
ukvarjajo s kulturo. Po prireditvi, na kateri so
se zbrali številni občani in gosti, je prenovljeno
klet blagoslovil frančiškanski provincial pater
Stane Zore, trak pred vhodom v prenovljeno
klet pa so prerezali župan občine Sveta Trojica
in državni svetnik Darko Fras, trojiški župnik
Bernard Goličnik in predstavnik gradbincevprenoviteljev kleti Davorin Kralj. Otvoritev
tega pomembnega objekta za razvoj Svete Trojice so s svojo prisotnostjo počastili tudi poslanec in župan občine Benedikt Milan
Gumzar ter župani oziroma podžupani sosednjih občin.

V

ponovno vrnila renome romarskega kraja, kar
je Sveta Trojica od nekdaj bila. Pomembno je
tudi, da so objekt restavrirali tako, da je ohranil svojo prvotno podobo. Fras je podrobno
opisal tudi, kako se je rodila ideja o obnovi

domu pripravili osrednjo proslavo, na kateri je
o dosedanjem razvoju in perspektivah občine
v prisotnosti številnih občanov in gostov spregovoril njen župan Darko Fras. Na proslavi so
podelili tudi priznanja občine Sveta Trojica za
leto 2011.

rajh za prispevek pri delovanju gradbene sekcije v obrtno podjetniški zbornici v Lenartu.
Oba prejemnika je za podelitev plakete predlagala Obrtno-podjetniška zbornica Lenart.

Deževna trojiška
nedelja

Največ obiskovalcev
od blizu in daleč vsako
leto ob občinskem
prazniku pritegne Trojiška nedelja oziroma
»žegnanje«, ko je v
Sveti Trojici tudi kramarski sejem. Letos sta
prirediteljem sicer ponagajala slabo vreme in
dež, vendar so na to
tradicionalno prireditev kljub temu prišli
številni obiskovalci.
Trojiško »žegnanje« se
je začelo že zjutraj z
Dobitniki priznanj občine Sveta Trojica za leto 2011
budnico, nato pa je bila
slavnostna maša, ki je
bila hkrati srebrna
maša patra Jureta.
V okviru praznovanja 5. občinskega prazZahvalo občine je zaradi uspešno izpeljane
nika je bilo še mnogo zanimivih in dragocehumanitarne akcije za nabavo vozila za prevoz
nih prireditev. Mednje sodijo tudi slavnostna
prijatelja in nekdanjega člana Francija Petka,
akademija, predstavitev zbornika ob 225-leki se je močno poškodoval v prometni nesreči,
tnici organiziranega šolstva v Sveti Trojici in
prejel Klub malega nogometa Sveta Trojica.
Veličastna klet je obnovljena tako, da je zadržala
otvoritev razstave, da o tistih bolj športno in
Člani tega kluba so tako uspešno izvedli aksvojo prvotno podobo
družabno obarvanih niti ne govorimo. Posacijo, da so preostanek sredstev namenili invamezna društva so ob občinskem prazniku nalidu Maksu Zorčiču in mu tako vsaj malce
mreč organizirala številne prireditve od košnje
olajšali finančno stisko.
trave, kolesarjenja, pohodov in obujanja starih
Franci Petek, ki je po prometni nesreči posamostanske kleti in kdo vse je pri tem sodeobičajev. V okviru programa 5. praznika obstal tetraplegik, živi v domu za ostarele, saj
loval. Ob tem se je počine Sveta Trojica je lahko vsakdo našel nekaj
nima sorodnikov, ki bi za njega skrbeli. Zato
sebej zahvalil vodstvu
zase. Veliko obiskovalcev je pritegnila tudi traso Franciju plemenito priskočili na pomoč prisamostana. Prenovljen
dicionalna Trojiška noč.
jatelji iz kluba malega nogometa. Projekt je posamostan bo po Frasovezal veliko ljudi in okrepil kolektivni duh
vih besedah veliko prisolidarnosti v občini. S projektom so člani
Atraktivna prireditev za mlade
speval k turističnemu
kluba dokazali, da kjer je volja, je tudi pot do
razvoju kraja in občine,
uspeha.
Največje zanimanje mladih pa je pritegnilo
ki ima ravno na poBronasti grb občine so podelili Urošu
mednarodno tekmovanje predelanih avtomodročju turizma še veŠkrlecu, pobudniku in nosilcu humanitarne
bilov, ki ga je organiziral Klub lastnikov prelike ambicije.
akcije za Francija Petka.
Kot je dejal Fras, so
Škrlec je o njegovem žise obsežna in zahtevna
vljenju izdelal celo
obnovitveno-restavraamaterski film, ki je vetorska dela v samostanliko prispeval k uspešski kleti pričela že v
nosti
humanitarne
jeseni 2010. leta, vendar
akcije.
so bila v glavnem skrita
Srebrni grb je prejela
Otvoritvi prenovljene samostanske kleti so poleg domačinov prisostvovali očem javnosti, saj gre
Tanja Fišer, ki je nadmnogi ugledni gosti
za velike prostore glovse uspešno vodila kraboko v samostanki
jevni odbor Rdečega
kleti. Ideja o obnovi saKriža v Sveti Trojici od
mostanske kleti sega v leto 2008, ko se je ob1989. do 2007. leta,
čina na pobudo župana Darka Frasa odločila,
sedaj pa je članica njeOb otvoritvi je župan Darko Fras dejal, da
da bo sodelovala na javnem razpisu za izbor
govega nadzornega odpredstavlja otvoritev prenovljene samostanske
projektov v okviru Operativnega programa
bora. Pod njenim
kleti enega od pomembnejših dogodkov v
Slovenija-Madžarska. Nosilec projekta je RRA
vodstvom je ta krajevni
sodobni zgodovini Svete Trojice, saj bo kraju
Mura, s slovenske strani pa poleg trojiške obodbor pridobil na Organizatorji najbolj atraktivne prireditve za mlade iz Kluba lastnikov
čine in drugih krajev sodeluje tudi Razvojna
ugledu, saj je bila zelo predelanih vozil
agencija Slovenske gorice. Z madžarske strani
sočutna, požrtvovalna
sodelujejo v projektu občina Szombathely in
in poštena. Leta 2005 je
še nekatere tamkajšnje ustanove.
za svoje delo prejela
Obnova samostanske kleti je stala okoli
tudi republiško priznanje Naj prostovoljka.
210.000 evrov, prenova okolice pa še dodatnih
Letos so podelili tudi dve plaketi občine.
delanih vozil Sveta Trojica (Trinity Tuning
40.000 evrov. Hkrati z obnovo kleti so frančiPrejela sta jih podjetje Inter Gastro za dolgoclub –TTC) na hipodromu v Lenartu. Predškani obnovili še fasado svojega samostana in
letno prisotnost na domačem trgu gostinske
sednik tega kluba je Mihael Fišer, pri organizamenjali okna, kar je prav tako stalo okoli
opreme in samostojni podjetnik Franc Mazaciji prireditve pa so mu pomagali Tanja
40.000 evrov.
Koban in mnogi drugi, saj ima to
Po projektni dokumentaciji, ki jo je
društvo z več kot 30 člani tudi veizdelal ljubljanski biro Arhitektura
liko simpatizerjev.
Matije Suhadolca, je dela pod nadzoNa hipodromu se je pomerilo
rom Zavoda za varstvo kulturne deveč kot 100 zares atraktivnih avtodiščine Slovenije izvedel samostojni
mobilov, ki so jih lastniki predelali
podjetnik Davorin Kralj iz Stare gore
tako, da so videti še bolj moderno
pri Benediktu s podizvajalcem INSTA
in sodobno. Kot nam je zaupal
Center iz Lenarta.
Danijel Rokavec, avtomobile ocenjuje posebna strokovna komisija,
ki oceni videz predelanega vozila,
Na osrednji proslavi priznazvok in glasnost izpuha (bolj je
nja občine za uspešne in soliglasen, boljše je), zvok zračnega
filtra, platišča, poslikavo avtomodarne
Trak so prerezali župan občine Sveta Trojica in
bila, višino vozila (največ štejejo
državni svetnik Darko Fras, trojiški župnik Bernajnižji) in zlasti akustiko. Med
Otvoritev prenovljene samostanske
nard Goličnik in predstavnik gradbincev-prenooboževalci predelanih avtomobikleti je bila samo ena od prireditev v
viteljev kleti Davorin Kralj
lov je najbolj čislana kar se da glaokviru 5. občinskega praznika. Na
sna glasba z močnimi basi. Jakost
predvečer otvoritve so v kulturnem Kljub dežju je bil kramarski sejem kar dobro obiskan
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brzostrelke, ki so videti kot prave, streljajo pa
s plastičnimi naboji.
Organizatorji pa so za obiskovalce pripravili
še prav posebno atrakcijo. Akrobatski voznik
Aleš Rozman iz Tržiča je s štirikolesnikom
skakal in poletel več kot 25 metrov daleč, pri
tem pa preskočil cel šotor. Njegov kolega Primož Pavšič iz Kopra pa je akrobatske skoke izvajal z motorjem. Marsikomu je ob tem zastal
dah, saj sta fanta pokazala zares izjemno spretnost in hrabrost.
Na prireditvi ni manjkalo niti drugih dogodkov, ki so pritegnili pozornost zlasti mladih obiskovalcev. Osem »vrlih dečkov« je
denimo tako močno zagrabilo avtomobil, da
ni mogel speljati. V merjenju moči so bili slovenskogoriški fantje močnejši, avtomobilu pa
so se osmodile in počile gume. Veliko pozornost mladih obiskovalcev so pritegnila tudi
mlada dekleta, ki so demonstrirala pranje avtomobilov.
Močni slovenskogoriški fantje so premagali avtomobil, ki so se mu prej zažgale in počile gume,
kot je lahko speljal z mesta

glasbe v predelanih avtomobilih se je vrtela od
130 do 150 decibelov, rekorderji pa so presegli
celo to mejo. Mimogrede: najvišja dovoljena
obremenitev za ušesa v delovnem okolju je 80
decibelov, pa še takrat mora delavec delo opravljati s ščitniki proti hrupu na ušesih. Ko so
zadoneli basi iz več kot sto predelanih avtomobilov, se je dobesedno treslo vse na hipodromu.
Robi Perko iz Svete Trojice s sodelavci je na
prireditvi predstavil Airsoft (streljanje s puškami za igranje). S tem športom ali igro se
smejo ukvarjati samo starejši od 17 let. Pozornost obiskovalcev so pritegnile zlasti puške in

Življenje v slogi
Prireditve ob 5. prazniku občine Sveta trojica so bile zelo dobro obiskane, kar dokazuje,
da občani živijo s svojim krajem in občino.
Program pa je bil posebno zanimiv zaradi
tega, ker je v njem lahko vsakdo našel kaj zase
– od starejših do mladih in od tistih, ki sta
jim bliže kultura in umetnost, do ljubiteljev
tehnike in športa. Bogastvo kraja je v tem, da
v njem v slogi živijo in sobivajo ljudje z različnimi interesi in nazori. Delitve in razdori ne
prinesejo nikomur nič dobrega. Na to modrost je ob posvetitvi prenovljene samostanske kleti Trojičanke in Trojičane spomnil tudi
frančiškanski provincial oziroma minister
pater Stane Zore.
Tomaž Kšela
Foto: Ivo Lorenčič in Tomaž Kšela

Zbornik ob 225-letnici šolstva in 140-letnici
šolske zgradbe pri Sveti Trojici
15. junija se je v OŠ in vrtcu Sveta Trojica
zgodil pomemben dogodek, izdali smo šolski
zbornik, v katerem so zapisani pomembni
mejniki, ki postavljajo temelje šolstvu v kraju.
V zborniku so zanimivi prispevki o zgodovini
šolstva, o »nadučiteljih« oz. ravnateljih, utrinki
iz starih šolskih kronik, geografski oris občine,
lahko pa preberete kaj o že upokojenih delavcih, ki so veliko svojega časa preživeli v trojiški
šoli. Prav tako o tem, kaj delamo in ustvarjamo
danes.
V četrtek, 16. junija, smo na slavnostno akademijo povabili pomembne goste in krajane
ter jih navdušili z malce drugačno obeležitvijo
dogodka. Vrnili smo se v preteklost in v domačem narečju prikazali povprečno kmečko
družino, ki se je spopadala z dejstvom, da morajo otroci doma delati,
a hkrati hoditi v šolo,
kar ni bilo lahko. Občinstvo je uživalo ob
nastopu učencev.
Po prireditvi pa nas
je v jedilnici šole pričakala razstava izdelkov
učencev in fotografij iz
preteklosti naše šole.
Marta Jemenšek, prof.

OVTAR varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar) v
vzhodnoslovenskih narečjih pomeni "čuvar
vinogradov z zrelim grozdjem".
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CENIK oglasnega prostora
1/16 strani

40 x 124 mm

80,00 €

1/8 strani

84 x 124 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 20% DDV

13. praznik občine Cerkvenjak
»Praznüvàti po antùjoško«
centra v Cerkvenjaku. Tudi za ta projekt nameravajo pomemben del sredstev pridobiti na
razpisu. Gradnja bo predvidoma potekala v
dveh fazah, uredili pa bodo glavno in pomožno igrišče s pripadajočo infrastrukturo ter
parkirišče za 160 vozil. Tako bodo lahko mladi
iz Cerkvenjaka tekmovali tudi v višjih ligah,
kar jim je bilo doslej zaradi premajhnega
igrišča onemogočeno. Zemljišča za širitev
športno rekreacijskega centra so že kupili za
82.000 evrov, celoten projekt pa bo stal
722.000 evrov. S projektom za izgradnjo novega turističnega objekta pri arheološkem
parku so na razpisu že uspeli pridobiti sredstva iz programa LEADER.
V Kadrencih je občina poskrbela za asfaltiranje krajšega odseka ceste, v Cerkvenjaku so
odprli Turistično informativno pisarno, obnoEnotni na poti razvoja
vili so fasado Kulturnega doma, v katerem domuje tudi občina, sanirali so dva plazova,
Zbranim je spregovoril župan občine Cerprenovili spletno stran, rešujejo problematiko
kvenjak Marjan Žmavc. Povedal je, da je novi
zdravstvene oskrbe (že jeseni bi lahko v Cerobčinski svet že krepko poprijel za delo, saj je
kvenjaku
ponovno
začel delati zdravnik),
hkrati pa rešujejo tudi
druga odprta vprašanja.
Žmavc je dejal, da
jim dela na občini in v
občinski upravi ne bo
zmanjkalo, saj si prizadevajo, da bi občanom
na vseh področjih zagotovili enake možnosti, kot jih imajo tisti,
ki živijo v urbanih središčih.
Na proslavi, ki jo je
odlikoval bogat kulNa osrednji proslavi ob občinskem prazniku v Cerkvenjaku se je poleg do- turni program, so pomačinov zbralo tudi veliko uglednih gostov
delili tudi priznanja
občine Cerkvenjak za
leto 2011. Bronasti grb
je prejelo Kulturno
društvo Cerkvenjak. Zahvalo občine so preimel doslej že šest sej. Čeprav so občinski svetjeli Alojz Zorko, Slavica Kovačič in Marjan
niki iz različnih strank, so se poenotili in
Zorko. Priznanja župana občine Cerkvenjak
skupno sprejeli najpomembnejše razvojne
Marjana Žmavca pa so
prejeli Jože Kraner,
Janko Babič, Mirko
Kozar, Drago Nedeljko,
Božidar Kostanjevec in
Anton Brumen.
Tako kot vsako leto
je tudi letos pred
»praznǜvajem« skozi
Cerkvenjak krenila povorka »Obudimo stare
čase«. Skupine iz posameznih naselij so na
povorki predstavile,
kako so v starih časih
opravljali tradicionalna
kmečka dela. Povorko
Dobitniki priznanj občine Cerkvenjak
je skrbno organiziralo
Turistično društvo Cerkvenjak.
ako kot vsako leto so v občini Cerkvenjak tudi letos ob občinskem prazniku
pripravili zelo bogat in pester program
prireditev, ki so potekale ves drugi del meseca
junija. V pripravo in izvedbo programa so se
vključila domala vsa društva v občini, ki so
pokazala, kaj znajo in zmorejo, njihovo delo
pa je uspešno koordiniral podžupan Jože
Gregorec.
»Glavno praznüvaje« je bilo na osrednji proslavi ob občinskem prazniku, na katerem so se
poleg občanov zbrali tudi številni gosti: več
poslancev državnega zbora, župani in podžupani sosednjih in še nekaterih drugih občin iz
vse Slovenije, predstavniki rimokatoliške cerkve in vinska kraljica iz Cerkvenjaka.

T

programe v občini. Nato je Žmavc stvarno in
s podatki spregovoril o razvojnih nalogah in
programih, ki jih občina že uresničuje oziroma
jih načrtuje. Tako se končuje širitev čistilne naprave v Kadrencih z ustrezno kanalizacijo. Kapaciteto čistilne naprave so povečali na 1250
PE in zgradili 2,2 kilometra nove kanalizacije
ter na omrežje na novo priključili 32 gospodinjstev. Kljub temu bodo morali v občini zaradi gričevnatega sveta in razpršene poselitve
zgraditi še več manjših čistilnih naprav s kapaciteto od 100 do 150 PE. Vse je pripravljeno
tudi za izgradnjo novega nizkoenergetskega
vrtca s petimi oddelki. Za to investicijo, za katero bodo potrebovali 1,7 milijona evrov, se je
občina prijavila na razpis ministrstva za šolstvo in šport. V občini pričakujejo, da bodo
lahko začeli graditi že jeseni.
Občinski svet je potrdil tudi investicijski
program za ureditev Športno rekreacijskega

Gúčati po antùjoško
Slovenskogoriški forum je v okviru občinskega praznika pripravil dva pogovora oziroma srečanji. Najprej je izredni profesor na
Pedagoški fakulteti v Mariboru in cerkvenjaški rojak dr. Bernard Rajh, ki je tudi član Slovenskogoriškega
foruma,
pripravil
predstavitev svojega narečnega slovarja »Gúčati po antùjoško«. Na predstavitev so prišli
tudi dekan Filozofske fakultete v Mariboru dr.
Marko Jesenšek in drugi gosti. Več udeležencev je poudarilo, da je Rajhov slovar dragocen,
saj ni nastajal v kabinetih, temveč je avtor črpal
gradivo zanj iz vsakodnevne govorice ljudi pri
Antonu. Sicer pa so lahko Cerkvenjačanke in
Cerkvenjačani ponosni, saj imajo kar dva slovarja narečnega jezika, čeprav občina ni velika.
Lani je namreč izšel tudi narečni besednjak
cerkvenjaškega rojaka mag. Cirila Paluca.
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nika Sv. Antona«. V
okviru
občinskega
praznika so posamezna
društva organizirala še
vrsto drugih prireditev
od košnje trave z ročno
koso do rekreativnega
kolesarjenja po mejah
občine in podobno.
Vsako društvo je nekaj
prispevalo v program
občinskega praznika,
zato je v njem lahko
vsakdo našel nekaj, kar
mu je pri srcu.

V okviru občinskega praznika je Slovenskogoriški forum pripravil predstavitev narečnega slovarja dr. Bernarda Rajha »Gúčati po antùjoško«

Nagajivo vreme
Forum je pripravil tudi predavanje rednega
Žal je organizatorjem prireditev letos malce
profesorja na Filozofski fakulteti v Ljubljani dr.
ponagajalo vreme, ki je bilo v drugi polovici
Jurija Kunaverja na temo »Slovenija, ali te pojunija precej muhasto, vendar dež ni prestrašil
znamo? Slovenci, ali se poznamo?« Eminentni
niti izvajalcev niti obiskovalcev. Tako so bile
geograf nacionalnega slovesa, ki je tudi član
vse prireditve dobro pripravljene in prav tako
Slovenskogoriškega foruma, je predstavil znadobro obiskane.
čilnosti Slovenije ter
predavanje popestril z
zanimivimi posnetki.
Študentski klub Slovenskih Goric je pripravil
potopisno
predavanje »Družina
Bračko na enoletni poti
okoli sveta«, Društvo
generala Maistra pa
pohod po severni meji
Cerkvenjaka. Osnovna
šola Cerkvenjak - Vitomarci je pripravila 5.
otroško likovno kolonijo Maksa Kaučiča in
zaključno prireditev
učencev, Aero klub Povorke »Obudimo stare čase«, ki jo pripravlja Turistično društvo CerSršen Dan letalcev, ga- kvenjak, ni mogel preprečiti niti dež
silsko društvo pa gasilsko
tekmovanje.
Društvo upokojencev
se je izkazalo z zanimivo razstavo ročnih del,
Tomaž Kšela
medtem ko je Kulturno društvo Cerkvenjak
Foto: Ivo Lorenčič in Tomaž Kšela
pripravilo premiero gledališke predstave »Kli-

ČN Cerkvenjak in kanalizacijski kanal
peracijo delno
financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega
sklada za regionalni
razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne
prioritete Razvoj regij,
prednostne usmeritve
Regionalni razvojni programi.
Investicija v dograditev čistilne naprave in
izgradnjo kanalizacijskega kanala v naseljih
Andrenci, Cerkvenjak in Stanetinci je v zaključni fazi. S predmetno investicijo (povečanje kapacitete ČN od sedanjih 415 PE na 1500
PE, to je 1085 PE, ter izgradnjo cca 2,2 km kanalizacijskega kanala) se rešuje problematika
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini.

O

Vrednost investicijskih del znaša 977.035 €.
Investicija se izvaja v letih 2010 in 2011.
Investicija je sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR) v skupni višini 462.112 €, kar predstavlja slabih 50 % investicijske vrednosti.

Investicija, ki jo občina zelo težko izpelje
brez sofinanciranja v obliki nepovratnih
sredstev, bo prinesla številne družbene koristi. Investicija bo pripomogla k razvoju občine Cerkvenjak in celotne Podravske regije,
zato je bilo zavzeto jasno stališče, da je naložba smiselna in upravičena.
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PETEK, 8. JULIJ 2011
OB 20.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Predavanje Antona Komata o ogroženi
prehranski varnosti Slovenije (organizator:
Občina Sveta Ana)
PETEK, 15. JULIJ 2011
OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Kulturna prireditev ob občinskem prazniku »Tu
sem doma« (organizator: Občina Sveta Ana)
OB 20.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Veselica pri Šenku – otvoritev veselega dela
Aninega tedna, igra ansambel Dinamika
(organizator: Okrepčevalnica Šenk)
SOBOTA, 16. JULIJ 2011
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za ženske med zaselki
Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI
KMETIJI MIHELIČ
Pohod konjenice po poteh Svete Ane (organizator: Društvo konjenikov Srebrni jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za moške med zaselki
Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v malem nogometu med zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
NEDELJA, 17. JULIJ 2011
OB 7.00, PRI KOLMANOVEM RIBNIKU V
KREMBERKU
Ekipno in posamično tekmovanje v športnem
ribolovu (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 12.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Otvoritev razstave likovne kolonije »5. Anina
paleta« in literarni popoldan z Ivanko Mežan
ter Tonetom Partljičem (organizator: Likovna
sekcija TD Sveta Ana, Občina Sveta Ana).
OB 14.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V
ZG. ŠČAVNICI
Druženje ob ljudski glasbi, plesu in prikazu
kmečkih opravil iz preteklosti (organizator:
TD Sveta Ana in družina Urbanič)
OB 15.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Športne igre gasilskih desetin - nogomet (organizator: PGD Sveta Ana in ŠD Sveta Ana)
OB 19.30, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Nogometna tekma med veteranskima ekipama Svete Ane in Lokavca (organizator: ŠD
Sveta Ana)
PONEDELJEK, 18. JULIJ 2011
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SV. ANA
Turnir v namiznem tenisu med zaselki Občine Sveta Ana – ekipno in posamično (organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Potopisno kulinarični večer o Liberiji in Gani
(organizator: MKK Mladinska kulturna zadruga)

TOREK, 19. JULIJ 2011
OB 16.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Športne igre mladih (organizator: ŠD Sveta
Ana)
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v badmintonu (organizator: ŠD Sveta
Ana)
SREDA, 20. JULIJ 2011
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V
KREMBERKU
Ekipno in posamično streljanje z zračno
puško (organizator: DU Sveta Ana)
ČETRTEK, 21. JULIJ 2011
OB 10.00, BIVALNA ENOTA ZAVODA
HRASTOVEC V ZG. ŠČAVNICI
Otroške likovne delavnice (organizator: Likovna sekcija TD Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v ulični košarki med zaselki Občine
Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
PETEK, 22. JULIJ 2011
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI PREŠI V
CENTRU SVETE ANE
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana (organizator: DU Sveta Ana)
OB 14.00, ZG. ŠČAVNICA
Otvoritev mostu čez reko Ščavnico (organizator: Občina Sveta Ana)
OB 20.00, KAVA BAR BORZA
Družabne igre – turnir v taroku (organizator:
ŠD Sveta Ana)
SOBOTA, 23. JULIJ 2011
OB 14.00, CENTER SVETE ANE
Postavitev klopotca (organizator: TD Sveta
Ana in naselje Kremberk)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Šaljive igre med zaselki Občine Sveta Ana
(organizator: ŠD Sveta Ana in TD Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Podelitev pokalov in priznanj ob prireditvah v
Aninem tednu (organizator: Občina Sveta
Ana in ŠD Sveta Ana)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 24. JULIJ 2011
OB 7.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 9.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 10.00 Mimohod godbe na pihala
OB 10.00 ŠOTOR NA PLATOJU TELOVADNICE
Zabava z ansamblom Trio AS (organizator
PGD Sveta Ana)
OB 11.00 Slovesna maša v cerkvi Svete Ane
OB 18.00, ŠOTOR NA PLATOJU TELOVADNICE
Tradicionalna gasilska veselica s srečelovom,
igra ansambel Show band Klobuk (organizator: PGD Sveta Ana)
TOREK, 26. JULIJ 2011
OB 7.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 9.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 11.00 Maša v cerkvi Svete Ane

Župan Silvo Slaček ob 13. prazniku občine Sv. Ana:
I. faza, ki obsega dograditev obstoječe ČN,
je že zaključena.
II. faza, ki pa obsega izgradnjo cca. 2,2
km kanalizacijskega kanala, pa je v zaključni
fazi.

Foto: L. K.

PET, SOB, NED, 8., 9. in 10. JULIJ 2011
Mednarodna likovna kolonija »5. Anina paleta«
(organizator: Likovna sekcija TD Sv. Ana)

mag. Vito Kraner

»Sv. Ana praznuje letos 13. občinski praznik. V 13 letih smo spoznali, da je bila odločitev za
samostojno občino utemeljena in odločilna za razvoj.
Menim, da se je v teh 13 letih občina zelo dobro razvijala in da je imela vseskozi odgovorne predstavnike, ki
so jo vodili v pravo smer. Menim, da je tako tudi sedaj.
Veseli me, da se vsako leto ob prazniku odvije toliko
dogodkov, kar nakazuje smer in pripadnost občanov
občini. Osrednja proslava je uvod v mnoge kulturne,
športne in druge aktivnosti. Prepričan sem, da se
bomo tudi letos odzvali na primeren način, da bodo
sodelujoči in obiskovalci zadovoljni. Vabim na letošnje prireditve ob Aninem tednu, ki jih bomo Anovčani
pripravili z veliko mero vznesenosti in skrbnosti. Ne
boste razočarani nad bogatim kulturnim programom
ter odlično kulinariko, ki je v bližnji okolici Svete Ane
zelo prepoznavna.«
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Sončna elektrarna v izgradnji, uspešen
turizem, razpisi ter odvoz smeti
Aktivnosti v industrijski coni že potekajo.
Pred kratkim je bil objavljen razpis za prodajo poslovne cone, na katerega so se prijavili trije investitorji za celotno cono, ki je
razdeljena na približno tri enake dele. Tam
naj bi postavili sončno elektrarno. Pogovarjali smo se z županom.
Župan Silvo Slaček: »Samo eden od ponudnikov je uspel zagotoviti finančna sredstva in
je poravnal tudi kupnino. Ostalima to, žal, ni
uspelo. V teh dneh je v postopku objava za
drugi dve parceli v poslovni coni Žice. Pričakujemo, da bomo ob ponovljenem javnem pozivu pridobili zainteresirane investitorje.
Celotna poslovna cona zajema cca 5 ha zemljišč, tako da lahko govorimo o 4,5 ha aktivnih
površin, preostalo odpade na komunalno in
cestno infrastrukturo. Parcele pa so razdeljene
na tri enake dele.«
Občina je začela s komunalnim opremljanjem prodane parcele. Lahko namignete roke
izgradnje sončne elektrarne? »Projektna do-

Dela v poslovno-industrijski coni so se začela

kumentacija je predana, v kratkem bo izdano
gradbeno dovoljenje in začelo se bo komunalno opremljanje. To je pogoj za takojšnjo
gradnjo objekta, saj je novi lastnik že začel z
aktivnimi deli na parceli. Lastnik ima cilj zaključiti dela in sončno elektrarno postaviti v
obratovanje še v letošnjem letu. Tako bo, z veliko verjetnostjo to lahko trdim, zgrajena vsaj
ena od predvidenih treh sončnih elektrarn.«

rana v prihodnjih dveh letih; pomagali si
bomo z aktualnimi razpisi za to področje.«
V Aninih novicah ste objavili več razpisov.
Na katera področja se občani najbolj prijavljajo? »Že nekaj let v poletnem času objavljamo javne razpise za naše občane in
društva. Najbolj aktualni so razpisi za gradnjo
malih čistilni naprav (MČN) in razpisi za
spodbujanje podjetništva. Do določene občinske pomoči so upravičeni podjetniki, ki so se v
preteklem letu samozaposlili ali pa so odprli
nova delovna mesta. Visok odziv je tudi na
razpis za nagrade uspešnim dijakom in študentom. To me posebej veseli, saj jih vsako leto
kar nekaj in so res najboljši. Prav tako je razpis
za kulturne programe, v okviru kulturnega
društva, pod okriljem katerega delujejo različne skupine, zelo na mestu, saj občina s finančnimi vzpodbudami dodatno poskrbi za
financiranje dejavnosti.«
Mesec julij se odvija v duhu občinskega
praznika … »Letos se bodo praznovanja začela z 8. julijem, z likovno kolonijo Anina paleta in s predavanjem
Antona Komata o
ogroženi prehranski
varnosti Slovenije. Kolonija je že peta po vrsti
in se je zelo veselimo.
»Tu sem doma« je
osrednja proslava z
mnogimi glasbenimi
gosti. Anina nedelja,
farno žegnanje, bo 24.
julija; vsako leto je posebej slovesna. Anin
teden ponuja veliko
kulturnih dogodkov:
otvoritev likovne razstave, prireditve na
Grafonževi domačiji,
nastop folklornih skupin, otvoritev mostu
čez reko Ščavnico, športne dogodke: ribolov,
nogomet, namizni tenis, košarko, odbojko,
streljanje z zračno puško, … za vsakega nekaj.
Z zadovoljstvom lahko povem, da so vsi ti dogodki pri Ani ali v Lokavcu zelo lepo obiskani,
kar je tudi neke vrste barometer za to, da občani živijo s prireditvami, saj pridejo ali nastopat ali vzpodbujat svoje domačine.
Letos nas bo obiskal tudi Tone Partljič s pri-

Odvoz smeti očitno nekaterim povzroča težave ali pa so
jim lastne smeti odveč

Prireditve ob 12. prazniku občine Benedikt
Torek, 28. junij 2011
ob 9. uri v OŠ Benedikt-igralnica Sončki: A veš, koliko te imam rad? – lutkovno-pravljična delavnica; Kulturno društvo Benedikt in JSKD Lenart.
Petek, 1. julij 2011
ob 18. uri v Kulturnem domu Benedikt: Otvoritev ogrevalnega sistema s toplotno črpalko;
Gejzir, d. o. o.;
ob 19. uri v Kulturnem domu Benedikt: Pozdrav prazniku; Kulturno društvo Benedikt.
Sobota, 2. julij 2011
ob 16. uri na igrišču ob Športni dvorani Benedikt: Igre na vasi; DKŽD Benedikt.
Nedelja, 3. julij 2011
ob 14. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Spoznavajmo svoj kraj – pohod po občini; Turistično društvo Benedikt;
ob 14. uri na igrišču ob Športni dvorani Benedikt: Turnir naselij v malem nogometu; KMN
Benedikt;
ob 19. uri na igrišču ob Športni dvorani Benedikt: Revijalna tekma v malem nogometu med
ekipama gospodarstvenikov in politikov; KMN Benedikt.
Ponedeljek, 4. julij 2011
ob 16. uri na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju; Balin klub Petelin Benedikt.
Torek, 5. julij 2011
ob 19. uri v Športni dvorani Benedikt: Humanost in kultura Benedikt 2011 – otvoritev razstavnega salona – na ogled vsak dan do nedelje, 10. 7. 2011, od 9. do 19. ure; Klub krvodajalcev
Benedikt.
Sreda, 6. julij 2011
7.–12. ure v OŠ Benedikt: Izredna krvodajalska akcija; OO RK Benedikt;
ob 16. uri pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško - v ponedeljek in torek od 16.
ure dalje možnost treninga pri lovskem domu, udeleženci lahko za tekmovanje uporabljajo
svoje zračne puške; Lovska družina Benedikt.
Četrtek, 7. julij 2011
ob 17. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini; Društvo upokojencev Benedikt.
Petek, 8. julij 2011
ob 20. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt: Županov večer – osrednja prireditev ob 12. občinskem prazniku; Občina Benedikt;
ob 22. uri – Ognjemet.
Sobota, 9. julij 2011
ob 10. uri izpred Športne dvorane Benedikt: S Starodobnikom po občini Benedikt; Klub Starodobnik Slovenske gorice;
od 19. uri v prireditvenem šotoru pri Športni dvorani Benedikt – Vesela noč z Avseniki; Prevozi-gostinstvo Maksimiljan Šijanec in KMN Benedikt.
Nedelja, 10. julij 2011
ob 8. uri na Čolnikovem trgu: Budnica - Društvo godba na pihala Občine Markovci; Občina
Benedikt;
ob 10. uri v prireditvenem šotoru pri cerkvi Sv. Benedikta: Slavnostna maša v počastitev farnega patrona Sv. Benedikta in farno žegnanje; Župnija Sv. Benedikta.

Župan občine Benedikt Milan Gumzar pred 12. občinskim praznikom:
»Pred nami je 12. občinski praznik, praznik, na katerega smo občani in občanke tudi ponosni. Skupaj ga
slavimo kot praznik občine in kot praznik farnega zavetnika.
Razvoj v zadnjih 13 letih je Benedikt tako preoblikoval, da se včasih celo sami sprašujemo, ali ga dobro
poznamo. Zdaj bo potrebno vlagati več v človeške vire,
v ljudi, v pomen kulture, znanosti in ostalo in morda
manj v samo infrastrukturo oziroma objekte splošnega
pomena.
Pozivam občanke in občane občine Benedikt, da se
v čim večjem številu udeležijo vseh prireditev, ki jih
imamo v teh dneh, z željo, da pozabimo na vsakodnevne skrbi ob druženju, ob splošnem klepetu in seveda
ob dobrem razpoloženju!«

Župan Silvo Slaček: V občini smo prešli na nov sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Ugotavljamo pa, da so nekateri površno prebrali obvestila, ki so o novem načinu odvoza odpadkov
prišla v vsako hišo. Ni nepomembno ponovno opozoriti na to, da je odpadke potrebno sortirati,
npr. plastiko, papir idr. Odpadkov pa ni potrebno nikamor odvažati. Opažamo namreč, da so
ekološki otoki precej zasičeni z vrečami s plastiko. Odvoz smeti poteka od doma, kot je do nedavnega veljalo za mešane odpadke, a po novem razporedu, ki so ga dobila vsa gospodinjstva
od podjetja Saubermacher. Apeliram na vse, da se držijo razporeda in odjemnega mesta, ki je
po navadi pred hišo. Na ekoloških otokih se pojavljajo odpadki, ki ne sodijo tja in jih je potrebno nato odpeljati na odjemno mesto, ki je na podjetju Saubermacher; opaziti je klavniške odpadke, stare obleke, avtomobilske pnevmatike idr. Ker tega ne odpeljejo, ostaja tam in povzroča
smrad ter nemalokrat jezo in slabo voljo ljudi, ki živijo v bližini ekoloških otokov.
Kanalizacija v Ledineku je eden pomembnejših projektov. Koliko gospodinjstev bo
oskrbljeno? »Imeli smo sestanek z lastniki
zemljišč, preko katerih potekajo kanali iz naselja Ledinek. V občini smo že pričeli s pripravljalnimi deli in urejanjem potrebne
tehnične dokumentacije. Z upoštevanjem pripomb lastnikov bomo lahko projekt izpeljali.
Gre za cca 300 gospodinjstev. Predvidevamo,
da bo kanalizacija s čistilno napravo realizi-

znano umetnico Ivanko Mežan, ki je svoj čas
živela pri Sv. Ani. Z nami bosta preživela lepo
literarno popoldne. Najpomembnejši dogodek
v Aninem tednu je postavitev klopotca v soboto, pred Anino nedeljo, saj sta Jakob in Ana
prva znanilca jeseni. Postavitev klopotca
spremlja zanimiva kulturno-etnološka prireditev, letos bodo klopotec postavljali občani
naselja Kremberk.«
Suzana R. Breznik

Program SIP TV se v analognem sistemu KKS LENART nahaja na kanalu S 30 - frekvenca 375,
25 Mhz, v programski shemi SIOL TV na kanalu 143, T2 TV na programu 24, AMIS TV na
programu 94. Tudi teletekstne strani na SIP TV, od ponedeljka, 18. 4. 2011,
tudi v digitalni programski shemi Telemach po vsej sloveniji.

Programski termini za občino Lenart:
petek ob 10.00 in 18.00,

sobota ob 10.00,

nedelja ob 18.30

Informacije na spletni strani: www.siptv.si, kontakt: info@siptv.si
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Poraba pitne vode narašča
občini Benedikt so se na začetku junija
člani občinskega sveta sestali že na šesti
seji. Občinske svetnice in svetniki so
največ časa posvetili dopolnjevanju in sprejemu normativnih aktov, ki jih je bilo treba
uskladiti z spremembami v naši zakonodaji na
področju lokalne samouprave. Med najbolj
pomembnimi točkami je bila obravnava in
sprejem statuta občine Benedikt v drugem
branju. Po razpravi je svet novi statut občine
Benedikt sprejel. Kot nam je povedal župan

V

Milan Gumzar, so morali statut uskladiti s
spremembami, do katerih je prišlo v zakonodaji na področju lokalne samouprave na državni ravni.
Poleg tega so svetniki obravnavali in sprejeli
poslovnik občinskega sveta. Ta ureja organizacijo in način dela občinskega sveta ter način
uresničevanja pravic in dolžnosti članic in članov sveta. Njegove določbe se smiselno uporabljajo tudi za delovanje delovnih teles sveta
in njihovih članov.
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Člani sveta so sprejeli tudi odlok o gospodarskih javnih službah, ki ureja lokalne gospodarske javne službe občine Benedikt, način
njihovega izvajanja ter strokovno tehnične in
razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih služb in druga
vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb.
Prav tako je občinski svet sprejel odlok o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave. Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave v občini Benedikt, način vodenja te uprave in njene naloge,
pooblastila in odgovornosti direktorja občinske uprave. Odlok prav tako določa, da občinska uprava neposredno izvaja upravne in
druge naloge občine Benedikt.
Poleg usklajevanja in sprejemanja normativnih aktov, kar je brez dvoma tako s strokovnega kot vseh drugih vidikov zelo zahtevna
naloga, so svetniki sprejeli tudi cenik uporabe
Športne dvorane Benedikt za sezono
2011/2012. Ker so stroški za obratovanje in
vzdrževanje športne dvorane v zadnjem obdobju rastli hitreje kot cene najema, je bilo
treba nekoliko dvigniti ekonomske cene najema. Tako sedaj znaša ekonomska cena na-

AKTUALNO IZ OBČIN
jema športne dvorane 17,90 evra na uro. Osnovni šoli Benedikt za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa najemnine za športno
dvorano ne zaračunavajo, zato prihodke od
najemnin predstavljajo le najemnine, ki jih
plačujejo društva za vadbo v popoldanskem
času ali ob vikendih.
Svetniki so obravnavali tudi poročilo o izvajanju občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini v letu 2010. Iz poročila Mariborskega vodovoda, ki to lokalno
gospodarsko javno službo izvaja, je razvidno,
da je bila lani glede na leto 2009 poraba vode
v občini Benedikt višja za 1,4 odstotka. Poraba
pravnih oseb se je povečala za 3,4 odstotka,
poraba fizičnih oseb pa zmanjšala za 3 odstotke. Občina je lani pridobila pet novih priključkov in šest novovgrajenih vodomerov.
Vodomere redno menjavajo vsakih pet let.
Lani so jih zamenjali pet, leto poprej pa 172.
Pristojni redno skrbijo tudi za nadzor kakovosti vode. Lani so odvzeli 27 vzorcev in jih mikrobiološko analizirali.
Svetniki so sprejeli tudi informacijo o premoženjski bilanci občine Benedikt za leto
2010.
T. K.

Krožišče v Benediktu bo vsak čas nared
radbena dela pri izgradnji in urejanju
krožišča na glavni cesti od Lenarta
proti Gornji Radgoni v središču Benedikta so mnoge presenetila, saj so se jih lotili
bolj temeljito in obsežno, kot si je marsikdo
predstavljal. Poleg krožišča bodo uredili tudi
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vso njegovo okolico. Zaradi tega je bilo v minulih dneh normalno življenje v Benediktu
bolj moteno, kot so si nekateri spočetka predstavljali. Prebivalce Benedikta niso pestile
samo prometne težave, temveč sta jim delala
preglavice tudi prah in hrup, ki pač spremlja
vsako gradnjo. Na srečo pa
vse neprijetnosti enkrat minejo in sedaj se prebivalcem Benedikta obeta večja
prometna varnost, kot so je
bili navajeni doslej, ko je
bilo vključevanje na glavno
prometnico skozi kraj zelo
nevarno.
Krožišče naj bi dokončali kmalu, tako da bodo
poletne mesece prebivalci
Benedikta že preživeli v
prometno bolj urejenem in
varnem okolju.

Za obnovo štirih vaških jeder ste pripravili
vse. Čakali ste na razpis … »Z veseljem smo
dočakali razpis kmetijskega ministrstva za ureditev vaških jeder. Razpis je sicer namenjen
vsem slovenskim občinam, na razpolago je
okrog 6 milijonov EUR. Upam, da bomo z našimi projekti, obnovo vaških jeder Zavrh,
Selce, Šetarova in Lormanje, uspeli. Izvedeli
smo, da bo jeseni še en podoben razpis, ki bo
zagotovil še več sredstev za tovrstne naložbe.
Veliko si obetamo, vsa štiri vaška jedra so potrebna tovrstnih naložb.«
Kako se celijo »rane«, umik izvajalcev na
pomembnih gradbiščih zaradi stečajev? »23.
junija smo odprli ponudbe potencialnih izvajalcev za dokončanje obnove kulturnega doma
v Lenartu. V juliju bo, po pričakovanjih, izbrani izvajalec znan in bo lahko začel z deli.
Za nadaljevanje del v projektu Celovita
oskrba SV Slovenije s pitno vodo, ki je prav
tako zastal zaradi iskanja novih izvajalcev, so
bile ponudbe zbrane in ocenjene, zdaj je celotna zadeva v rokah Ministrstva za okolje in
prostor. Čakamo na njihov odgovor, da bomo
lahko izbrali izvajalce.«
Izvedelo se je, da boste na julijski seji občinskega sveta dobili več informacij o prihodnosti Hotela Črni les.
»Na seji v prvi polovici
julija bomo dobili podrobnejšo informacijo
o naložbenih načrtih
lastnika, ki je kupil objekt Hotel Črni les. Mislim, da gre za
pomemben korak pri
ponovni oživitvi pomembnega turističnogostinskega objekta, ki
naj bi v doglednem
času začel služiti svojemu namenu in naj bi
zagotovil tudi prepotrebna prenočišča v Lenartu. Za konkretno turistično dejavnost je
namreč potreben centralni turistični objekt z
nastanitvami, na katerega se bo navezala vsa
preostala turistična ponudba območja. Tudi za
motel Šega(Vindiš), v središču mesta Lenart,
sem obveščen, da se zadeve premikajo. Lastnica NLB je namreč sprožila poizvedbe, ki bi
lahko pomenile, da je prodaja morda blizu.«

Tekst in foto: T. Kšela

Lenart

Zgled, razpis in odprta vprašanja …
Odgovarja mag. Janez Kramberger,
župan občine Lenart
Da ne bova začela s problemi oz odprtimi
vprašanji, najprej o obisku iz Srbije. Gostom
je bila občina Lenart eden od vzorcev, primerov evropske dobre prakse, ki jim želijo slediti.

očitne težave v izgradnji infrastrukturnih objektov. Minister je obiskal ob naši občini še
mestno občino Maribor, občino Gorišnica in
občino Hoče – Slivnica, kjer smo ga seznanili
s slovenskim projektom lokalne samouprave
in možnostmi koriščenja sredstev iz evropskih
skladov, kohezijskih in regionalnih, kako izvajamo to možnost in kakšna je vloga občinske
administracije in vlade, razvojnih agencij in
posameznih podjetij, ki se s tovrstnimi vprašanji ukvarjajo. Ogledal si je nekaj projektov,
izvedenih s sofinanciranjem evropskih sredstev, in s svetovalci izrazil zadovoljstvo in pričakovanje, da bo Republika Srbija, ki stopa na
evropsko pot, pripravljena dočakala takšne
možnosti in imela pripravljenih že nekaj konkretnih projektov.«

Papir servis je pred nedavnim »dvignil
prah« … »O Papir servisu smo na osnovi pobude civilne iniciative govorili na eni prejšnjih
sej občinskega sveta, na prihodnji seji pa bodo
predstavniki podjetja podrobneje predstavili
razvojno strategijo. Papir servis v Lenartu sortira nenevarne kovinske in nekovinske odpadke. Tiste, ki so primerni za reciklažo ali
nadaljnjo obravnavo, ločuje, tiste, ki so namenjeni za sežig, pa odvaža. Imajo dovoljenje za
obdelavo 50 tisoč ton letno, podjetje pa si

prizadeva te količine povečati na 150 tisoč ton
na leto. Civilna iniciativa ter pravne in fizične
osebe iz okolice podjetja so opozorili na
močno obremenjevanje okolja. Pritožili so se,
da je tovrstna dejavnost, kot se ta čas izvaja,
moteča. Ob obremenitvi infrastrukture se pojavljajo smrad in ostanki odpadkov v okolici.
Prisotna je bojazen, da bodo večje količine to
breme za okolje še povečale. Občina je z nekaterimi potezami dala podjetju jasno na znanje,
da nadaljevanje dejavnosti na tovrsten način
ne bo več mogoče. Podjetje zagotavlja, da
bodo stvari urejene na nemoteč način. Proces
bo tekel v zaprtih prostorih, prostor bo pod
podtlakom, da bodo vse emisije šle preko bioloških filtrov, tako da se smrad ne bo širil v soseščino. Že sedaj so se logistično drugače
organizirali, tako da tovornjaki ne čakajo pred
objektom, ampak je prevoz organiziran tekoče.
Kot župan sem od vodstva Papir servisa zahteval, da vse te namere in načrte predstavijo
občinskim svetnicam in svetnikom in posredno lenarški javnosti. Podjetje mora namreč delovati v skladu z javnimi predpisi.
V primeru, da temu ne bo tako, ne morejo
pričakovati podpore s strani lokalne
skupnosti.«

V Radehovi so napovedali zaporo ceste …
»Zelo podpiram prizadevanja krajanov Radehove, da se državna cesta, ki vodi skozi naselje,
rekonstruira. V skladu z dogovorom, ki sva ga
podpisala prometni minister in jaz kot župan,
smo naloge, ki smo jih morali opraviti mi, v
celoti opravili. Pripravili smo potrebne projekte, ki so revidirani, zemljišča so zagotovljena, problem je
samo, da v državnem
proračunu ni rezerviranih sredstev za tovrstno
investicijo. Ljudje to,
seveda, težko sprejmejo. Ali bodo sredstva
v rebalansu proračuna,
ki naj bi bil v kratkem
sprejet; premier nanj
veže celo zaupnico; zagotovljena, ne morem
zatrditi. Občani seveda
ne morejo sprejeti, da
se tako dolgo ne morejo
najti sredstva, s katerimi bi obnovili dotrajano prometnico, dodatno uničeno v času gradnje avtoceste.
Občina je v stalnem stiku z uslužbenci prometnega ministrstva in direkcije za ceste, vendar zagotovitev potrebnih sredstev ni v moči
ne ene ne druge strani. Potrebna je odločitev
državnega zbora. Predlog je bil pripravljen,
potrebna je politična odločitev. Če bo proračun znižan za okrog pol milijarde EUR, je
vprašljivo, ali bodo takšne in podobne investicije ostale v njem.«
Edvard Pukšič

Brezžični širokopasovni internet?
»Med drugimi je tudi
našo občino obiskal dr.
Sulejman Ugljanin, minister za nerazvita področja v vladi Republike
Srbije s sodelavci. Ta status ima v Srbiji nekaj
nad 50 občin. Gre za področja, kjer je velika nezaposlenost, kjer so
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bčina Lenart se že precej časa trudi,
da bi vsem gospodinjstvom omogočila dostop do širokopasovnega
interneta. Po zavrnjeni skupni kandidaturi
občin osrednjih Slovenskih goric na državni razpis te občine iščejo možne rešitve. V
občini Lenart doslej nobenemu ponudniku
ni uspelo zaradi tehničnih ovir, v juniju pa
je dobila ponudbo podjetja Ciljne komunikacije, d.o.o. iz Maribora, ki zajema brezži-
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čni širokopasovni dostop do interneta na celotnem območju občine. Mrežo bi kasneje razširili še na druge občine. Uspešno so postavili
sistem v občini Ormož, sedaj pa bi začeli v Lenartu, če bo dovolj interesentov. Zainteresirani
bi lahko dostopali do interneta, digitalne televizije in telefona. Občina je občanom poslala
informacijo omenjenega podjetja, interes pa je
bilo treba izkazati do 25. junija.
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Sv. Jurij

Ureditev vaškega jedra, rekonstrukcija ceste, obnova kulturnega doma
Komunala Slovenske gorice bo izvajalec obnove vaškega jedra v Jurovskem Dolu

Rekonstrukcija ceste Močna–Zg.
Partinje–Jakobski Dol in prijava na
razpis za obnovo Kulturnega doma

1. junija sta župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah in direktor podjetja Komunala
Slovenske gorice, d.o.o. Marjan Bračko podpisala pogodbo za izvedbo projekta »Ureditev
vaškega jedra Jurovski Dol«. Postopek izbire
izvajalca se je vlekel vse od marca, ko je bil na
javnem portalu objavljen razpis. Za najugodnejšega izvajalca se je izkazalo podjetje Komunala Slov. gorice, ki je vrednost izvedbe
projekta ocenila na 406.940,19 €. Občina Sv.
Jurij v Slovenskih goricah bo s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja,

Med pomembnejše projekte sodi tudi rekonstrukcija lokalne ceste LC 203 461 Močna–
Zg. Partinje–Jakobski Dol, za katero je na
Portalu javnih naročil že bilo objavljeno javno
naročilo za izvajanje del. »Prijavilo se je 6 izvajalcev, sedaj poteka preverjanje najugodnejših ponudnikov. V kolikor ustrezajo razpisnim
pogojem, bo sledil podpis pogodbe. V kolikor
se nobeden ne bo pritožil, lahko pričakujemo,
da se bodo dela pričela v začetku septembra,«
podrobneje predstavlja postopek izbire izvajalca župan Škrlec, ki v nadaljevanju pove, da
je rekonstrukcija te ceste razdeljena na 3
sklope: sanacijo plazu, prenovo t.i. Lešnikovega klanca in preplastitev dela cestnega odseka, ki je v dolžini 1630 m le
gramoziran. Sredstva za obnovo, oz. preplastitev ceste bo občina dobila s strani
države, po zakonu o financiranju občin v
višini 137.000 €
Poleg projektov, ki se že izvajajo, se je
občina prijavila na razpis za obnovo kulturnega doma, v skupni vrednosti projekta okoli 600.00 €. Kljub kratkemu
roku, ki je bil na voljo za prijavo, se je
občina pravočasno prijavila, saj je imela
projektno dokumentacijo že nekaj časa
pripravljeno. Sedaj ostane čakanje in
upanje, da bodo izbrani in da bodo
lahko čim prej pričeli z obnovo, ki se bo
Župan Peter Škrlec (desno) in direktor Komunale Slo- najverjetneje pričela prihodnje leto.
venske gorice Marjan Bračko ob podpisu pogodbe

ukrep Obnova in razvoj vasi, dobila 324.726,19
€ nepovratnih sredstev. Preostali delež pa bo
zagotovila iz lastnih sredstev. Projekt bo potekal v dveh sklopih, izvajalec pa bo pričel v začetku julija. Letos bo tako urejena sprehajalna
pot do ŠRC Jurovski Dol v skupni dolžini 800
m. Širina poti, kombinacija kamna in asfalta,
bo 1,5 m. Na trgu in potki bo nameščenih 24
novih električnih drogov z razsvetljavo. Trg v
vaškem jedru bo urejen z ustrezno komunalno
opremo. Projekt naj bi bil v celoti dokončan
najkasneje do poletja 2012.
Poleg obnove vaškega jedra, ki je ena najpomembnejših investicij, pa na občini nadaljujejo z obnovo in dograditvijo vodovoda ter
kanalizacijskih vodov. Po besedah župana
Petra Škrleca naj bi podjetje NGP Ptuj dokončalo projekt do 15. 9. 2011. Vrednost investicije je 423.678,28 €, od tega bo občina dobila
327.971,76 € nepovratnih sredstev.
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Svetniki občine Sv. Jurij v Slov. goricah proti ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
Na 6. redni seji so svetniki glasovali proti
pismu o nameri za ustanovitev organa skupne
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in
redarstvo. Ugotavljajo, da so občani zadovoljni
z delom Medobčinskega inšpektorata in Medobčinskega redarstva, ki sedaj opravljata delo v
občini, skeptični pa so glede stroškov delovanja predlagane ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva na območju bivše
občine Lenart z občino Šentilj. Po neuradnih
podatkih naj bi ustanovitev nove službe zavrnili tudi v občini Šentilj.
Dejan Kramberger
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Kmetijsko-obrtniški sejem KOS
2011 Lenart
o ocenah organizatorjev, strokovne javnosti, razstavljalcev in obiskovalcev je
KOS uspel. Po kratki časovni distanci je
prav, da naredimo »inventuro« prvega Kmetijsko-obrtniškega sejma v Lenartu. Ideja o organizaciji sejma se je porodila v prazničnih
dneh okrog novega leta. Pričela so se »tipanja«
njihovimi očarljivimi izdelki, čebelarji in
okolice in odgovornih v občini, kakšne bodo
ostali.
reakcije na idejo. Končna odločitev, da gremo
V zabavnem delu je ponujal sejem obilo zav organizacijo, je padla nekje v začetku marca.
bave. Organizacijo tega dela je prevzel Javni
Od takrat naprej pa na »polno paro«! Prvič in
sklad za kulturne dejavnosti RS Lenart. Vsem
v kratkem času je bila dodatek k zahtevni nanastopajočim najlepša hvala v upanju, da so se
logi. Zdaj z veseljem ugotavljamo, da se je trud
dobro počutili in da se drugo leto spet vidimo.
izplačal.
V nedeljo nas je obiskalo tudi Društvo staInfrastruktura | Hipodrom Polena pri Lerodobnikov Benedikt, kar je bila za obiskonartu je kot nalašč za takšno prireditev, saj
valce prava atrakcija. Medijsko sta nas podprla
nudi vso potrebno infrastrukturo za takšne
Radio Slovenske Gorice, ki se je dva dni oglavrste sejma. Občina, na čelu z županom, je oršal tudi iz prizorišča, SIP televizija Lenart in
ganizatorjem takoj ponudila omenjeno lokaOvtarjeve novice.
cijo. Skozi izpeljavo sejma se je potrdilo, da je
Zahvalo pa smo dolžni tudi okoliškim občibila ocena o primernosti in opremljenosti lonam, ki so sodelovale v reklamiranju sejma.
kacije pravilna.
Gostinsko dejavnost je pokrilo podjetje »29«
Kakšen sejem | Nihče ne iznajde tople vode,
iz Lenarta.
če ugotovi, da so Slovenske Gorice kmetijskoobrtniško področje; zato
tudi Kmetijsko-obrtniški
sejem. Pri iskanju podrobne specializacije sejma
smo prišli na idejo, da naj
bodo to - dopolnilne dejavnosti na kmetiji – in to je in
bo glavni moto tega sejma
tudi vnaprej.
Razstavljalci | Nad številom razstavljalcev smo na
neki način pozitivno presenečeni tudi sami. Odzvalo
se jih je, po naši oceni, za
prvič, zelo veliko število, različnih dejavnosti in iz različnih krajev Slovenije, en Pogled na sejem iz helikopterja, foto: Jure Vilčnik
razstavljalec pa je bil tudi iz
avstrijske Koroške.
Sodelovalo je 90 razstaNa otvoritveni slovesnosti so sodelovali
vljalcev, od tega 20 iz Lenarta in okolice.
župan Lenarta mag. Janez Kramberger, predRazstavljeni so bili kmetijska mehanizacija, čisednika KGZS Ciril Smrkolj in Obrtno-podstilne naprave, postrojenje za biomaso, avtojetniške zbornice Štefan Pavlinjek. Prvi dan si
mobili, tehnika za ogrevanje, različne obrtne
je sejem ogledal tudi kmetijski minister mag.
dejavnosti in ostalo.
Dejan Židan. K popestritvi otvoritve sta priNa sprejemu razstavljalcev v petek zvečer
spevala Obrtniški pevski zbor Lenart in godba
smo v sproščenem klepetu prisluhnili pobuna pihala MOL Lenart.
dam in predlogom razstavljalcev, ki jih bomo
Organizatorji sejma - Konjeniško društvo
drugo leto s pridom uporabili.
»Slovenske Gorice« Lenart, Moneta Pernica v
Strokovni del | V strokovnem delu smo si zasodelovanju z Občino Lenart - smo zadovoljni,
mislili tri teme: dodatne dejavnosti na kmetiji
da nam je ideja uspela in imamo že mnogo
– nosilec je bila KGZS Slovenije, podružnica v
novih zamisli, kako drugo leto – zadnji vikend
Lenartu s Francem Ornikom na čelu in njegov maju - pripraviti drugega.
vimi sodelavci; biomasa in koriščenje gozdov Ocenjujemo, da nas je v treh dneh trajanja
nosilec je bil Zavod za gozdove – predavatelj pa
Tomaž Žvarc s sodelavci - in
čebelji izdelki - Čebelarska
zveza Maribor - predavatelj
pa Vlado Pušnik.
Osnovna ideja strokovnega dela je, da so strokovnjaki za posamezno temo v
terminu, ki je predviden, na
razpolago in da odgovarjajo na postavljena vprašanja
zainteresiranih
obiskovalcev. Takšen način
je bil sprejet s simpatijami.
Kaj je še bilo videti na
Foto: E. P.
sejmu | Društvo malih živali Maribor je predstavilo
svoje člane v posebnem šosejma obiskalo cca 5000 – 7000 obiskovalcev.
toru. To je bila zelo posrečena dodatna popeNa žalost je bilo v soboto slabo vreme, zato je
stritev sejemskega prostora. Odgovorni mož,
bil ta dan slabše obiskan. Organizatorji sejma
Dušan Rajh, pa ocenjuje, da so ljudje z vesese zahvaljujemo vsem, ki so nam dobronaljem obiskali šotor - predvsem z otroki. Za
merno pomagali, in jih pozivamo k sodelovaotroke je bilo na razpolago tudi jahanje poninju še naprej. Obljubljamo, da se bomo še
jev. Lastnika ponijev sta imela polne roke dela.
naprej trudili, da se Kmetijsko-obrtniški sejem
Na ogled so bili tudi kasaški konji, burske koze
Lenart umesti v okolje kot potrebna in dobroin nekaj sort ovac.
došla prireditev.
Posebno draž sejmu in potrjevanje osnovne
Se vidimo na sejmu drugo leto – zadnji viideje so dali kmečki turizmi in vinogradniki v
kend v maju!
posebej za to urejenih hišicah. Po obisku sodeč
je bilo to zelo dobrodošlo. Poseben čar šotoru
Franc Lovrenčič
so dodali tudi članice društev kmečkih žena z
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AGRA - 49. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Maistrov pohod po Slovenskih goricah
Sejem bo v Gornji Radgoni predstavil
zdravo prehrano ter vse, kar potrebujemo za
okolju prijazno pridelavo in predelavo.
Sejem AGRA bo od sobote, 20., do četrtka,
25. avgusta na več kot 65.000 m2 razstavnih površin predstavil več kot 1.600 razstavljavcev iz
več kot 20-ih držav, ki jih bo po pričakovanjih
obiskalo vsaj 120.000 obiskovalcev.

Sejem bodo spremljale specializirane razstave
govedi mesnih pasem, konj, prašičev, drobnice,
čebelarstva, malih živali, kraških ovčarjev, rib in
plazilcev, razstava Doživimo podeželje ter razstave rastlinske proizvodnje in vrst lesa iz slovenskih gozdov. Potekali bodo strokovni posveti,
sejemsko dogajanje pa bodo popestrile tematske
tržnice.

Zbiranje odpadkov po novem v polnem teku
ružba Saubermacher Slovenija je v sodelovanju z občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta
Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah zaključila uvajanje novega sistema ločenega zbiranja odpadkov, katerega namen je izpolnjevanje
zahtev predpisov Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki. Uvajanje novega sistema je potekalo na osnovi osebnih kontaktov
s povzročitelji odpadkov na njihovih domovih,
zato lahko ocenimo, da so le-ti pripravljeni na
sodelovanje pri dodatnem ločevanju odpadkov,
kar so številni dokazali s sprejemom vrečk in zabojnikov za nove vrste ločeno zbranih odpadkov ter zanimanjem za pravilno ločevanje.
Bistvena novost novega sistema so tudi mesečni stroški za ravnanje z odpadki, saj bodo leti po novem odvisni od količin oddanih
mešanih komunalnih odpadkov v črnem zabojniku. Prav ti odpadki niso primerni za ponovno
uporabo, zato jih je potrebno obdelati in šele
nato odložiti, kar pa je povezano z dodatnimi
stroški. Na podlagi vladne uredbe bomo obstoječe cene uporabljali do konca avgusta, v nadaljevanju pa pričakujemo, da bomo lahko
uveljavili nov model oblikovanja cen.
Vsa gospodinjstva, ki se niso vključila v zbiranje odpadne mešane embalaže v vrečkah (plastika, folije, tetrapaki, pločevinke, konzerve) in
odpadnega papirja v zabojnikih, pozivamo, da
se vključijo v njihovo zbiranje, saj so stroški zbiranja teh odpadkov že vključeni v skupno ceno
ravnanja z odpadki.

D

Od 1. julija 2011 velja nova uredba o ravnanju
z biološko razgradljivimi odpadki (organski kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpadki), ki zahteva obvezno ločevanje teh odpadkov od drugih
vrst in njihovo kompostiranje v domačem kompostniku ali pa oddajo zbiralcu odpadkov. Ravnajte v skladu z navedenima možnostima in jih
ne odmetavate v zabojnik za mešane odpadke
ali v naravo. Nov sistem zbiranja odpadkov zahteva sicer več dela pri pravilnem ločevanju,
omogoča pa vrnitev uporabnih surovin v uporabo in predelavo, kar zagotavljajo družbe za
ravnanje z odpadno embalažo, ki jim moramo
zbrano komunalno embalažo oddati brezplačno. Z novim sistemom ravnanja z odpadki želimo občanom skrajšati poti oddaje odpadkov,
zato vse vljudno naprošamo, da vrečk z mešano
embalažo ne odlagajo na ekoloških otokih, pač
pa jih na dan odvoza pustijo na domačem prevzemnem mestu. Prav tako opozarjamo, da je
prepovedano na ekoloških otokih odlagati vse
druge odpadke razen papirja, stekla, plastike,
kovin, tetrapakov in to samo v zabojnike.
V primeru vprašanj, svetovanja pri ločevanju
odpadkov ali zamenjavi zabojnika, smo Vam na
voljo, zato nas lahko pokliče na tel.: 620 23 00
oz. pišete na odpadki@saubermacher.si
Vsem občanom in občankam se zahvaljujemo za pozitivno sprejemanje novega načina
ločenega zbiranja odpadkov, tvorno sodelovanje in skupno prizadevanje za doseganje okoljskih ciljev Republike Slovenije ter lepše in
prijetnejše – »za življenja vredno okolje!«

Veteransko druženje v Jurovskem Dolu: duh uporništva nikoli ne usahne
enarško Območno združenje veteranov
vojne za Slovenijo, ki ga vodi predsednik
Darko Škerget, je prvo junijsko nedeljo
organiziralo tradicionalni vseslovenski pohod
po poteh generala Maistra. Gostiteljica prireditve, ki se je v Slovenskih goricah izjemno
uveljavila, je bila letos občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Župan Peter Škrlec se je s sodelavci izjemno potrudil, da se je več kot 320
udeležencev prijetno počutilo na poti od Jurovskega Dola do Partinja, preko Varde in
nazaj.
Župan Škrlec je
predstavil poglavitne
razvojne in strateške
načrte občine za prihodnje in se zahvalil
veteranom za njihovo
udeležbo v vojni za Slovenijo. Predsednik lenarškega veteranskega
združenja Darko Škerget je izpostavil vlogo
veteranov v vojni za
Slovenijo in bil kritičen
na rovaš sedanjih dogajanj, ki so večkrat daleč
od vrednot, za katere so
se bojevali tudi veterani. Zavzel se je za večjo
strpnost in spoštovanje različnosti, človekovih
pravic in svoboščin in poudaril nenehno skrb
veteranske organizacije za krepitev tovarištva
in prijateljstva. General Maister je za vse Slovence, posebej pa še za veterane, velika vrednota, ki je ne sme vzeti v zakup nobena
politična stranka in si je ne sme podrediti nikakršna ideologija. Brez Maistra in njegovih
borcev ne bi bilo slovenske Štajerske in Maribora, je dejal Darko Škerget in omenil tudi boj
slovenskih partizanov proti okupatorju med
drugo svetovno vojno, ko je slovenstvu in Slovencem grozilo popolno uničenje. Tisočletni
sen po lastni državi, ki je doživljal velike
vzpone in padce in bil deležen izjemne podpore in enotnosti ljudi na plebiscitu decembra
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1990 in v vojni za Slovenijo 1991, je postal resničnost. Darko Škerget je podelil priznanja
Zveze veteranov vojne za Slovenijo zaslužnim
veteranom in občini Cerkvenjak in se zahvalil
lokalnim skupnostim za pomoč in podporo
pri uresničevanju projektov. V bogatem kulturnem programu so nastopili učenci osnovne
šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola.
Prireditev se je končala v občinskem središču v Jurovskem Dolu, kjer so se okrepčali z
izvrstnim vojaškim golažem kuharskega moj-

stra Stanislava Kegla in njegovih marljivih pomočnikov, na čelu z Lenarčanom Marjanom
Ručigajem-Čurgo, sicer tudi dolgoletnim blagajnikom OZ VVS Lenart. In ko se je oglasila
še harmonika, je bilo vzdušje na vrhuncu.
Obilo dobre volje in zaobljuba, da se veterani
(od Tolmina do Lenarta in nazaj) prihodnje
leto spet srečajo v Slovenskih goricah, v krajih, ki so se Maistru znali tudi oddolžiti že takrat, ko o njem drugod po Sloveniji niso upali
na glas govoriti.
Lenarško veteransko združenje v bodoče
pričakuje še več pomoči Zveze veteranov vojne
za Slovenijo, saj so bremena takšne prireditve
vse večja.
Dr. Marjan Toš, foto: Iztok Rozin

DIS KO Lenart odkrilo spominsko obeležje
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ruštvo izgnancev Slovenije,
krajevna organizacija Lenart, je v soboto, 18. junija, ob 10.
uri na pokopališču pri
Lenartu odkrilo spominsko obeležje umrlim v izgnanstvu v letih
1941 – 1945. Na zelo
dobro obiskani slovesnosti so predsednik krajevne organizacije Ivan
Godec, župan občine
Lenart mag. Janez
Kramberger in predsednica Društva izgnancev
Slovenije prof. Ivica Žnidaršič poudarili zgodovinsko tragedijo izgnancev in njihovo težko pot
do priznanja pravic in odškodnin. Žnidaršičeva
je poudarila, da je ob priznavanju holokavsta
potrebno doseči priznanje zločina okupatorjev
nad slovanskimi narodi, med katerimi je slovenski plačal izredno visoko ceno.
Z območja občin na Lenarškem in občine
Šentilj je bilo v času od junija do septembra
1941 s 33 transporti odpeljanih z domov 334
občanov. Mnogi so
svoja življenja končali v
izgnanstvu.
Na plošči pomnika
na lenarškem pokopališču so zapisana imena
v izgnanstvu umrlih
Slovenskogoričanov.
Dalj časa trajajoča prizadevanja so obrodila
sad ob 70-letnici izgona
in 20-letnici slovenske
samostojnosti. Akcijo

D

so podprle skoraj vse občine na območju UE
Lenart, občina Šentilj in precej donatorjev. V
kulturnem programu, ki ga je povezala Darinka Čobec s poezijo avtorjev – izgnancev, je
sodeloval Jurovski oktet.
DIS je uspešnim prizadevanjem KO Lenart
izreklo priznanje in podelilo priznanja krajevni organizaciji, posameznikom in županu lenarške občine.
Tekst in foto: Edvard Pukšič
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ZA ZDRAVJE

ANANSE - društvo za spodbujanje globalnega učenja

Preventivni programi lahko rešijo naše življenje

društvu ANANSE preko različnih projektov in sodelovanja med Slovenijo in
Zahodno Afriko spodbujajo globalno
učenje. Ciljna skupina so v glavnem mladi, poudarek pa je na temah, kot so kulturna raznolikost, medkulturni dialog in razumevanje. V
program je vključena tudi zahodnoafriška
država Liberija, od koder prihaja novopečeni
Lenarčan in soustanovitelj Ernest Boakai.
Društvo ANANSE v sodelovanju z občino

reventivni programi so priložnost, da naredimo nekaj dobrega za naše zdravje in
življenje brez dodatnih finančnih stroškov (izvajajo se na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja). Programi, ki se izvajajo
v Sloveniji, so Nacionalni program primarne
preventive srčno-žilnih bolezni (NPPPSŽB),
Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Svit), Državni program
zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb
materničnega vratu (ZORA) ali za Državni presejalni program za raka dojk (Dora). Žal je odzivnost ljudi v nekatere programe nizka. Na
prvo vabilo za vključitev v PROGRAM SVIT
se je lani odzvalo le 52,03 % povabljenih iz mariborske regije. Podravje skupaj s Pomurjem
sodi med slabše odzivne regije. V občinah Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, Sveti
Jurij in Sveta Trojica se je doslej na prvo vabilo za vključitev v Program Svit odzval manj
kot vsak drugi povabljeni občan. Največ se je
odzvalo Lenarčanov - 49,26 %, v občini Benedikt 46,18 % povabljenih, v Sveti Ani 45,80 %,
v Svetem Juriju 39,18 %, v Cerkvenjaku 37,97
%, v Sveti Trojici pa se je na vabilo odzval le
vsak tretji oziroma 33,57 % povabljenih.
Cilj Programa Svit je zgodnje odkrivanje raka
na debelem črevesu in danki ter zmanjšanje

V

Lenart v okviru LenArta v nedeljo, 24. julija,
prireja na Poleni prireditev Tudi to je Liberija. Popoldansko liberijsko-lenarško druženje
bo potekalo ob prijetnem pikniku s športnimi
igrami, pokušanju liberijske hrane in poplesavanju ob afriških ritmih. Vse skupaj bo popestreno še z nekaj stojnicami v afriškem in
slovenskogoriškem duhu.
Društvo ANANSE bomo podrobneje predstavili v prihodnji številki Ovtarjevih novic.

Letna skupščina Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric
lani upravnega in nadzornega odbora
ter delegati Zveze društev upokojencev
Slovenskih goric so se 17. maja zbrali
na skupščini v Zg. Partinju v občini Sveti Jurij
v Sl. g. Udeležili so se je tudi podpredsednica
ZDUS-a Slavica Golob, podžupanja občine Lenart Marija Zlodej in predstavnika pobratenega Društva upokojencev Rogoznica pri
Ptuju.
Prisotne je pozdravil in nagovoril predsednik DU Sv. Jurij v Slov. goricah Jože Šinko.
Krajši kulturni program so izvedle ljudske
pevke Gatrože iz DU Sv. Jurij in učenci OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Zastavljeni program za leto 2010 je bil v celoti realiziran.
Sprejeli so nov program dela za leto 2011 ter
finančni načrt, ki je naravnan tako, da se lahko
v njem najde vsakdo, ki želi tako ali drugače
sodelovati.
Tudi tokrat so bila podeljena priznanja zaslužnim članicam in članom DU. Za prizadevno opravljeno delo poverjenika Mariji Tašner
- DU Voličina, za prizadevno aktivno delo v
poverjeništvu Franc Merzel - DU Sv. Trojica,
za prav tako uspešno udejstvovanje v DU Cerkvenjak Franc Fekonja in Jožefa Satler za dolgoletno požrtvovalno delo poverjenika v DU
Sv. Jurij v Slov. goricah pa plaketi ZDUS-a.
V nadaljevanju je med razpravljalci stekla
beseda o trenutnem položaju slovenskih upo-
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kojencev. O tem je spregovoril tajnik ZDU
Slov. goric Ivan Črnčec.
Z zdajšnjim časom kar veliko ljudi ni zadovoljnih, čeprav nekateri od teh kar lepo živijo,
imajo solidne in redne dohodke, so dobrega
zdravja in jim življenje teče po ustaljenih tirnicah. Veliko upokojencev pa je na meji preživetja - revščine. Obljube, ki so bile dane ob
sklenitvi koalicijskega dogovora, se niso niti
malo uresničile, cene oz. stroški za preživetje
pa so vsak dan večji. To še zlasti čutijo družine
z eno pokojnino oz. enim dohodkom. Kaže, da
naša krovna organizacija ZDUS ob kopici strokovnjakov in stranka DeSUS pri rešitvi tega
vprašanja nista enotni. Vlada napoveduje interventni zakon, ki bo prizadel male ljudi in
upokojence. Moti nas neprestano kreganje in
nepotrebni spori, ki nastajajo celo med koalicijskimi partnerji, ki so večinoma prestižne
narave in ne prinašajo nobene kvalitete, zlasti
ne v smislu izboljšanja našega življenja. To
je na koncu koncev potrdil tudi rezultat referenduma.
O vseh teh problemih so slovenskogoriški
upokojenci govorili tudi na organiziranih
okroglih mizah, ki sta bili v Zavrhu in Sv. Ani,
v razpravi pa so sodelovali najvišji predstavniki ZDUS-a.
Rudi Tetičkovič

Srečanje starejših občanov
V jurovskem kulturnem domu
se je v nedeljo, 12. junija, zbralo 72
starejših občanov na srečanju, ki
ga je že 16. po vrsti organiziral
KORK Sv. Jurij v Sl. g. Zbrane sta
pozdravila predsednica KORK
Olga Breznik in župan Peter
Škrlec. Za prijetno vzdušje so poskrbeli mladi glasbeniki z imenom
Lenart kvintet, za pogostitev pa
domače kmečke gospodinje in vinogradniki. KORK že vrsto let
tesno sodeluje z domačim društvom upokojencev. Vsako leto ob občinskem prazniku
obiščejo ostarele in bolne in jih skromno ob-

darijo, obisk ponovijo tudi ob božičnih in novoletnih praznikih.
Rudi Tetičkovič

Prelepi izdelki, vezeni, kvačkani, pleteni…
V kulturnem društvu Benedikt se že pet let
ob petkih popoldne zbirajo dekleta in žene, ki
s svojimi spretnimi rokami izdelujejo prečudovite izdelke. Njihova mentorica je letošnja
»najženska« v Benediktu, Elizabeta Šijanec.
Članice skupine so se že lotile izdelovanja voščilnic z občinskim grbom, vezenja prtičkov,
izdelovanja rož iz papirja, iz odpadnih plastenk, raznih izdelkov iz slanega testa in še bi
lahko naštevali. Delo svojih pridnih dlani so
podarile ob materinskem dnevu ženskam s
skromnimi pozornostmi, v lanskem letu so
nabirale zelišča in čaje in ob Marijinem prazniku podelile preko 400 zdravilnih šopkov.To
bodo izvedle tudi letos, saj že pridno nabirajo
zelišča.
Ob občinskem prazniku v juliju vsako leto
predstavijo svoja dela na že jubilejnem koncertu ženskega pevskega zbora. Letos bodo
svoja dela razstavile še v večnamenski športni
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dvorani, kjer bo klub krvodajalcev Benedikt
organiziral veliko razstavo dela in življenja v
Benediktu.
Saša Lovrenčič
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obolevnosti in smrtnosti. Ženske in moški, stari
med 50 in 69 let, z urejenim osnovnim
zdravstvenim zavarovanjem, prejmejo vabilo v
program po pošti. Program Svit (www.programsvit.si) je pravzaprav namenjen ljudem, ki ne
kažejo nobenih bolezenskih znakov. Če bolezen odkrijemo dovolj zgodaj, so možnosti popolne ozdravitve zelo dobre. V primeru, da
Program Svit doseže vsaj 70 % odzivnost, bi za
to boleznijo letno umrlo 200 ljudi manj, približno 300 ljudi manj pa bi zbolelo.
Ko prejmete na dom vabilo, je zelo priporočljivo, da se nanj čim prej odzovete. Po vključitvi
v program boste prejeli navodila in komplet za
odvzem vzorca blata, saj je eden izmed znakov,
da se v našem črevesu nekaj dogaja, tudi kri v
blatu. Krvavitev je včasih tako majhna, da je s
prostim očesom ne opazimo. V Programu Svit
uporabljajo test, ki zazna že zelo majhno prisotnost krvi v blatu. V primeru odkritja krvi v
blatu boste poslani na kolonoskopijo, ki lahko
razjasni, kaj povzroča krvavitev.
Razumite vabilo za vključitev v Program
Svit kot priložnost. Človeško je, da nas je strah
pred ugotovitvami preiskav, vendar vse lahko
odtehta misel na to, kaj bi se lahko zgodilo, če
dejansko zbolimo.
Janja Mišič, univ. dipl. psih. in
asist. Olivera Stanojević Jerkovič, dr. med. spec.

Ali znate prepoznati melanom?
Širša javnost se premalo zaveda nevarnosti
sončnih žarkov, pomena ustrezne zaščite in
samopregledovanja kože. Pravočasno odkrivanje sprememb na koži je ključnega pomena pri preprečevanju kožnega raka.
elanom je maligni tumor kožnih
celic melanocitov. Je zelo nevarna
vrsta kožnega raka, saj zelo hitro zaseva v druge organe, vendar je v primeru
zgodnjega odkritja ozdravljiv.
Melanom se lahko pojavi pri komerkoli,
vendar je pri nekaterih ljudeh tveganje za
pojav melanoma večje.
Na koži ves čas nastajajo nova znamenja.
Med njimi je lahko tudi melanom, ki ga je na
začetku težko ločiti od navadnega znamenja.
Znamenja se z leti spreminjajo, spreminja pa
se tudi melanom, ki se navadno spreminja hitreje kot znamenje. Melanom je asimetričen
(A – asimetry), nepravilnih robov (B – border), večbarven (C – colour), večji od 5 mm
(D – diameter) in raste (E – elevation). Včasih
lahko srbi ali zakrvavi.
Melanomi so lahko videti zelo različno, zato
je za njegovo zgodnje odkritje pomemben dermatoskopski pregled kože pri dermatologu.
Poleg rednih preventivnih pregledov in rednega
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samoopazovanja je pri preventivi za melanom
pomembna tudi zaščita pred sončnimi žarki.
Nataša Grebenšek, dr. med.,
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana

Čisti zobki
zdravstvenem domu v Lenartu so končali preventivno akcijo »Za čiste in
zdrave zobe ob zdravi prehrani«, ki že
vrsto let poteka pod okriljem Stomatološke
sekcije Slovenskega zdravniškega društva.
»Preventivni sestri enkrat na mesec nenapovedano prideta v razred (vključeni so učenci
od drugega do petega razreda) in ocenita čistost zob učencev, ki sodelujejo v akciji. Hkrati
jih podučita o pravilnem umivanju zob in
zdravi prehrani. Učenci svojemu razredu
prinesejo nagradne točke,« sta nam povedali
Ksenija Škerbot in Branka Grah iz zobozdravstvene preventive. »V akciji sodelujemo z
vsemi šolami v regiji.«
Zmagovite razrede so na začetku junija povabili na zaključno prireditev v Kulturni dom
v Voličini. Mladim je spregovoril direktor lenarškega zdravstvenega doma dr. Jožef Kramberger in podelil tudi priznanja. Kar 293 otrok
je prejelo Lumpijevo priznanje za vzorno
ustno higieno, drugo uvrščeni razredi pa so od
glavnega pokrovitelja Mercatorja prejeli zapestnice. Posebno Lumpijevo nagrado je letos
prejel 5. a razred iz Osnovne šole Benedikt z
razredničarko Mirjano Lebreht, ker je bil vsa
tri leta zmagovalec na svoji šoli. Razred z naj-
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več doseženimi točkami pa je bil letos 2. a
Osnovne šoleVoličina z razredničarko Silvo
Potočnik.
»Za zdravje otrokovega zobovja so najbolj
odgovorni starši, saj otroka spodbujajo k vsakodnevnemu umivanju zob in mu ponudijo
zdrav obrok,« poudarjata Ksenija Škerbot in
Branka Grah.
T. K.

Lumpijevo priznanje za vzorno ustno higieno je
prejelo kar 293 otrok
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Sladkajte se z medom in izgubljajte kilograme
“

lica medu pred spanjem nam pomaga do
boljšega spanca, hkrati pa nam pomaga
izgubljati tudi kilograme!'' Ta presenetljivi
način hujšanja z medom je škotski farmacevt
Mike McInnes opisal v knjigi z naslovom Hibernacijska dieta.
Med spanjem naše telo uporablja maščobne
zaloge za proizvodnjo energije, ki jo potrebuje
med počitkom in regeneracijo. Da se to zgodi,
morajo biti glikogenske rezerve v jetrih pred
spanjem napolnjene, saj je takrat nivo
krvnega sladkorja stabiliziran, s tem pa je
omogočena pretvorba maščobnih zalog v
energijo za tvorbo obnovitvenih hormonov
(podobno kot pri zimskem spanju pri živalih).
Eden najboljših možnih načinov, da napolnimo glikogenske zaloge v jetrih, pa je uživanje 1 do 2 žlic medu pred spanjem. Med lahko
uporabimo neposredno iz kozarca, ali pa ga
raztopimo v mleku ali čaju.
Se pogosto zbujate sredi noči? Se ponoči
potite? Vas med spanjem peče zgaga? Se med
spanjem zbujate zaradi prepolnega mehurja?
Se zbujate utrujeni in omotični? Se zbujate s
suhim grlom? Se zbujate zaradi krčev? Se zjutraj
počutite slabotno?
Če je odgovor na katero izmed vprašanj 'da',
lahko to pomeni, da je telo med spanjem namesto kurjenja maščob in popravljanja mišic proizvajalo stresne hormone.
Hibernacijska dieta priporoča uravnoteženo
prehrano, izogibanje industrijsko predelani hrani
ter zmerno fizično naporno telesno vadbo vsaj
trikrat na teden. Ključnega pomena pa je uživanje žlice do dveh medu pred spanjem, da napol-

Ž

nimo glikogenske rezerve v jetrih. 15 minutna
fizična aktivnost trikrat na teden še dodatno pospeši aktivnost obnovitvenih hormonov, ki za
svoje delovanje črpajo energijo iz maščobnega
tkiva v fazi obnove (med počitkom), če so glikogenske rezerve v jetrih polne. V nasprotnem primeru telo izloča stresne hormone.

Prav tako pa je zelo pomembno, da spimo v
mirnem okolju in v temi, da lahko obnovitveni
hormoni normalno delujejo. Pokazalo se je, da
ljudje, ki vsakodnevno izvajajo aerobiko, izgubljajo težo v veliki meri na račun izgube mišične
mase, ta pa zahteva izločanje stresnih hormonov.
Glede na vse to je veliko bolje oditi v posteljo z
žlico medu kot pa v telovadnico.
Maja Vogrinčič, univ. dipl. ing. agr.
majavogrincic@gmail.com

Lenarški ribiči (vnovič) zelo resno zaskrbljeni
Nepričakovan velik pogin školjk v Trojiškem jezeru
ibiči odločno vztrajajo pri spoštovanju
temeljnih ekoloških načel in naravovarstvenih principov poseganja v naravna
okolje – Poseki drevja in grmovja ob Globovnici in Velki ob nepravem času in v škodo živalstva, menijo lenarški naravovarstveniki.

R

Pogin školjk (brezzobka - andonta cygnaea), lanski pogin je bil konec avgusta, letošnji pa 31.
maja 2011
Foto: Zmago Kokol

Potem ko so se v lenarški Ribiški
družini (RD) Pesnica v zadnjih sušnih letih redno soočali z večjimi pogini rib, so letos prve na udaru
školjke v Trojiškem jezeru (uradno
se še vedno imenuje Gradiško jezero). Kot nam je povedal predsednik RD Pesnica Branko Vukan, so
o poginu školjk takoj obvestili pristojne organe in službe, od ribiškega
inšpektorja, Zavoda za ribištvo in
Inštituta za varstvo živil do regijskega centra za obveščanje v Mariboru. Strokovnjaki na odvzetih
vzorcih vode, mulja in poginulih
školjk opravljajo celovito strokovno
ekspertizo z vzroki pogina. Vodstvo
RD je o poginu obvestilo tudi trojiško občino in župana Darka Frasa,
ki je izrazil podporo ribičem pri
iskanju vzrokov letošnjega pogina.
Komisija za varstvo okolja pri RD
Pesnica, ki jo izjemno uspešno vodi
Stanislav Vedernjak, ob tem izpo-
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stavlja tudi druge negativne okoljske pojave.
Zaradi čiščenja dreves, grmišč in rastlinja postajata vodotoka Globovnica in Velka ekološko osiromašena, o posegih pa ribiči
predhodno niso bili obveščeni. Posek drevja in
grmišč je vznemiril tudi lenarške naravovarstvenike. Vodstvo RD Pesnica je s protesti
pri pristojnih občinskih organih doseglo, da
bodo izvajalci razmere popravili in bodoče
posege izvajali skladno s predpisi in na
način, ki ne bo prizadel živalskega in rastlinskega bogastva. Ribiči so odločno zahtevali, da je treba v bodoče vse takšne in
podobne posege izvajati ekološko čim manj
sporno in v dobro naravnega okolja. Predvsem pa je treba doseči dogovore z vsemi, ki
skrbijo za varstvo narave.
Ob tem smo izvedeli, da tudi pri Lenartu
(končno) nastaja resna in močna civilna
iniciativa, ki bo v bodoče bdela nad vsemi
omenjenimi in drugimi podobnimi pojavi.
Čas je, da civilna družba prevzame pobudo
in pomaga vsem, ki se trudijo za varstvo
okolja, tudi ribičem in lovcem.
M. T.

»Kakšna je to renaturalizacija reke Pesnice, ko pa ob
njej čistijo vse, kar je živega. Od mostu v Gočovi proti
toku reke je več kot 900 metrov "terena" očiščenega, najbrž ob nepravem času, saj mnoga živa bitja še vzgajajo
naraščaj.« Početje, ki nas lahko brez dvoma izjemno skrbi
in na katerega nas je opozoril lenarški naravovarstvenik
Darko Lorenčič. K sreči ima med ljudmi vse več podpore,
kar je edino dobro znamenje v hlastanju za naravnimi
dobrinami brez kančka pomisleka o posledicah nepremišljenega ravnanja in posegov.

DOGODKI IN DOGAJANJA

Ni na stolpu, a vseeno vznemirja
začetku junija so za kulturnim domom
v Zavrhu začasno postavili Mobitelovo
postajo. Nova oddajna enota bo sicer
izboljšala signal za mobilno telefonijo, kar je
mnogim dobrodošlo, a je postavitev sprožila
tudi precej nezadovoljstva. Civilna iniciativa,
ki se je oblikovala v času, ko so bili predstavljeni načrti za postavitev oddajnih anten na
Maistrovem stolpu, je obnovila svoje delo. Mobitelova postaja, naj bi bila zgolj začasna, je postavljena na osnovi pogodbe z lastnikom
zemljišča Marjanom Fekonjo. Nezadovoljstvo
domačinov, ki je izraženo tudi v več kot sto
podpisih nasprotovanja in z napovedjo uporabe vseh pravnih sredstev, je sprožilo tudi
nekaj napetosti in manjši incident med lastnikom in vodjo iniciative. Največ skrbi med
domačini sproža možnost prekomernega sevanja.
Več v naslednji številki Ovtarjevih novic
E. P.

V

Ko stanovalci in lokalna skupnost združijo interese
nija sv. Benedikta, Tenis bar – Darinka Belna,
tanovalci in lastniki zemljišč v Šolski ulici
s.p. in Branko Sraka, s.p. smo pomagali pri
v Benediktu smo več let imeli veliko željo,
prestavitvi električne napeljave. Prispevali smo
ki pa se nam je v juniju 2011 uresničila.
finančna sredstva za nakup električnih omaŽeleli smo, da se nam električna napeljava z
ric, izkopali in zasuli jarke na svojih zemljiščih
drogov prestavi v zemljo. Električne žice, ki so
ter uredili zelenico ob cesti.
visele na starih lesenih drogovih tik nad strehami hiš, so kazile izgled ulice in morda še
kaj …
Prošnjo za pomoč
pri izvedbi teh del smo
posredovali na občino
Benedikt, ki je idejo
podprla in pomagala
pri sami izvedbi. Župan
Milan Gumzar se je dogovoril s podjetji Elektro, d.d., enota Lenart,
Telekom, d.d. in Nigrad, d.d., da so v izkopani jarek položili
električno napeljavo,
napeljavo za cestno razsvetljavo in cev za opti- Odstranitev električnih žic in drogov
čni kabel.
Dela so se izvajala od
23. maja do 14. junija
2011. Glavni izvajalec del je bil Darijan Kebrič,
Z dobro voljo in pravilnim pristopom k izs.p., ki je tudi koordiniral izvajanje posamezvedbi projekta smo pokazali, da se s skupnimi
nih del podizvajalcev: Tjaša Erjavec, s.p., Elekmočmi lahko veliko naredi. Morda se komu
tro, d.d., Telekom, d.d. in stanovalcev.
zdi, da je to malenkost, a ni tako. Tudi z majhDružine Kranar, Brodnjak, Ješovnik ,Trep,
nimi investicijami se kraj razvija.
Kovačič, Valh, Guzej, Košnjek in Majer, ŽupDarinka Kranar

S

V Lenartu končno Rotovška klet z vinoteko
ruštvo vinogradnikov Lenart bo v sodelovanju z občino Lenart 30. julija
uradno odprla vrata lenarške Rotovške kleti. Vinogradniki si za odprtje kleti prizadevajo že nekaj časa. Nova vinoteka bo
namenjena predvsem širitvi turistične ponudbe v Lenartu ter promociji vinogradnikov, ki so povezani v društvu. Klet bo
praviloma odprta le ob koncih tedna, v njej
pa se bodo predstavljali lokalni vinogradniki,
ki bodo izkazali interes. Nekoliko preurejena

D

Rotovška klet oz. Vinoteka Lenart bo svojemu namenu predana v sklopu Klopotčevega večera, ki bo letos v Lenartu, 30. julija,
od 17. ure naprej. Poleg simbolične postavitve klopotca v osrednjem slovenskogoriškem
mestu bo na voljo pristna domača kapljica lokalnih vinogradnikov in domače jedi, ki jih
bodo pripravile članice društva kmečkih žena
in deklet Lenart. Program bo popestril narodno zabavni ansambel.
D. K.

V Dobravi slavili domačini
a strelišču lovske družine (LD)
Dobrava pri Sv.Trojici je bilo
tradicionalno strelsko tekmovanje v lovski kombinaciji za pokale lenarškega lovsko-gojitvenega bazena. V
ekipni konkurenci so slavili domačini
iz LD Dobrava, ki so zbrali 896 točk,
pred LD Voličina (821,33) in LD Sv.
Jurij (792,67). Med posamezniki je prepričljivo zmagal domačin Vlado Šteinfelser iz Dobrave z 266,33 točkami pred
Marijanom Perkom iz Benedikta, Milanom Baumanom iz Svetega Jurija, Igorjem Vogrinom iz Voličine in Ivanom
Bezjakom iz Dobrave.
M. T.

N

V LD Dobrava so letos pošteno zavihali rokave in se lotili
številnih opravil pri lovskem domu
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Gasilsko tekmovanje GZ Lenart
etrtega junija je bilo v Jurovskem Dolu
tekmovanje gasilskih enot PGD Gasilske zveze Lenart v organizaciji PGD
Sv. Jurij. 21 mladinskih in 21 članskih ekip se
je potegovalo za pokale v 5 različnih kategorijah. Pri pionirjih in pionirkah se je 1. mesta
veselilo PGD Sv. Jurij. Tudi mladinci PGD Sv.
Jurij so osvojili 1. in 2. mesto. Med mladin-

Č

kami so najboljšo vajo prikazale mladinke
PGD Cerkvenjak. V kategorijah članice A in
B je zmagalo PGD Gočova, med moškimi v
obeh kategorijah so se zmage veselili v PGD
Benedikt. Med starejšimi gasilci je 1. mesto
osvojilo PGD Osek, med starejšimi gasilkami
pa PGD Cerkvenjak.

S 14-letnim kombijem na 15.000 km potep!
nana štajerska
popotnika, ljubitelja potovanj po
vsem svetu, ki sta že videla dobršen del zemeljske oble, 63-letni Jože
Ornik iz Lenarta in 57letni Egon Grušovnik iz
Malečnika, sta se odločila za nov podvig. V
petek, 3. junija, sta se s
14-letnim kombijem
odpravila na izjemno
zanimiv, a tudi nadvse
zahteven potep, kakršnega si marsikdo lahko
le zaželi, do skrajnje sibirske točke – Vladivostoka. V tem času bosta prevozila slabih 15.000
kilometrov (več kot povprečni Slovenec prevozi
letno z osebnim avtomobilom), na koncu pa
bosta svoje vozilo pustila (nekomu podarila) na
sibirskem vzhodu, sama pa se bosta z letalom

Z

Anovski vinogradniki v Hrvaškem Zagorju

(od Vladivostoka, čez Moskvo, Berlin in Gradec) predvidoma 3. julija vrnila v Slovenske gorice.
O njunem potovanju in doživetjih bomo poročali v naslednji številki Ovtarjevih novic.
Besedilo in foto: O. B.

ključene v žensko rekreacijo Korena (člapribliža razvoj mizarstva in tesarstva v dolini.
nice prihajajo tudi iz Dolgih njiv, Selc,
Poseben del razstave je posvečen razvoju lesne
Spodnje, Zgornje Voličine, Zavrha, Roindustrije, ki ima pomembno vlogo še danes.
goznice in Črmljenšaka iz občine Lenart) smo se
Kratek postanek smo naredili v cerkvici Nova
7. maja odpeljale na izlet v Savinjsko dolino.
Štifta, ki slovi kot priljubljeno romarsko srePrvi postanek je bilo Šmartinsko jezero, nadišče. Nadaljevali smo pot do romarske cerkve
stalo leta 1970, ki spada med največja umetna
sv. Frančiška Ksaverja v Radmirju, kjer smo si
jezera v Sloveniji. Meri 113 ha jezerske povrogledali v muzeju shranjena čudovita bogoslušine. Obala meri približno 10 km in je zelo ražna oblačila in posode, darila kraljevskih dvozgibana. Na voljo so številne možnosti za oddih
rov in plemiških družin. Med njimi najdemo
in sprostitev.
Pot nas je vodila v Galicijo do
kmetije Podpečan, kjer se dnevno pridelujejo domači siri iz
domačega svežega kravjega
mleka, pridelanega samo na tej
kmetiji. Poleg sirov izdelujejo
tudi domači navadni jogurt ter
domače sadne jogurte z različnimi okusi, domačo skuto, skutine namaze s hrenom, pečeno
papriko ter z drobnjakom. Prava
poslastica so vloženi izdelki. V
degustacijski sobi marofa so
nam razložili postopek sirjenja,
saj ima soba panoramsko okno
v proizvodni obrat, v tleh pa kukalo, ki omogoča odprt, a hkrati
higienski ogled predelave Udeleženke izleta z vodičem Vojkom pri cerkvici v Novi Štifti
mleka.
V muzeju Vrbovec v Nazarju smo si ogledali
dediščino gozdarstva in lesarstva, ki sta odloplašč, ki ga je izvezla cesarica Marija Terezija iz
čilno vplivala na gospodarski razvoj Zgornje
svoje poročne obleke in podarila cerkvi v RadSavinjske doline. Muzejska zbirka seznani z
mirju, prav tako občudovanja vredne mondelom in življenjem holcarjev, popelje v čas staštrance in kelihe, ki sodijo v vrhove zlatarske
rih načinov sečnje, spravila lesa po rižah in plaumetnosti tistega časa v Evropi. Ti bogati davljenja. Poudarjena je vloga furmanov,
rovi, ki so jih prinašali s francoskega, španprikazane so tudi spremembe v gozdarstvu po
skega, poljskega ter seveda avstrijskega in
2. svetovni vojni, ko so začeli graditi žičnice in
nemškega dvora, povedo, da je bilo Radmirje v
gozdne ceste ter uvajati moderno mehanizacijo.
18. stoletju to, kar je za nas danes Lurd ali kako
Zbirka se posveča še razvoju žagarstva, dotakne
drugo romarsko središče.
pa se tudi razvoja splavarstva. Prav tako nam
Milka Kolarič, foto: Jani Kozel

V

Primerjajo nas z Avstrijo
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inogradniško društvo Sveta Ana je v
juniju v Hrvaškem
Zagorju obiskalo vinogradniški kompleks v vasi Sveti
trg, kjer so si v Žitnici ogledali etnološko zbirko. Poleg
tega so bili na ogledu cerkve Marija Bistrica, ki je
pomembna romarska pot.
Poseben vtis je pustila Vinarija Libertin s 100.000
trsi na 20 ha površin v
enem kompleksu. Strokovno vodstvo prihaja iz Slovenije, Andrej Rebernišek s
Ptuja skrbi, da so vpeljani in uporabljeni vsa
napredna tehnologija in postopki. Zanimivo
je, da v tako velikem kompleksu trte ne škropijo in si zelo prizadevajo za naravno vinogradništvo.

V

Obiskale so Savinjsko dolino

uristično društvo Sv. Ana je zelo aktivno
in je eden glavnih promotorjev občine.
V pogovoru s podpredsednikom, Viktorjem Kaplom, smo izvedeli, da se je v prvi
polovici leta pri Sveti Ani mudilo dobrih 500
obiskovalcev, kar je toliko kot vse lansko leto.
Obiskovalci se radi poslužujejo celodnevnega

turo, urejenostjo kmetij in
individualnih hiš, obdanimi z rožami. Navduši jih
ohranjena stavbna dediščina, ki je je v Sloveniji že
zelo malo. V marsikaterem
delu Slovenije ne poznajo
bučnega olja in na degustaciji v oljarni navdušeno kupijo kakšno steklenico.
Bistvo delovanja društva je
tudi sposobnost dobre organizacije ter utečenost, saj
spretno privabljajo številne
goste in domačim proizvajalcem omogočijo kakšen Skupina turistov, upokojencev Dolenjske banke iz Novega mesta, na
enodnevnem izletu pri Sveti Ani. Vodil jih je Viktor Kapl.
dodaten zaslužek.
Domačini se radi vključujejo, saj na ta način najbolje ponudijo in tržijo domače izdelke.
program vključili še kakšno zanimivost in
Te poti ne kaže zapustiti, tako v turističnem
novo ponudbo.
društvu razmišljajo, da bi v prihodnosti v svoj
Besedilo in foto: SReBr

izleta po občini, kjer si ogledajo znamenitosti,
etnološke zbirke ter poskusijo domače kulinarične specialitete. Obiskovalci najprej nimajo
občutka, kam so prišli in kaj bodo videli. Nikakor jih ne zapusti vtis urejene male občine,
ki jo čestrokrat primerjajo s sosednjimi občinami v Avstriji. Navdušeni so nad infrastruk-

Ekskurzija društva vinogradnikov Sveta Ana, v
ozadju je romarska cerkev Marija Bistrica v
Hrvaškem Zagorju
Foto: Viktor Kapl
SreBr

Predsednik DeSUS-a Karel Erjavec v Voličini
rečanja s predsednikom stranke DeSUS
pred mesem dni, ki sta
ga pripravila območni
odbor Lenart pod vodstvom Eda Zorka in krajevni odbor Voličina pod
vodstvom Janeza Kara, se je
udeležilo blizu 100 članov
stranke. Srečanje je popestrila družina Vogrin z glasbenim nastopom. Nekdanji
obrambni minister in minister za okolje Karel Erjavec,
predsednik stranke DESUS,
je spregovoril o problemih
v vladi in v gospodarstvu ter nakazal nekaj
možnih poti iz krize.

S

D. K.

Popravek in dopolnilo

Projekt Punčka iz cunj
prejšnji številki Ovtarjevih novic je
bil na str. 15 objavljen prispevek iz
Vrtca Lenart Projekt Punčka iz
cunj. Avtorica prispevka, ki je bil zaradi
prostorskih razlogov skrajšan, je bila
Vesna Sernec, vzgojiteljica, in ne Vesna
Murko, ki je prispevek le posredovala
uredništvu po e-pošti. V neobjavljenem
delu besedila so, kot je sporočila vzgojiteljica Zdenka Hren, pobudnica projekta,
želeli še poudariti, »da je projekt trajal tri
mesece, vanj so bili vpeti zaposleni in stanovalci Doma sv. Lenarta, zaposleni in
uporabniki VDC Mravlja, različne trgovine
in šiviljstva v Lenartu, stari starši… Prispevek je bil zapisan tudi njim v zahvalo, občanom pa kot seznanitev in spodbuda, kako lahko
predšolski otroci spletejo in povežejo kraj.«

V

Omenjeni poudarki polneje opredeljujejo
pomen projekta.
Odgovorni urednik
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MED LJUDMI

Prostovoljci iz Sv. Trojice pri predsedniku RS
Danilu Türku
menu besede. Najlepši občutki nas preplavljajo
takrat, ko nam ljudje sežejo v roko in čestitajo,
kajti to zmorejo le iskreni in prijazni ljudje.
Iskreno veseli in ponosni smo na prejeto zahvalo občine klubu ob 5. občinskem prazniku,
tega dne sem prejel tudi bronasti grb občine
Sveta Trojica, kar si štejem v veliko čast in
ponos. Hvala občini za prijavo na natečaj Prostovoljec
leta 2010, kjer smo s Francijem na Brdu pri Kranju
imeli možnost preživeti nepozabne in lepe trenutke.
Zahvalo želim izreči tudi
Franciju, ki mu je uspelo
kljub tragični zgodbi ohraniti pozitivno energijo in
radost, ki je osvojila naša
srca. S tem, ko sem spoznal
Francija
in
njegovo
skrbnico Anito Perko, sem
zelo veliko pridobil na svojem osebnem razvoju, saj
sta vzor dobrote in prijazFranci Petek: »Danes nimam zdravja, nimam telesne moči, imam pa nosti, dajeta vrednost preprijatelje in to je zelo veliko.«
prostim trenutkom v
življenju. Kdor gleda s
srcem, to tudi opazi.«
Franci pa je svoje misli strnil takole: »Zame
cijo, s katero so v vrednosti cca 18.000 € kupili
se je življenje zares spremenilo na bolje, pa ne
in predelali vozilo za domačina, tetraplegika
le zato, da se lahko nekam odpeljem, ampak
Francija Petka, ki se je usodno poškodoval v
predvsem, ker sem dobil velik krog novih poprometni nesreči leta 2004. Predsednik kluba
zitivnih, dobrosrčnih prijateljev, ki mi stojijo
Uroš Škrlec je na Brdu strnil svoje misli: »Ne
ob strani, me osrečujejo in pomagajo, me še
dojemam še, kako se je vse v tako kratkem
obiskujejo tudi, ko je akcija uspešno zaključasu obrnilo na bolje in s kakšno pozitivno
čena. Hvaležen sem za to, kar so storili zame,
energijo zremo v svet sedaj, ko se zavedamo,
vendar sem še bolj hvaležen za to, da si še
da smo res storili nekaj izjemno dobrega. Dovedno vzamejo čas zame.«
kazali smo tudi, da smo prijatelji v pravem poredsednik Türk s soprogo je 20. junija na
Brdu pri Kranju sprejel prostovoljce ob
zaključku projekta Prostovoljec leta 2010
in podelil priznanja za najprostovoljski projekt
2010. Občina Sv. Trojica je v okviru razpisa
prijavila Klub malega nogometa Sveta Trojica,
ki je lani uspešno organiziral dobrodelno ak-

P

90 let Marije Zupanec iz Zg. Ščavnice
evetega junija je visok jubilej, 90 let,
praznovala Marija Zupanec, rojena
Kumer, ki se je rodila kot prva hčerka

D

Mariji in Jakobu v Zg. Ščavnici na manjši kmetiji. Leta 1929 se je preselila na Zg. Ščavnico
25, kjer živi še danes. Leta 1942 se je poročila
z možem Cirilom, skupaj sta dočakala in praznovala tudi zlato poroko. Štiri mesece po zlati
poroki je mož umrl za težko boleznijo.
V zakonu so se jima rodili trije otroci: Frida,
Tonček in Bernardka, posvojila pa sta še Darinko. Vsem otrokom sta nudila topel in varen
dom. Marija ima 6 vnukov in 3 pravnuke, ki
so ponosni na svojo prababico. Svoja starostna
leta preživlja srečna in zdrava s hčerama Frido
ter Bernardko in njeno družino.
Vse življenje je trdo delala na kmetiji in še
danes rada poprime za grablje ali motiko.
Sama pravi, da je za njeno dolgo življenje potrebno veliko dobre volje, zdravilo zanj pa je
kozarček domačega vina, zvečer pa čaj z nekaj
kapljic domačega žganja.
V dnevih praznovanj 90-letnice sta jo obiskala župan Silvo Slaček in predsednik Društva upokojencev Sveta Ana Milan Bauman.
Njunega obiska in lepih želja se je zelo razveselila.
Bernardka Šlebinger

na kmetiji, vse dokler ga niso zapustile moči.
Jožefa Krepek, rojena Škrlec, se je rodila 1.
marca 1940 v Zamarkovi 13, kjer je preživljala
otroštvo skupaj s starejšo sestro Karolino. Osnovno šolo je obiskovala v Lenartu. Po končani
osnovni šoli se je izobraževala na kmetijski šoli,
nato je nadaljevala z delom na kmetiji v Zamarkovi.
Jožefa in Franc Krepek sta se spoznala leta
1959 in se odločila za skupno življenjsko pot,
zato sta se 27. maja 1961 poročila v cerkvi sv.
Lenarta. Po poroki sta skupaj živela na moževi
kmetiji v Vinički vasi 30. Leta 1963 se jima je
rodil prvi sin Branko, tri leta kasneje pa še sin
Jože.
V petdesetih letih skupnega življenja sta preživela veliko dobrih, lepih, pa tudi nekaj slabih
trenutkov. Vedno sta si stala ob strani in bila
zelo organizirana, saj sta imela veliko zemlje,

Diamantna poroka zakoncev Padovnik
elo redkim zakonskim parom je dano,
da dočakajo diamantno poroko. Zakoncema Silvi in Jožefu Padovnik iz Zg.

Z

Ščavnice je to uspelo. Uspelo jima je ohraniti
in prebroditi 65 let skupnega življenja, polnega
medsebojne ljubezni in spoštovanja. Po uradnih evidencah sta prva v občini Sveta Ana, ki
sta uradno obnovila zakonsko zvezo s tako
dolgim obdobjem.

J
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uri. Civilni obred sta opravila župan občine
Lenart mag. Janez Kramberger in tajnica
Metka Vurcer, cerkveni del pa dekan Martin
Bezgovšek.
Franc Krepek, rojen 16.
aprila1922 v Vinički vasi 30,
je otroštvo preživljal z dvema
starejšima sestrama, Marjeto
in Marijo, in mlajšim bratom
Ivanom. Osnovno šolo je
obiskoval v Koreni. Z 20.
letom je bil mobiliziran v
nemško vojsko na Češko,
kjer je bil na različnih frontah. Po vojaškem izobraževanju je služboval v Italiji kot
kurir. Po enem letu se je vrnil
domov in gospodaril doma

Silva Padovnik, rojena Tirš, se je rodila 14.
11. 1926, Jožef Padovnik pa 14. 2. 1924 v Zg.
Ščavnici. Zakonsko zvezo sta sklenila 18. 5.
1946 v Gornji Radgoni. V
zakonu se jima je rodilo 5
otrok: sinovi Nardek, Silvo
in Marjan ter hčeri Jožica in
Simona.
Oba izhajata iz trdnih
kmečkih družin, zato sta že
v mladosti spoznala, kako
trdo skorjo kruha daje slovenskogoriška zemlja. Vsa
ta leta sta marljivo delala,
gospa Silva je vseskozi
skrbela za otroke, topel dom
in kmetijo. Gospoda Jožefa
pa poznamo kot cenjenega
zidarskega mojstra in kasneje obrtnika, ki je dolga
leta žagal les za ostrešja, ki še
danes marsikateri družini daje varno zavetje.
Diamantna poroka zakoncev Padovnik je
bila v soboto, 28. maja. Civilni del obreda je
opravil župan Silvo Slaček, cerkvenega pa župnik Jožef Horvat.
Petra Golob

Krajevna organizacija Rdečega križa Sveti Jurij v Slovenskih goricah

HUMANITARNA AKCIJA - PROŠNJA
bveščamo vas, da bomo v nedeljo, 3.
julija 2011, med 7. in 16. uro v prostorih Kulturnega doma v Jurovskem
Dolu zbirali finančna in druga sredstva za
pomoč družinama:
1. Venčeslava ČRNČECA iz Malne 46 pri
obnovi stanovanjske hiše, ki je bila skoraj v
celoti uničena v požaru 18. 6. 2011.
Finančna sredstva za obnovo stanovanjske
hiše sedemčlanske družine lahko nakažete
tudi na:
TRR Območnega združenja Rdečega
križa Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart,št. 0410
2000 0252 769, sklic »Družina Črnčec«.

O

Zlatoporočenca Krepek
ožefa in Franc Krepek sta obnovila zakonsko zaobljubo z zlato poroko, ki je bila v
cerkvi sv. Lenarta v soboto, 28. maja, ob 11.

kjer je bilo treba trdo delati za preživetje, saj
nekoč ni bilo strojev, temveč se je delalo ročno.
Toda ker sta zrasla v skromnih razmerah in vajena vsega hudega, sta življenje jemala kot realnost in hkrati odgovorno zase, predvsem pa za
otroka. Počasi sta kupovala stroje in pripomočke, ki so precej olajšali delo na kmetiji.
Sin Branko z družino nadaljuje delo na materini kmetiji v Zamarkovi. Sin Jože pa s svojo
družino nadaljuje delo na očetovi kmetiji v Vinički vasi.
Zakon Jožefe in Franca Krepek temelji na
spoštovanju, medsebojni pomoči in ljubezni.
Zato so jima na jesen življenja v veliko veselje
trije vnuki Marko, Gregor in Niko ter vnukinja
Doroteja. Sinova z družinama prihajata z veseljem na obisk; obiski jima lepšajo dni, saj z
njimi obujata spomine na lepa skupna leta.
M. V.

2. Venčeslava PREDANA iz Zg. Partinja
101pri obnovi gospodarskega poslopja, ki je

bilo skoraj v celoti uničeno v požaru 11. 6.
2011.
Finančna sredstva za obnovo gospodarskega poslopja lahko nakažete tudi na:
TRR Območnega združenja Rdečega
križa Lenart, Nikova ulica 9, 2230 Lenart,
št. 0410 2000 0252 769, sklic »Družina Predan«.
Prispevkov po domovih ne bomo zbirali!
V imenu obeh družin, ki sta nas pisno zaprosili za pomoč, vas prosimo, da po svojih
zmožnostih podarite humanitarni prispevek,
saj nesreča nikoli ne počiva in lahko prizadene vsakega izmed nas.
KORK Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
Olga Breznik, predsednica

Junijska neurja, požari in nalivi
aše kraje je že v juniju prizadelo več
neurij. Mnogo škode je povzročene na
javni komunalni infrastrukturi, največ
pa je je utrpel kmetovalec Aleksander Divjak
iz Sp. Senarske 15, Sv. Trojica, ki mu je zaradi
udara strele 4. junija pogorel hlev. Sosedje in

N

PGD Sv. Trojica so takoj priskočili na pomoč
in rešili živino, glavnino mehanizacije in zajezili požar, da se ni razširil na sosednje objekte.
Divjak upa, da bo obnovil hlev v čim krajšem
času. Zato bo tudi vesel vsakršne pomoči, katero mu sicer nudi veliko sosedov in drugih.
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Odličnjaki občine Lenart

Kulturna šola 2011

upan občine Lenart mag. Janez
Kramberger je v
četrtek, 16. junija, ob
15. uri v Centru Slovenskih goric sprejel
učence, ki so bili odlični v vseh razredih osnovne šole.
Odličnjaki iz Osnovne šole Lenart in Osnovne šole Voličina:
Gabrijela
Lorenčič,
Maša Leš, Domen Kavran, Tilen Kocijan,
Tjaša Rokavec, Lara
Zorec, Matjaž Kebrič,
Sara Rojko, Žan Fridau, Patricija Lešnik in Katarina Vinter iz Lenarta ter Tine Maher iz Voličine.

retjega junija smo se učenci OŠ Benedikt Tea Kurbus, Amadeja Ješovnik in
Patrick Dvoršak odpravili v središčni
kraj Vače z našima učiteljicama Romano Slana
in Antonijo Zorko. Naša pot se je začela ob
7.30 uri, ni bila zahtevna in naporna. Veliko
smo se pogovarjali in se spominjali letošnjega
leta, kaj vse smo počeli v šoli.
Po uri in pol smo prispeli v kraj, imenovan
Vače, ki je geografko središče Slovenije
(GEOSS). Najprej smo prejeli zastavo, ki bo
krasila našo čudovito šolo, ter malico, ki je
vsem ogrela trebuhe. Nato smo se udeležili
prireditve s kratkim kulturnim programom, ki
so nam ga pripravili učenci podružnične šole.
Spoznali smo mentorje, s katerimi smo potem
sodelovali kakšno uro in pol.
Mi trije smo obiskovali plesno delavnico, kjer smo spoznavali gibe sodobnega plesa,
ki smo ga kmalu vsi vzljubili.
Medtem ko smo mi plesali in
skakali, sta se naši učiteljici
udeležili okrogle mize, pri kateri so izvedeli še več, zakaj je
dobro biti kulturna šola in
kdo vse je to lahko. Ko je odbilo 12.45, smo se zbrali pri
športni dvorani, da bi lahko
pokazali vsem, kar smo počeli v delavnicah, in izvedeli,
katera šola bo dobila posebno
priznanje. Naša skupina je
nastopila druga in si prislužila velik aplavz. Osnovna šola Benedikt je
dosegla naziv Najkulturna šola 2011 v kategoriji srednje velikih šol. Bili smo navdušeni,
kajti dobiti ta naziv je velika spodbuda za delo
v bodoče.

Ž

T

Občina Lenart jih je v ponedeljek, 20. junija,
popeljala na nagradni izlet v Budimpešto.
M. V.

Benediški župan sprejel najboljše osnovnošolce
ot nagrado za dosedanje učne uspehe
in vzpodbudo za prihodnje župan občine Benedikt vsako leto pripravi sprejem za najuspešnejše devetošolce, ki so v vseh
letih šolanja dosegli odličen učni uspeh oz.
povprečje ocen 4,5 ali več. Učenci so na sprejemu pri županu Milanu Gumzarju 20. junija
prejeli slavnostne listine in knjižne nagrade, ob
tem pa jih je župan pozval, da vso pridobljeno
znanje tekom nadaljnjega šolanja ponosni prinašajo nazaj v svoj Benedikt.
Sabina Šijanec

K

Od leve proti desni: Laura Šauperl, Patricija Kocmut, župan Milan Gumzar, Monika Klingsbichl,
Davorin Fišer, Eva Lehner in Cornelia Štefanec

upan občine Sv. Jurij v
Slov. goricah je v petek,
17. 6., gostil učenki in
učenca OŠ J. Hudalesa, ki so osnovnošolsko izobraževanje vsa
leta končali z odličnim uspehom. V spremstvu staršev so se
sprejema udeležili Agnes Kojc,
Klemen Škamlec in Rebeka
Škrlec. Poleg knjižne nagrade
so prejeli še izlet v Budimpešto,
na katerega so se odpravili skupaj z ravnateljem Stanislavom
Senekovičem in razredničarko
Mileno Kokol.
D. K.

Ž

Literarni natečaj Moja rodna domovina

O

Nagrajenci: Patricija Flisar, 7. r.,
OŠ in vrtec Apače; Urban Borko, 8.
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Ponosni smo na učence, učitelje in vloženi
skupni trud, ki nam je prinesel nagrado.
Amadeja Ješovnik

Učenci s Sv. Ane v centru za ravnanje z odpadki

Odličnjaki iz Jurovskega Dola pri županu

Š Vič je v sodelovanju z Zvezo slovenskih častnikov v počastitev 20. obletnice samostojnosti Slovenije razpisala
literarni natečaj Moja rodna domovina in k sodelovanju povabila vse osnovne šole v Sloveniji. Sodelovalo je veliko šol. Ob istem času so
v Sloveniji potekale tri prireditve, na katerih
so nagrajeni avtorji brali svoje prispevke in
prejeli priznanja. Za območje Slovenskih
goric, Prlekije, Pomurja, Prekmurja in Maribora je prireditev v torek, 21. junija, ob 17. uri
v mestnem parku v Lenartu organizirala občina Lenart. Nagrajeni
učenci so brali odlomke svojih del.
Nastopili so Otroški pevski zbor OŠ
Lenart, Domen in Ben Šnajder s Sv.
Ane (harmonika), Sara Hercog iz Voličine in Marko Furek, prof. glasbene
šole Lenart. Slavnostni govornik je bil
župan mag. Janez Kramberger, ki je
podelil tudi nagrade.

Po podelitvi smo se srečni odpravili na
ogled GEOSS-a in kratkega programa; z dnem
pa smo zaključili preprosto s kosilom. Zahvalili smo se in se poslovili od prijateljev in vseh,
ki smo jih spoznali. Na poti domov smo veseli
opazovali kraje naše majhne Slovenije. Benedikt nas je pričakal z močnim dežjem.

r., OŠ Cerkvenjak; Ana Trstenjak, 7. r., OŠ
Janka Ribiča Cezanjevci; Teja Gerjovič, 7. r.,
OŠ Franc Rozman Stane Maribor; Tamara
Grah, 7. r., OŠ Grad; Anja Zorjan, 7. r., OŠ
Jožeta Hudalesa, Jurovski Dol, Niko Veber,
9. r., OŠ Ivanjkovci; Adrijana Toplak, 8. r.,
OŠ Lenart; Kaja Mujdrica, 7. r., OŠ I Murska Sobota; Rihard Küplen, 9. r., OŠ Radenci; Sabina Majerič, 9. r., OŠ Sveta Ana;
Bernarda Anžel, 8. r., OŠ Sveta Trojica in
Saška Kurnik, 8. r., OŠ Voličina.

snovna šola Sveta
Ana je učence 2. razreda v okviru tehniškega dneva popeljala na
ogled centra za ravnanje z
odpadki Saubermacher Slovenija v Lenartu.
20 otrok si je ogledalo
zbirni center za ločevanje
odpadkov, sortirno linijo,
razgradnjo izrabljenih motornih vozil, smetarska vozila ter različne tipe posod
in kontejnerjev za ločeno
zbiranje odpadkov. Obiskala jih je tudi maskota
Sigi in mnogim na obraz
pripeljala nasmeh in dobro voljo. Tovrstni obiski pa so redna praksa v podjetju Saubermacher Slovenija, ki rado sodeluje z vrtci in šolami
pri izobraževanju in praktičnem prikazu varovanja okolja.
Po ogledu so otroci in učiteljice imeli kar
nekaj vprašanj glede ločevanja odpadkov. Med

O

drugim jih je zanimalo, kam se odložijo papirnate brisače, ko si otroci vanje obrišejo
roke, kam se odložijo umazani prtički / papirnate serviete iz jedilnice (malica, kosilo), kam
se odloži časopisni papir, onesnažen s tempera
barvami … Ogled so zapustili s kopico novega
znanja in željo po vrnitvi.

KLEPARSTVO, KROVSTVO, TESARSTVO
IN GRADBENI SERVIS
-RåH7RSODNVS, 2234 Benedikt
Kocbekova pot 2
in

%HVWRGRR, 1000 Ljubljana
Cesta Dolomitskega odreda 10
6WURNRYQLL]YDMDOHF]D
Creaton, Tondach, Laumans, Bogener, Roben, Bramac,
Benders, Decra, Gerard, Hosekra, Isola, Trimo, Metrapan,
S-metal, Esal, Eternit, Tegola, Sika, Vaeplan, Velux, Fakro.
Knauf, Rigips, toplotne izolacije, splošna
LQ]DNOMXþQDJUDGEHQDGHOD

tel.: 02 703 6000
fax: 02 703 6001
GSM: 041 633 053
e-mail: toplakj@siol.net
e-mail: besto@siol.net
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1. Šport špas v J. Dolu naletel na dober odziv
tirinajstega maja je potekala vseslovenska
prireditev Šport špas, ki je bila letos prvič izvedena tudi v Jurovskem Dolu. V sodelovanju z lokalnimi društvi je prireditev potekala pod
okriljem OŠ in VVZ Jožeta Hudalesa. Že prvo
leto se je je udeležilo preko 250 udeležencev. Nagovoril jih je tudi župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec, ki je poudaril pomen
gibanja, zdrave prehrane in pitja navadne vode za
zdravje ljudi. Posebej pa je izpostavil pomen druženja ljudi vseh generacij, saj tovrstna druženja
veliko pripomorejo k kvaliteti bivanja v nekem
okolju. Prav zaradi tega je župan poudaril, da so
tovrstne prireditve za kraj delo dobrodošle, saj
povezujejo tako starejše in mlajše kot tudi razna
društva in ustanove. Za dobro voljo na prireditvi
je poskrbel Jože Eder, bolj znan pod imenom
Blaž. Udeleženci prireditve so se po krajšem kulturnem programu in jutranjem razgibavanju po-

Š

dali na pohod po Jurovski poti, ki sta ga vodila
ravnatelj OŠ J. Hudalesa Stanislav Senekovič in
profesorica zgodovine in geografije Milena
Kokol. Po pohodu so si udeleženci lahko izmerili
krvni pritisk in srčni utrip. Meritve je izvajala članica programa SVIT. Da pa je bila prireditev karseda zanimiva za čim širši krog ljudi, so poleg
osnovne šole poskrbela lokalna društva, ki so z

dodatnimi aktivnostmi in pestro ponudbo domače kulinarike obogatile športno-družaben dan
v Jurovskem Dolu. Člani PGD Sv. Jurij so poskrbeli za pripravo miz, klopi in tekmovanja v šaljivih igrah. Članice društva kmečkih gospodinj so
zbrane razvajale s skrbno pripravljenimi dobrotami. Dogodek pa so s svojo prisotnostjo in aktivnim sodelovanjem počastili tudi člani društva
upokojencev s predsednikom Jožetom Šinkom,
člani in predsednik KD Ivan Cankar Miroslav
Breznik, člani športnega društva Jurovski Dol s
predsednikom Robertom Črnčecem ter številni
drugi, ki so preživeli športno aktiven in zabaven
dan v Jurovskem Dolu.
Diplome je prispeval organizator vseslovenske
akcije Šport špas MEDIA ŠPORT. Diplomo za
najmlajšo udeleženko je prejela 8-mesečna Zoja
Črnčec, ki je pot prestala kar v vozičku. Najstarejša udeleženka prireditve je bila 73-letna Elizabeta Škrlec, med tem ko je
diplomo za najštevilčnejšo
družino na prireditvi dobila
Lara Črnčec, ki je seboj
pripeljala kar 12 članov družine. Koordinatorica celotnega projekta Cvetka Škrlec
je bila ob koncu prireditve
seveda zelo zadovoljna z izvedbo, a hkrati poudarila,
da je celoten projekt rezultat sožitja in pozitivnega sodelovanja v kraju in občini
med ljudmi in raznimi društvi. »Težko bi bilo našteti
vse te ljudi, ki so s prostovoljnim delom pripomogli, da je prireditev tako dobro
uspela in naletela na tako pozitiven odziv že prvo
leto, zato prav vsem velika zahvala za vso pomoč
in trud pri izvedbi tega projekta!« izraža
zahvalo koordinatorica projekta, profesorica
športne vzgoje na OŠ J.Hudalesa, Cvetka
Škrlec.
D. K.

Uspešno zaključene predvidene aktivnosti
Pri Izobraževalnem centru Slovenske gorice se
že drugo leto zapovrstjo izvaja Univerza za tretje
življenjsko obdobje. Letos smo imeli vpisanih 40
udeležencev. Učili smo se nemščine, angleščine
in računalništva. Srečevali smo se na ustvarjalnih delavnicah, kjer smo ustvarjali najrazličnejše
izdelke in okrasje za dom. Poleg tega smo obiskali kino ter se odpravili na izlet okoli Komarnika. Še posebej zanimivo je bilo v Tednu
vseživljenjskega učenja. V Knjižnici Lenart nam
je mag. Maja Toš predstavila življenje in delo Davorina Poliča ter Poličevo sobo. Gospa Milica
Škof iz Svete Trojice nam je predstavila praktične primere uporabe biodinamike pri pridelovanju zdrave hrane. Z Amadejo Špes smo uživali
v potopisnem predavanju Sama po Japonski.
Poleg tega smo obiskali tudi družino Kolarič s
Svete Ane, kjer smo si ogledali njihovo veliko
zbirko zelišč in domačih zeliščnih izdelkov.

Tudi za naslednje leto načrtujemo zanimive izlete, učenje tujih jezikov in računalništva ter druženje na različnih delavnicah ročnih spretnosti.
Za vse informacije in prijave v šolskem letu
2011/2012 se oglasite na Izobraževalnem centru na Nikovi 9 ali po telefonu 02 720 78 88.
Izobraževalni center Slovenske gorice

Pri gradnji ali obnovi potrebujemo kvalitetne materiale,
zanesljivega in prilagodljivega izvajalca ter 100 % servis.
POKLIČITE 051 651 244.
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Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

Na različnih izborih in odrih vidimo vse, od plesa
in čarovniških trikov do pletenja in nenavadnih
domislic. Café teater tokrat postavlja ogledalo tej
situaciji v komediji za slovenske talente z naslovom Avdicija. Na njej se vsakič zvrstijo trije kandidati, ki skušajo zlobnega profesorja prepričati,
da so pravi za igralski poklic, pri čemer razkrivajo številne stereotipe in komične poteze našega
vsakdana.

Med 1. julijem in 2. septembrom 2011 bo Lenart zaživel ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA. Imeli
boste imeli priložnost videti, slišati in čutiti edinstven izbor prireditev, med drugim koncert rocka, klasične in etno glasbe, gledališke predstave, folklorne prireditve, ustvarjalne delavnice za otroke, srečanje s tujimi kulturami. Prireditve bodo potekale na sedmih prizoriščih v Lenartu.
Vabimo vas, da se nam pridružite in si popestrite dolge poletne večere. Kaj bi lahko bilo bolj prijetno,
kot prisluhniti koncertu pod zvezdnatim nebom? Ali ob dobri komediji s smehom pregnati skrbi in širiti pozitivno energijo? Pričakujemo vas na prireditvah!
Mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart

PETEK, 2. 9., OB 20. URI
LETNI ODER V LENARTU
PRIFARSKI MUZIKANTI, koncert

PROGRAM LEN-ART 2011

V letošnji kulturni sezoni, od januarja do junija 2011, je JSKD Lenart izvedel enajst območnih revij za področja otroških in odraslih
folklornih skupin, ljudskega petja, otroških in
odraslih gledaliških skupin, lutkovnih skupin,
vokalnega petja otroških, mladinskih in odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin
in plesnih in mažoretnih skupin po vseh šestih
občinah v Upravni enoti Lenart. S tem ko se
skupine udeležijo območnih revij, imajo poleg
svetovanja za kvalitetno delo v prihodnosti tudi
možnost, da so zaradi kvalitetnih nastopov izbrani za nastop na regijskih revijah. Regijske re-

PETEK, 1. 7., OB 21. URI
ŠPORTNA DVORANA LENART
FOLKART V LENARTU
Zagrebački folklorni ansambel dr. Ivana Ivančana, Hrvaška
Ustanovljen je bil leta 1945 z imenom ansambel
‘Joža Vlahović’. Iz njihovih vrst je štiri leta kasneje nastal tudi legendarni hrvaški ansambel
‘Lado’. Mnoge nagrade z nastopov doma in po
vsem svetu pričajo o vrhunski kvaliteti tega najboljšega amaterskega hrvaškega folklornega društva. Letos praznujejo 65. obletnico delovanja.

NEDELJA, 7. 8., do ČET., 11. 8., OB 20. URI
TRG OSVOBODITVE V LENARTU
AGATINI DNEVI
KULTURNO DRUŠTVO DELAVEC SE PREDSTAVI
TOREK, 9. 8., OB 20. URI
TRG OSVOBODITVE V LENARTU
DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO
Organizator: KD Delavec
ČETRTEK, 11. 8., OB. 20. URI
TRG OSVOBODITVE V LENARTU
DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO
Organizator: KD Delavec
PETEK, 12. 8., OB 21. URI
CENTER SLOVENSKIH GORIC V LENARTU
MARKO HATLAK, harmonika, koncert
SOBOTA, 13. 8.
RŠC POLENA
SREČANJE UPOKOJENCEV, igra Ansambel
Ajda
AGATINA NOČ, igra ansambel Modrijani

NEDELJA, 3. 7., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
BRASS BAND MARIBOR, koncert
TOREK, 5. 7., OB 18. URI
CENTER SLOVENSKIH GORIC V LENARTU
OJ, ČUDEŽNI ZABOJ, Mestno gledališče Ptuj,
gledališka predstava za otroke
NEDELJA, 10. 7, OB 21. URI
CENTER SLOVENSKIH GORIC V LENARTU
JURE IVANUŠIČ: OD TIŠINE DO GLASBE,
glasbena monokomedija
ČETRTEK, 14. 7., OB 18. URI
LETNI ODER V LENARTU
PICKO IN PACKO, Kulturni Zavod KULT Ljubljana, gledališka predstava za otroke
PETEK, 15. 7., OB 21. URI
CERKEV SV. LENARTA
ŽAN TROBAS IN ANJA KOŽUH, harmonika
in harfa
PETEK, 22. 7., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
SAŠO HRIBAR SHOW, avtorski projekt, komedija
NEDELJA, 24. 7., OB 15. URI | RŠC POLENA
TUDI TO JE LIBERIJA
Druženje z liberijsko diasporo v Evropi, ob nogometu, dobri hrani in afriških ritmih
PETEK, 29. 7., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
SKUPINA CROSSROADS, koncert rock glasbe
SOBOTA, 30. 7., OB 17. URI
PLOŠČAD PRI ROTOVŽU V LENARTU
KLOPOTČEV VEČER V LENARTU IN OTVORITEV VINOTEKE V ROTOVŠKI KLETI
Organizator: Društvo vinogradnikov Lenart in
Občina Lenart
NEDELJA, 31. 7., OB 20. URI
DVORANA GLASBENE ŠOLE LENART
ZALA ČUČEK, KLAVIRSKI RECITAL
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OD TORKA, 16., DO PETKA, 19. 8.
PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENSKE GORICE, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU
POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OTROKE
16. 8. med 10. in 12. uro, delavnica PRIJATELJI
S PTICAMI, in med 12. in 14. uro, delavnica
SIMBOLI PRIJATELJSTVA (vodita Andreja
Štancer in Nika Arnuš);
17. 8. med 10. in 14. uro, delavnica PREDSTAVIM SEBE IN SVOJ KRAJ V TUJIH JEZIKIH
(vodi Jasna Lipovž);
18. 8. med 10. in 14. uro, delavnica ŠPORTNE
ŠALJIVE IGRE (vodi Gorazd Voglar) v Športni
dvorani Lenart.
19. 8. med 10. in 14. uro, delavnica POJEMO
SLOVENSKE PESMI (vodi Slavica Kurbus).
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice
PETEK, 19. 8., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
PRAVA BABA, Mestno gledališče Ptuj, komedija
TOREK, 23. 8., OB 18. URI
LETNI ODER V LENARTU
SKORAJ NAJBOLJŠI CIRKUS, Teater Cizamo,
predstava za otroke
PETEK, 26. 8., OB 21. URI
LETNI ODER V LENARTU
SLOVENIJA IMA AVDICIJO, komedija
Produkcija: Cafe teater, režija: Gojmir Lešnjak
Gojc; nastopajo: profesor - Gojmir Lešnjak
Gojc/Jonas Žnidaršič, Ifigenija - Tilen Artač,
kandidati (na vsaki predstavi po trije): Alenka
Tetičkovič, Nina Ivanič, Teja Bitenc, Jernej Čampelj, Uroš Jezdić, Dušan Tomić.

V primeru dežja bodo prireditve, ki so predvidene na letnem odru, v Centru Slovenskih
goric, Trg osvoboditve 9 v Lenartu!
Prireditve so finančno podprli:
Papir servis, d.o.o. Ljubljana, Urbis, d.o.o., Jože
Druzovič, s.p., ZUM urbanizem, planiranje in
projektiranje, d.o.o., Saubermacher Slovenija,
d.o.o., TBP Tovarna bovdenov in plastike, d.d.,
Prevent – Halog, d.o.o., Knuplež, d.o.o., SKALA
Gradbeništvo in storitve z gradbeno mehanizacijo Drago Kerec, s.p., Varnost Maribor, d. d.,
J&M Ribič, d.o.o., Almaja, d.o.o., Planum, d.o.o
in Banka Koper, d.d.
Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice.

Izbrani za nastop na regijskih revijah območij
JSKD Lenarta, Ormoža, Ptuja in Slov. Bistrice
vije se odvijajo v organizaciji in različnih krajih območij JSKD Lenarta, Ormoža, Ptuja in
Slovenske Bistrice.
Letos so se uvrstile na regijske revije naslednje skupine: otroška in mladinska folklorna
skupina OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola,
lutkovna skupina OŠ Sveta Trojica, lutkovna
skupina OŠ Jožeta Hudalesa iz Jurovskega Dola,
otroška gledališka skupina iz OŠ Benedikt, gledališki klub OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, odrasla
folklorna skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski Dol in cerkveno prosvetni pevski zbor
KD Sveta Ana.

Zahvala županom, predsednikom in ravnateljem
za soorganizatorstvo kulturnih prireditev
JSKD Lenart se zahvaljuje za soorganizatorstvo
in odlično sodelovanje pri izvedbi naslednjih
kulturnih prireditev oz. revij:
LJUDSKE PESMI 2011 – revija skupin pevcev
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, ki je potekala v januarju v Benediktu, županu Milanu
Gumzarju in predsedniku KD Benedikt Janezu
Šijancu.
PLESNE MEGLICE 2011- revija plesnih skupin,
ki je potekala v januarju na Sveti Ani, županu
Silvu Slačku, predsednici Twirling kluba Aninih
mažoret Andreji Berič in ravnatelju OŠ Borisu
Mlakarju.
DIČI DIČI DIČA 2011 – revija otroških folklornih skupin, ki je potekala februarja v Sveti
Trojici, županu Darku Frasu, predsednici KD
Trojica Milici Klampfer in ravnatelju OŠ Darku
Škergetu.
LUTKARIJE 2011 – revija lutkovnih skupin in
OTROŠKI ODER 2011 – revija otroških gledaliških skupin, ki sta v marcu potekali v Voličini,
županu Janezu Krambergerju, predsednici KD
Srečko Rojs-Niko Voličina Darji Ornik in ravnatelju OŠ Antonu Gozniku.
SI ZA PLES? SEM ZA PLES! – revija odraslih
folklornih skupin, ki je v marcu potekala v Cerkvenjaku, županu Marjanu Žmavcu, predsed-

niku KD Cerkvenjak Boštjanu Živku in ravnatelju Mirku Žmavcu.
ČRIČKOV IN SLAVČKOV GAJ 2011 – revija
otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je potekala aprila na Sveti Ani, županu Silvu Slačku in
ravnatelju OŠ Borisu Mlakarju.
LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN 2011, ki je aprila potekalo v Cerkvenjaku in Voličini, županu Marjanu Žmavcu, predsedniku KD Cerkvenjak
Boštjanu Živku, županu Janezu Krambergerju in
predsedniku KTD Selce Josipu Lackoviču.
ORFEJEVA PESEM 2011 – revija odraslih pevskih zborov in malih vokalnih skupin, ki je bila
maja v Sveti Trojici, županu Darku Frasu, predsedniku KD Sveti Frančišek Andreju Dvoršaku
in ravnatelju OŠ Darku Škergetu.
REGIJSKA REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 2011, ki je v aprilu potekala v
Cerkvenjaku, županu Marjanu Žmavcu, predsedniku KD Cerkvenjak Boštjanu Živku in ravnatelju Mirku Žmavcu.
REGIJSKA REVIJA SKUPIN PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ
2011, ki je v maju potekala na Sveti Ani, županu
Silvu Slačku in ravnatelju Borisu Mlakarju.
Breda Rakuša Slavinec

Revija ljudskih pevcev in godcev
JSKD Lenart v petek, 27. maja, v Kulturno
turističnem centru Sveta Ana v sodelovanju z
občino Sveta Ana pripravil Regijsko revijo
skupin pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž 2011 iz območij JSKD Ormož, Ptuj in
Slovenska Bistrica.
Nastopili so Ljudski pevci - Pevsko društvo
Zrelo klasje Ormož, vodja skupine Dominik
Pongračič; Pevke ljudskih pesmi - Kulturno
društvo Osluševci, vodja skupine Marija
Hebar; Kulturno društvo Vokalna skupina Košuta Pokoše, vodja skupine Jože Fidler; Godci
ljudskih viž - Folklorno
društvo Košuta Poljčane, vodja skupine
Uroš Rober; Ljudski
pevci - Kulturno umetniško društvo Kebelj,
vodja skupine Jože Turner; Pevke ljudskih
pesmi - Pevsko društvo
Ruda Sever Gorišnica,
vodja skupine Ivana
Leben; Veseli prijatelji Umetniško
društvo

Ustvarjalec Majšperk, vodja skupine Jožef
Novak; Pevci ljudskih pesmi Prešmentani faloti KPD Stoperce, vodja skupine Anton
Galun; Mladi pevci - Folklorno društvo Lancova vas, vodja skupine Aleš Hrnčič; Pevke
ljudskih pesmi folklorne skupine - Kulturno
društvo Cirkulane, vodja skupine Urška Kolednik; Fantje treh vasi - Kulturno društvo Lovrenc, vodja skupine Slavko Pulko in Pevke
ljudskih pesmi - Društvo Trstenke Podlehnik,
vodja skupine Lojzka Merc.
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Uspešno leto za lenarško glasbeno šolo
Pogovor z Ireno Košmerl Leš, vodjo Podružnične šole Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak
»Lenarška glasbena šola deluje kot Podružnična glasbena šola Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, pod njeno okrilje pa spada
tudi dislocirani oddelek glasbene šole v Cerkvenjaku. Obiskuje jo okoli 350 učencev, ki v
glavnem prihajajo tako iz lenarške občine kot
tudi iz vseh sosednjih. Nekaj otrok je tudi iz
nekoliko bolj oddaljenih krajev. Na šoli je zaposlenih 20 profesorjev, ki svoje znanje podajajo učencem na različnih instrumentih. V
pomoč pa nam je tudi tehnični kader.
Učenci lahko v Lenartu svoje znanje izpopolnjujejo na oddelku za klavir, harmoniko,
pihala (kljunaste in prečne flavte, klarinet ter
saksofon), trobila (trobenta, bariton), godala,
balet ter nauk o glasbi. Del predmetnika je tudi
komorna glasba, v šolskem letu 2010/11 pa
smo na šoli uvedli tudi pihalni orkester. V Cerkvenjaku poučujemo za zdaj le štiri instrumente: klavir, harmoniko, kitaro in flavto.«

Irena Košmerl Leš, vodja Podružnične šole
Lenart, v baletni dvorani

Vpis in nato »zavihani rokavi«. »Otroke
vpisujemo s šestim letom starosti in sicer se
lahko vpišejo v glasbeno ali plesno pripravnico. Obisk glasbene pripravnice za vpis k instrumentu ni obvezen. Po končani glasbeni
pripravnici opravljajo otroci preizkus glasbenih sposobnosti, ki temelji na preverjanju
otrokovih prirojenih glasbenih dispozicij. Če
preizkus uspešno opravijo, se lahko vpišejo na

izbrani instrument, če je le na oddelku dovolj
prostora. Šolanje na glasbeni šoli traja nato 6
let. Če se otrok odloči nadaljevati svojo glasbeno pot, se lahko po predhodno uspešno
opravljenem preizkusu umetniške nadarjenosti vpiše na Umetniško gimnazijo v Mariboru.
V baletni šoli poteka šolanje nekoliko drugače. Plesna pripravnica traja tri leta, nato se z

opravljenim preizkusom sposobnosti otroci
vpišejo v prvi razred baleta. Tudi tukaj se
lahko po šestih razredih z opravljenim preizkusom sposobnosti vpišejo na Umetniško
gimnazijo v Mariboru, na oddelek za balet.
Pouk pri instrumentih pri nas poteka individualno, dvakrat na teden po 30 minut, medtem ko je pouk baleta in nauka o glasbi
skupinski. Poleg rednega obiska pouka v glasbeni šoli je potrebno veliko truda in trdega
dela doma, da otroci osvojijo znanje, ki ga potrebujejo za obvladovanje različnih instrumentov. Veliko ravno tukaj pripomore tudi
podpora staršev, ki otroke vzpodbujajo k rednemu domačemu delu.«
Obvladati, znati in se predstaviti javnosti,
pa tudi tekmovati … »Čez vse šolsko leto se
pri nas vrstijo številni nastopi, ki so zmeraj
zelo obiskani. Nekaj je tudi tematskih: praznični okoli novega leta, koncert zabavne glasbe v
pustnem času, … Nastopamo pa tudi v dvorani Konservatorija za glasbo in balet Maribor.
Tam se je letos prvič predstavil tudi naš pihalni
orkester. Naši učenci sodelujejo na številnih
javnih izvenšolskih prireditvah, ki potekajo v našem
in okoliških krajih.
Vsako leto sodelujemo
na različnih tekmovanjih,
kjer dosegamo visoka priznanja. O letošnjih smo že
kar nekaj pisali.«
Dosežki so izjemni, o
njih smo, z največjim veseljem, poročali v dveh zadnjih številkah. Je tudi
zanimanje za šolo takšno?
»Interes za vpis je zelo velik,
žal pa ne moremo zadovoljiti vseh želja in interesov.
Že leta se namreč ubadamo s težavami, ki jih
imamo s kadrovskimi omejitvami s strani ministrstva za šolstvo. Žal lahko vsako leto sprejmemo le toliko učencev, kolikor jih v istem
letu zaključi šolanje na naši šoli. Kljub temu
smo v zadnjih letih uspeli pridobiti oddelek za
violino in razširiti oddelek za flavto. Naša želja
je, da bi v prihodnje uvedli še oddelek za tolkala, toda najprej moramo za to zagotoviti tudi
prostorske možnosti.«
Šolsko leto je mimo, zadnji tedni in dnevi so bili
najbolj napeti. Prihaja pa
novo … »V mesecu maju in
juniju so potekale intenzivne priprave na šolsko leto
2011/12 – preizkusi glasbenih sposobnosti, vpisi v
novo šolsko leto. Ob zaključku šolskega leta
2010/11 je bilo na naši šoli
zelo pestro in živahno.
V letu, ki bo kmalu pred
nami, bo znova potrebno
veliko dela, truda in odrekanja, da bomo dosegli
nove zastavljene cilje. Ti so visoki. Ravno tako
so visoka pričakovanja učencev in njihovih
staršev, ne nazadnje tudi okolja, v katerem delujemo. Toda menim, da bomo ob visoki strokovnosti in sodelovanju zadostili večini želja
in tudi šolsko leto 2011/12 odlično izpeljali.«
Tekst in foto: Edvard Pukšič

Ljubiteljske kulturne skupine na KOS-u 2011
Na letošnjem Kmetijskoobrtniškem sejmu je na
povabilo organizatorjev nastopilo veliko število kulturnih skupin. Program je
koordiniral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna
izpostava Lenart. Nastopili
so Slovenskogoriški pihalni

Ljudski pevci KTD Selce
(Foto: arhiv sejma)
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orkester KD MOL Lenart, moški pevski zbor
KD Obrtnik Lenart, vaški pevci KD Pod lipo
Lenart, pevke ljudskih pesmi Društva upokojencev Lenart, Twirling plesni in mažoretni
klub Lenart, harmonikarjii Glasbene agencije
Marcel, folklorna skupina Jurovčan KD Ivan
Cankar Jurovski Dol, ljudski godci 3x2 iz Pernice, Dixilend band Oldies & Goldies, pevke
ljudskih pesmi KD Trojica, KUD Hoče - Po-

horski rogisti, vaški harmonikarji KD Pod lipo
Lenart, ljudske pevke Prostovoljnega gasilskega društva Osek, vaški godci KD Pod lipo
Lenart, ljudski pevci KTD Selce, vokalna skupina Lorelay KTD Selce, ljudske pevke KD Benedikt in harmonikar Dejan Arcet. V
programu pa sta se z bogatim programom
predstavila tudi OŠ in Vrtec Lenart.
Breda Rakuša Slavinec

Danica Arnuš: Moč obeh
10. 6. 2011 je bila v Knjižnici Lenart, 14. 6.
pa v Sveti Trojici predstavitev knjige Moč obeh
Danice Arnuš.
Knjiga je izšla v samozaložbi.
Predstavitev je bila dobro obiskana in je bila
eden izmed pomembnih dogodkov ob 49.
rojstnem dnevu Knjižnice Lenart.
M. Š.

Srečanje pihalnih orkestrov na Poleni - 4. junija
V soboto, 4. junija, je
v RŠC Polena potekalo
srečanje pihalnih orkestrov PSV-Marburg –
Ockershausen, Svobode
Maribor z mažoretkami
in Slovenskogoriškega
pihalnega
orkestra
MOL. Na prireditvi je
sodeloval tudi Twirling,
plesni in mažoretni klub
Lenart. Organizator prireditve sta bila občina
Lenart in Slovenskogoriški pihalni orkester
MOL Lenart. Svoboda Maribor in PSV Marburg-Ockershausen sodelujeta že od leta 1986,
letos pa sta k sodelovanju pritegnila tudi MOL.

Koncerti so bile še na Grajskem trgu in v Mestnem parku v Mariboru.
E. P.

30 let KUD Moški pevski zbor Obrtnik Lenart
Lenarški obrtniški
pevski zbor je 3. junija
praznoval 30-letnico.
Predsednik KUD MoPZ
Obrtnik Karl Damiš:
»Naš moto - Delo,
pesem in prijateljstvo
nas povezuje – pove
vse!” Na jubilejnem
koncertu so nastopili še
prijateljski MoPZ KUD
Gabrijel Kolbič iz Zg.
Velke,
harmonikar
Dejan Arcet in Trio
Glasbene in baletne šole
A. M. Slomšek Maribor. Zahvale so podelili občini Lenart, območni obrtni zbornici, JSKD Lenart, MoPZ KUD Gabrijel Kolbič Zg. Velka in
Radiu Slovenske gorice. Trije člani so prejeli

Galussova priznanja: srebrno Ivan Horvat in
zborovodkinja Vesna Breznik, bronasto pa Franjo Horvat.
E. P.

Kultura povezuje ljudi in narode
V Županji na Krku je
bil od 7. do 10. junija 1.
mednarodni slikarski ex
tempore Krk 2011: Kultura povezuje ljudi in
narode, ki ga je pripravila lenarška galerija
Krajnc. Kot nam je povedal vodja Konrad
Krajnc, je bila tema
mednarodnega likovnega dogodka povezana
s prizadevanji za boljše
poznavanje pozabljenih
zaselkov na jadranskih
otokih. Slikovita Županja je za iskanje umetniških motivov idealna, že v preteklosti so njene
lepote prenašali na platna udeleženci poletne likovne šole za mlade. Slikarski ex tempore Krk
2011 sta podprli občini Dobrinja in Lenart, ki

sta razvili tudi druge oblike povezovanja. Nastala dela so razstavili v Domu kulture v Županji, kmalu pa bodo na ogled še v Galeriji Krajnc
v Lenartu.
M.T.
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5. Anina likovna kolonija

Konec sezone v 1. MNZ Maribor

Od 8. do 10. julija bo na Sv. Ani potekalo 5.
mednarodno srečanje slikarjev Anina paleta,
ki jo vsa leta prizadevno organizira in vodi
Danijel Ferlinc Danny ob pokroviteljstvu občine Sveta Ana in gostišča Eder. Udeležilo se
je bo 16 slikarjev, vsak naj bi ustvaril dvoje
del. Vsa bodo od 17. julija do 4. septembra
razstavljena v občinski avli. Eno delo vsakega

avtorja ostane v lasti organizatorjev likovne
kolonije.
Slikar Danny se je sicer nedavno tega udeležil 3. mednarodne slikarske kolonije z 12 slikarji
iz Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine
ter Slovenije v Radencih in tridnevnega srečanja slikarjev ArtEko Šentjanž 2011.
Filip Matko

Likovna razstava Romana Ferlinca
V avli občinske
stavbe na Sv. Ani je postavil na ogled svoja
dela tudi Roman Ferlinc. Avtor je tuzemsko
bivanje močno podkrepil z nabožnimi motivi,
še posebej pa mu je pri
srcu, tako je sklepati iz
videnega,
nekdanji
papež. Razstava bo odprta do16. julija.
SReBr

Visoke uvrstitve mladinskih selekcij Lenarta in Jurov. Dola

Likovna razstava Jožeta Horvata
V Domu sv. Lenarta
so 5. maja odprli razstavo likovnih del Jožeta
Horvata z Zgornje Velke, likovnega romantika
slovenskogoriških gričev. Njegov adut so
akvareli, izraža se tudi v
drugih likovnih tehnikah, ljuba mu je Marija
Snežna. Poznan je širše,
udeležuje se kolonij, nekatere organizira, organizira likovne razstave
in skrbi za razstavišče
na Zgornji Velki. Za likovna dela je bil tudi nagrajen. Razstavo, ki so
jo obogatite ljudske pevke KUD Tonček Brez-

nar iz Korene, je odprl direktor Zlatko Gričnik.
Polona Šporin

Umetniki za Dom sv. Lenarta
28. maja je v Domu sv. Lenarta na 2. koloniji
»Umetniki za Dom sv. Lenarta« ustvarjalo 19
likovnikov, 7 zadržanih ali od daleč je obljubilo
že ustvarjena dela. Kolonije so se udeležile tudi
zaposlene in stanovalka, v glavnem pa slikarji
iz Slovenskih goric, Podravja, Koroške in Posavja. Raznolike teme so ustvarjali v različnih
tehnikah, kolonijo je strokovno spremljala Jadranka Šumi. Druženje so s pesmijo popestrile
učiteljice iz OŠ Voličina, z recitacijami svojih
pesmi pa stanovalka Marija Tomažič in Jasna
Šeneker s pesmimi svoje mame, stanovalke
Jelke Pungartnik. Likovno kolonijo sta tudi
letos podprli Nadškofijska Karitas Maribor in
Slovenska Karitas.
Polona Šporin

Stanovalci doma sv. Lenarta na pevski reviji
Zavodi, združeni v
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, redno
organizirajo revijo pevskih zborov. 18. revija je
bila 11. maja o v Kranju
pod geslom »Kdor poje
rad, ostaja mlad«. Organizatorji so bili trije gorenjski domovi za
starejše občane. Prijavilo se je 44 domov,
letos prvič tudi Dom sv.
Lenarta: deset pevcev s
harmonikarjem
in
spremljevalci. Več kot
800 pojočih gostov je pripravilo pester zabavni
program s plesom. Mi smo se predstavili s pesmijo Prišla bo pomlad. Popoldne smo se polni
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Ko je kazalo, da bo derbi med NK Jurovski
izostal približno polovico tekem. Pri LenarčaDol in NK Lenart po vodstvu 2:0 ob polčasu
nih je največ zadetkov (6) dosegel Mitja Marko.
pripadel domačemu Jurovskemu Dolu, je Dejan
Ploj v 54. in 89. minuti poskrbel za
neodločen izid. Prepričljivi zmagovalec 1. MNZ Maribor je postala ekipa
Tezna (54 točk). Jurovčani so sezono
končali na 4. mestu (45 točk), s čimer
niso najbolj zadovoljni, saj so štartali z
željo za sam vrh lestvice. Za drugim
mestom so zaostali le za 2 točki. Lenarčani pa so z dobrim zadnjim delom
rešili sezono ter si z 10-im mestom (32
točk) zagotovili obstanek v 1. MNZ
Maribor. Še naprej ostaja največja težava slaba nogometna površina, zato si
v klubu želijo ustrezno pomožno
igrišče, ki bi razbremenilo glavno, eno
slabših v celotni ligi. Najuspešnejši NK JUrovski Dol : NK LEnart - brez zmagovalca,
strelec NK J. Dol je bil s 13-timi za- foto: Maksimiljan Krautič
detki ponovno Davorin Šnofl, ki pa je

lepih vtisov, prijetno utrujeni in zadovoljni vračali v naš »Preljubi Šentlenart«.
Liljana Cafnik

Mladinska ekipa J. Dola je sezono končala na
2. mestu v Mariborski medobčinski nogometni
ligi. Za prvim Malečnikom je zaostala 5 točk ter
za toliko prehitela mladince Gostišča
pri Antonu. Lenarčani med mladinci
niso imeli ekipe, so pa med kadeti zasedli 8. mesto. Tik pod vrh so se uvrstile najmlajše nogometne selekcije NK
Lenart. V kategoriji do 8 let so se najbolj približali slovitemu NK Maribor
in zasedli 2. mesto. Prav tako 2. je bila
selekcija do 10 let, ki je za Slivnico zaostala za točko. Brez konkurence med
klubi MNZ Maribor pa so bili lenarški
nogometaši do 12 let, ki so si pred drugouvrščeno Kungoto nabrali kar 9 točk
prednosti. V tej kategoriji so Jurovčani
zasedli prav tako visoko 4. mesto,
mladi nogometaši Cerkvenjaka pa 5. Trener le-

narške selekcije do 12 let Tomislav Novak je
zelo zadovoljen, a poudarja, da je to plod resnega dela ter dihanja staršev s klubom.

1. mesto v U-12 lenarškim nogometašem

Futsal: Benedikt s pomislekom pred 1. SFL
KMN Benedikt je po 20. krogu enotne 2. SFL
sezono končal s 13-timi zmagami, enim remijem ter 6-timi porazi, dovolj za 39 točk in končno 2. mesto. Za superiornim klubom iz
Nazarja je zaostal 9 točk. Osvojeno drugo
mesto je prinašalo kvalifikacije za 1. SFL. Najprej so se Benedičani pomerili FC Casino Safir
Divača, ki pa je bil premočan in si zagotovil obstanek v 1. SFL. Benediktu so ostali še Izolani,
ki so v prvem krogu kvalifikacij priznali premoč Nazarjem. Benedičani so prvo
tekmo v Izoli po uvodnem visokem
vodstvu nesrečno izgubili po kazenskih strelih. V naslednjih tekmah pa so
dominirali, Izolanom niso dali možnosti, slavili s 3:1 in si priigrali vstopnico za prvo ligo. Ta prinaša velik izziv
in čast, vendar si v klubu niso enotni
glede smiselnosti igranja v elitni konkurenci. Prinaša precej višje stroške
tekmovanja, tudi dolga gostovanja , ker
večina prvoligašev prihaja iz zahodne

polovice države. Klub pa namerava zapustiti
tudi eden najboljših nogometašev futsala v Sloveniji, Davorin Šnofl, kar bi vsekakor vplivalo
na igro. Zato bi po mnenju trenerja Tomislava
Novaka bilo potrebno v klub pripeljati ustrezno
menjavo oz. dodatno okrepitev. Jedro ekipe je
v drugoligaški konkurenci spadalo v povprečju
med najstarejše, zato bi si v klubu želeli še kakšnega mladega nogometaša, ki bi bil kos prvoligaški konkurenci.

KK Nona Lenart bo v novi sezoni nastopal v 2. SKL
Na dnevu košarke, 4. junija, je predsednik
KK Nona Lenart Smiljan Fekonja uradno potrdil, da bodo Lenarčani, v tej sezoni dominantni v 3. SKL, prihodnjo igrali v 2. SKL. »Kljub
nespodbudni finančni sliki, tudi posledici slabega gospodarskega stanja v državi, smo se naposled le odločili, da bomo v novi sezoni igrali
v 2. SKL. To smo dolžni navijačem, igranje v 2.
ligi pa bo tudi nagrada igralcem,« komentira
odločitev Fekonja. »Prepričan sem, da v 2. ligi
zagotovo ne bomo v vlogi autsajderja, temveč
bomo konkurirali za prvo polovice lestvice, kar
se je pokazalo tudi na tekmi proti prvaku 2. lige
KK Radenska Creativ, ki smo jo odigrali v
sklopu dneva košarke v Lenartu. Največja težava v novi sezoni bo zagotovo zagotovitev zadostnih finančnih sredstev, zato si v klubu že

sedaj prizadevamo pridobiti še kakšnega lokalnega podjetnika, ki bi bil pripravljen sodelovati
pri naši uspešni košarkarski zgodbi v osrčju
Slovenskih goric,« še razlaga košarkarski zanesenjak Smiljan Fekonja, ki poleg tega, da je generalni pokrovitelj kluba, žrtvuje še številne
prostovoljne ure, da bi klub deloval karseda na
visokem nivoju. Poleg že omenjene tekme med
KK Nona Lenart in KK Radenska Creativ, ki se
je končala v prijateljskem vzdušju z neodločenim rezultatom, so se ta dan predstavile tudi vse
mladinske selekcije domačega kluba. Svojevrstno doživetje za najmlajše pa je bil program
Igriva košarka, zato v klubu že razmišljajo, da
jo bodo ponovno organizirali jeseni.
Dejan Kramberger
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Mladi košarkarji OŠ Lenart tretji v Sloveniji
Vztrajno delo z mladimi v KK Nona se je pošteno obrestovalo tudi na šolskih tekmovanjih.
Ekipa mlajših dečkov (letnik 1998 in mlajši) je

dosegla stežka ponovljiv rezultat: fantje so najprej postali prvaki mariborskih in obmaribor-

skih šol, pometli s konkurenco na četrtfinalnem
turnirju v Podčetrtku, niso se ustrašili niti polfinala v Ljubljani, ki so ga končali brez poraza.
OŠ Lenart je skupaj s košarkarskim klubom
Nona Lenart pripeljala finalni turnir za najboljše košarkarje v Sloveniji v Lenart, na katerem so košarkarji OŠ Lenart pokazali zobe.
V prvi tekmi so namučili prvake iz Kranja, v
tekmi za tretje mesto pa zlomili odpor košarkarjev OŠ Šoštanj. Ekipo je vodil športni pedagog Boris Brunec skupaj s trenerjem
Matejem Baničem. V prvo peterko turnirja je
bil izbran tudi Miha Rajter z lenarške šole.
»Ekipi sem napovedoval visoke uvrstitve,
tako vrhunskega dosežka pa nisem pričakoval,« je ob koncu tekmovanja povedal trener
Matej Banič.
Končni vrstni red: 1. OŠ Simon Jenko
(Kranj), 2. OŠ Koper, 3. OŠ Lenart, 4. OŠ Šoštanj
Gorazd Voglar

Ob zaključku odbojkarske sezone 2010/2011
V Odbojkarskem klubu Benedikt že vrsto let
kot izvajalec letnega programa športa v občini
Benedikt vzgajamo mlade generacije športnic.
Ob zaključku sezone dekletom pripravimo t.i.
zaključni turnir v mini/mali odbojki, na katerem
imajo 'pravico' nastopati vse odbojkarice do 12
let, tiste malo starejše pa prevzamejo vlogo 'sodnikov'. Zasnovan je tako, da prav vsaka igralka
ob koncu prejme medaljo ter praktično nagrado.

Klub podeli posebne nagrade še posameznicam,
ki najbolj redno obiskujejo treninge. Posebno
priznanje in nagrado pa si je letos prislužila
igralka Ana Mojca Kranjc za 25 zaporednih servisov (rezultat niza: 25:0) na eni od tekem državnega prvenstva v mini odbojki. Turnir so
zaključile starejše deklice s tekmo proti staršem,
ki so kaj hitro ugotovili, da so proti svojim dekletom nemočni. Odbojkarski klub Benedikt je
sicer v sezoni 2010/2011 v državnem
prvenstvu dosegel naslednje rezultate:
mini odbojka 19. mesto od 41, mala odbojka 37. mesto od 60, starejše deklice
8. mesto od 59, kadetinje 20. mesto od
47, mladinke 17. mesto od 38, članice v
2. DOL 5. mesto od 12, v Pokalu Slovenije pa so si odbojkarice Benedikta priigrale 1/8 finala.

enakim kilometrskim časom je bil drugi Izmir
na vajetih Mirka Gregorca iz Komende in tretja
ljutomerska kobila Franja NMK na vajetih
Janka Sagaja. V osrednji, peti dirki, je zmagal
italijanski kastrat Mr. Kramer na vajetih ljutomerskega voznika Jožeta Sagaja ml. z najboljšim časom dneva 1:19,3 pred Pen Starom
Marka Gorenca iz Ljubljane in Magnum Vito

Mladi Benedikta in Lenarta prva mesta na 31. Maratonu treh src
Trije sošolci v 3. razredu OŠ Benedikt so na
31. Maratonu treh src v Radencih v kategoriji
fantje, letnik 2002, zasedli prva tri mesta in s
tem dokazali, da znajo mladi nogometaši tudi
zelo hitro teči. Prvo mesto je zasedel Tilen Rajter, drogo Enej Boštjan Peklar in tretje Valentin
Kocbek. Zmago v kategoriji deklice, letnik
2002, pa je dosegla tudi Valentinova sestrica
Karin Kocbek. Da pa imajo hitre tekače tudi na
OŠ Lenart, so dokazali Timotej Toplak, v kategoriji letnik 2000, in Aljoša Šijanec Mlakar, v
kategoriji letnik 2000, oba sta namreč dosegla
2. mesto, ter Špela Kovačič, ki je zmagala med
deklicami, letnik 2003.

Otroci Zelene igralnice iz lenarškega vrtca so
od 16. do 20. maja kolesarili na Poleni. Ta objekt je več kot primeren za kolesarjenje najmlajših, še posebej, če vodi mlade kolesarje
nekdo, ki je v tej disciplini športa strokovno
podkovan. Otroci se osnov kolesarjenja naučijo
doma. Vzgojiteljice to znanje nadgradimo. Skušamo jih naučiti strpnosti ter tega, da znajo paziti nase in na druge udeležence v prometu.
Letos smo v naši skupini naredili korak naprej.
Preko Kolesarskega kluba TBP smo se povezali
s športnim direktorjem Jožetom Senekovičem.
Pripravil je malo šolo kolesarjenja Mr. BO-ja.

Sabina Šijanec

DP v ju-jitsu borbah za mladince in otroke - Lenart
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merčani so brez težav zmagali v štirih dirkah in
prejeli tudi prestižni pokal in veliko nagrado
občine Lenart, v kateri je suvereno slavil italijanski kastrat Mr. Kramer na vajetih Ljutomerčana Jožeta Sagaja ml. z najboljšim časom
dneva 1:19,3. Več kot 1500 gledalcev je doživelo
še en pravi konjeniški praznik, s katerim Lenarčani ohranjajo tradicijo tega športa v središču Slovenskih goric. Za te napore in za
prizadevno urejanje hipodroma je predsedniku
kluba Antonu Družovcu čestital tudi
predsednik ZDKC Slovenije Ciril
Smrkolj. V prvi lenarški dirki je zmagal Damin MS na vajetih prekaljenega
ljutomerskega voznika Marka Slaviča s
kilometrskim časom 1:26,0; v drugi
dirki je slavil Florko na vajetih Darka
Sodca iz Ljutomera s kilometrskim
časom 1:21,8 in v tretji dirki Neysha
Gill na vajetih Mirka Gregorca s Krima
s kilometrskim časom 1:21,9. Četrto
dirko je s silovitim finišem dobila Kiga
KP na vajetih Uroša Predana iz Ljutomera s kilometrskim časom 1:23,1. Z

Otroke je preko igre in zanimivih poligonov naučil osnov varne vožnje in kolesarskih pravil ter
spretnosti. Na zaključek smo povabili starše,
stare starše, ravnatelja in pomočnico ravnatelja
OŠ Lenart, župana ter Radio Slovenske gorice.
Ravnatelj in župan sta bila zadržana, pomočnica ravnatelja Kristina Travnekar in šestnajst
staršev ter babic in dedkov pa se je vabilu odzvalo. Novinarka Romana Drumlič je opravila
nekaj intervjujev in tako pripravila radijsko oddajo. Otroci so na poligonu prikazali varno in
spretnostno vožnjo, gledalci so jih spremljali s
spodbudnimi vzkliki in ploskanjem. Ob koncu
je sledila podelitev priznanj. Vsak otrok
je imel priložnost stati na zmagovalni
stopnički in prejeti priznanje iz rok njihovega »trenerja Jožeka«. Da pa je bil
občutek zmagoslavja še boljši, je vodstvo
tovarne TBP poskrbelo za obdaritev
otrok. Podarili so jim bidone in obeske
za ključe Mr. BO-ja. »Čestitam! Postal/a
si kolesar/ka!« so bile besede Jožeta Senekoviča vsakemu ob prejemu priznanja. Njegovim besedam se pridružujemo
tudi vzgojiteljice skupine.
Z njimi in za njih: Nataša Mlinarič,
Marija Dajčman in Monika Žökš

Maraton treh src in kolesarjenje
V Modri igralnici lenarškega vrtca smo se
letos že tretje leto zapored udeležili Maratona
treh src in sodelovali na Veveričkinem teku. Gibalne priprave so tekle vse leto v parku, na

Še en rahlo namočen konjeniški praznik na Poleni
Na Poleni je bil drugo junijsko nedeljo peti
letošnji tekmovalni dan za kasače, ki ga je v sodelovanju z Zvezo društev kasaške centrale Slovenije (ZDKC) zgledno organiziral lenarški
Konjeniški klub Slovenske gorice. Na sporedu
je bilo pet izjemno zanimivih dirk na nekoliko
mehkejši 2100-metrski tekmovalni stezi s težko
in najdaljšo ciljno ravnino v Sloveniji, v katerih
je nastopilo 47 konj iz Ljubljane, Ljutomera,
Krima, Komende, Maribora in Lenarta. Ljuto-

D. K.

Najmlajši in šport
Kolesarska šola Mr. BO-ja

OK Benedikt – mlajše selekcije
Foto: Matija Kaučič

Ju-jitsu sekcija Lenart je v sodelovanju z matičnim klubom, Ju-jitsu klubom ADK Maribor,
v nedeljo, 15. maja, organizirala državno prvenstvo v ju-jitsu borbah za mladince, mladinke in
dečke, deklice. Tekmovanja se je udeležilo sedemdeset tekmovalcev iz dvanajstih slovenskih
klubov. Na tekmovanju so se ponovno izkazali
tekmovalci sekcije ju-jitsu Lenart, in sicer med
mladinci do 69 kg Jure Penica – 2. mesto, Aljaž
Divjak, 5. mesto, med mladinci do 77 kg Timotej Nemec – 7. mesto in med mladinci v +94 kg
Alen Breznik 2. mesto.
Aljoša Frešer

na vajetih Ljubljančana Janeza Hrovata. Organizatorji so pripravili tudi dve atraktivni galopski dirki 15 konj. V prvi je zmagala Živa z
jahačem Borisom Gerbcem, v drugi pa Cuwian
z jahačem Petrom Zadelom. Z avgustovsko
dirko bodo galopske dirke postale stalnica lenarških konjeniških praznikov.
M.T.

igrišču, travniku ali ŠRC Polena. Sodelovali
smo s staršema, ki se redno udeležujeta maratonov, Karmen Hercog in Mitjo Donkom, ter
priznanim slovenskim tekačem Jožetom
Čehom. Ni manjkal niti tekaški dnevnik z vpisanimi vsemi treningi, opremljen z risbami, slikami in podobnim. Pogovor je stekel tudi o
športnem vedenju in zdravi prehrani.
Na dan tekme so bili otroci motivirani, pripravljeni in predvsem polni pričakovanj.
Startne številke so pomagali nadeti starši, ki so
nam ves čas stali ob strani in brez katerih nam
ne bi uspelo. Moto maratona je: Tekmuj sam s
seboj. Vsak je zmagovalec. Tudi nam je bil cilj,
da otroci pretečejo razdaljo in da uživajo. Ker
smo se pripravljali, so bile uvrstitve res dobre.

Med 72 tekmovalci pri fantih in 71 pri deklicah
so uvrstitve od 3.,najvišjega mesta, ki ga je dosegla Tinkara Krajnc, kar deževale. Čestitam
naši najmlajši tekačici! Sledilo je krasno druženje s starši s prisrčnim klepetom in
fotografiranjem; celo veverička nas
je obiskala in dala balone. Gibalnih aktivnosti s tem ni konec.
Sledila je petdnevna enkratno
izpeljana aktivnost kolesarjenja na
ŠRC Poleni s šolo kolesarjenja Mr.
BO-ja. Letos smo prvič pristopili h
kolesarjenju z izkušenim kolesarjem vaditeljem, priznanim slovenskim kolesarjem (večkratnim
dobitnikom kolesarskih pokalov)
Lenarčanom Jožetom Senekovičem. Znanje in izkušnje je prenesel na najmlajše na zanimiv in
poučen način. Aktivnosti je organiziral skupinsko, znotraj skupine še individualno. Skozi domiselne poligone, kjer je stopnjeval zahtevnost
glede na spretnosti posameznega otroka, je dosegel hiter napredek, viden že po nekaj dneh.
Zaključili smo tako, da so otroci prejeli prava
kolesarska priznanja, podeljena na pravih stopničkah za podeljevanje.
V kolesarskem klubu TBP deluje šola kolesarjenja Mr. BO-ja, ki jo vodi direktor Jože Senekovič. Informacije o vpisu, fotografije in še
veliko več na spletni strani: www.tbp-cycling.si
ali preprosto vpišete kolesarjenje z mr. Bo-jem.
»So dnevi, ki jih štejemo, in dnevi, ki štejejo.«
V Modri igralnici je takšnih veliko.
Helena Klobasa
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Fotografije meseca in Najfotografija leta

Zmagovalka Anna Šnajdarova in organizator
natečaja Bojan Mihalič
Ovtarjeve novice so izvedle natečaj Fotografija
meseca, na katerem je sodelovalo 12 avtorjev.
Vse fotografije meseca smo predstavili na zaključni razstavi, ki smo jo odprli v petek, 27.
maja, ob 19. uri v razstavišču Centra Slovenskih
goric, in razglasili najboljšo fotografijo natečaja.
Bojan Mihalič, organizator natečaja: "Z akcijo Fotografija meseca in izborom najfotografije leta bomo zaradi velikega odziva zagotovo
nadaljevali. Presenečen sem nad raznolikostjo
avtorjev, tako po starosti kot sporočilnosti njihovih del, kar je razvidno že, če si ogledamo
štiri najbolje ocenjene fotografije po mnenju
strokovne žirije. Tretje mesto sta si delili fotografiji Sv. Ana v pajčevini - avtorice Ksenije Trs
in Žito - avtorja Saše Duha. Drugo mesto je zasedla fotografija avtorja Petra Leopolda - Kruh.

Zmagovalna je fotografija avtorice Anne
Šnajdarove - Ko naju več ne bo. Zaradi subtilnega fotografskega pristopa, ki gledalcu ponudi
hladen zimski prizor sicer priljubljenega in znanega okolja, ki kljub temu zaradi dodanih, toplih tonov deluje pomirjujoče. Kot protiutež in
dodano vrednost avtorici uspe vnesti v prizor
tudi občutka, ki sta si že v osnovi kontradiktorna - občutek večnosti narave, ki nas obdaja,
in občutek naše minljivosti, kar avtorica podkrepi tudi s samim naslovom fotografije. Zato
smo njeno delo nagradili z nazivom Fotografija
leta, podjetje NIKON Slovenija pa z digitalno
kamero NIKON P300.

Mlada virtuozinja Anja Zorjan
Veseli tudi dejstvo, da so v sam finale prišli
tudi ljubiteljski fotografi s povsem amaterskimi
fotografskimi aparati, kar daje zagon tudi vsem
tistim, ki letos zavoljo take ali podobne samokritike niso pristopili. V novi sezoni zato pričakujem še boljši odziv in obilico
odličnih fotografij.«
Za kulturno presenečenje na
otvoritvi je poskrbela mlada
harmonikarka Anja Zorjan
pod mentorstvom Kristijana
Brusa iz Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, podružnične šole Lenart. Srečanje
s Fotografijami meseca in avtorji smo zaključili s prijetnim
druženjem in pogovorom.
E. P.

Smeh je pol zdravja

Pripravlja T. K.

Novi direktor

Krop

Zaradi nereda in nediscipline v jetnišnici je
vlada zamenjala direktorja. Novi direktor jetnišnice, ki je pred tem vodil veliko slovensko
podjetje, je sklical zapornike in jim dejal: »V
tej jetnišnici bom enkrat za vselej uvedel red
in disciplino. Komur ni kaj prav, lahko takoj
»spakira kufre« in se pobere, kamor ve in zna.«

»Zakaj si dala vrelo vodo v zamrzovalnik,«
je prijatelj vprašal blondinko.
»Včasih pri kuhi nujno potrebujem krop.«

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Se vračamo v stare čase?

»Pred dnevi so v eni od mariborskih tovarn delavci stavkali, saj za opravljeno delo
niso dobili plačila,« je pred dnevi pri malici
dejal rezkar Peter.
»Prav so ravnali,« je dejala šivilja Marica.
»Ali jim je potem lastnik tovarne dal, kar so
si zaslužili.«
»Kje pa! Samo ozmerjal jih je, da so lenuhi
in da bodo morali več in bolje delati, če si želijo zaslužiti plačo,« je pojasnil Peter.
»Nezaslišano,« je vzrojil mizar Tone.
»Potem zagotovo še vedno stavkajo.«
»Ne, ne, stavka je že končana,« je pojasnil
Peter.
»Zakaj,« sta presenečeno povprašala Marica in Tone.
»Tovarno je obiskal glavni kupec njenih
proizvodov iz Nemčije. Ko je ugotovil, da
lastnik tovarne delavce še bolj izkorišča kot
on sam, se je zelo razjezil,« je pojasnil Peter.
»Zahteval je, naj delavcem takoj izplačajo
plače in se z njimi začnejo pogajati o nada-

ljevanju proizvodnje. Hkrati pa je najavil, da
bo poslej urejal zadeve samo še z direktorjem proizvodnje in delavci, z lastnikom tovarne pa se sploh ne bo več pogovarjal.«
»Bravo! Končno je nekdo naredil red v tej
mariborski tovarni, v kateri že dolgo izkoriščajo delavce,« je vzkliknil Tone.
»Hm, hm,« je zaskrbljeno zmajala z glavo
Marica. »Stvari niso tako enostavne.«
»Marica, ali ni prav, da je nemški partner
naredil red v naši tovarni,« je povprašal
Tone.
»Že, že. Nič ne rečem,« je odvrnila Marica.
»Skrbi me samo, kaj se lahko zgodi z našimi
oblastniki, če bi v Slovenijo slučajno prišla
na obisk nemška premierka Merklova.«
»Ah, Marica, nič ne skrbi,« je dejal Peter.
»Potem se bomo pač vrnili v čase Franca Jožefa, ko med nemškimi graščaki in slovenskimi tlačani ni bilo nobenih posrednikov,
ki bi ljudstvo še dodatno izkoriščali.«

Dopisnikom Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja tudi
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 organov lokalne skupnosti, javnih ustanov ali društev
lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj
bodo v Wordu (Times New Roman, velikost
12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo.

  

Uredništvo





Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica: Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in Tanja Hrastnik
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
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Ugledna družina
»Ali pri tem, ko ste goljufali in za nekaj milijonov oškodovali podjetje, zares niste nič mislili na svoje starše in nasploh na ugled vaše cenjene rodbine?« je sodnik povprašal
menedžerja na zatožni klopi.
»Seveda sem, vendar sem enkrat želel posel opraviti sam,
brez njihove pomoči.«

Kot doma
»Kako je bilo v zaporu?« je bivšega zapornika povprašal
sodelavec.
»Eh, tako nekako kot doma: hrana je bila slaba, odgovarjati, piti in kaditi nisem smel, ven pa me niso pustili.«

Prva pomoč
»Kje si bil?«
»Na tečaju prve pomoči!«
»Odlično: ali mi lahko pomagaš?«
»Kako?«
»Daj mi 100 evrov.«

Radovednost
»Otroci odraščajo in vse več sprašujejo,« je žena potožila možu, ko ga je obiskala v zaporu na prestajanju kazni
zaradi divje privatizacije podjetja.
»Ali sprašujejo po meni?« je ves srečen povprašal mož.
»Ne. Zanima jih samo, kam si skril denar.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Predstavitev geografske tržne znamke
»Slovenske gorice – preprosto čudovite«
Centru Slovenskih goric v Lenartu je
20. junija potekal Gospodarski razvojni forum geografske tržne znamke
»Slovenske gorice – preprosto čudovite«. Razvojna agencija Slovenske gorice je na forum
povabila predstavnike gospodarstva, društev,
zavodov in vseh, ki sodelujejo pri razvoju turizma na območju Slovenskih goric. Uvodoma
je direktorica ZRS Bistra Ptuj dr. Aleksandra
Pivec na kratko predstavila projekt ptujskoormoške regionalne destinacijske organizacije
(RDO). Njen osnovni cilj je vzpostaviti dolgoročno partnerstvo za razvoj turizma na tem
območju.

V

Dejan Podgoršek, koordinator projekta za
Spodnje Podravje, je izpostavil bistveno vprašanje na področju slovenskega turizma. Turizem kot gospodarska dejavnost predstavlja kar
12 % delež družbenega bruto proizvoda v Sloveniji in to ustvari samo 27 občin. Kje pa je
ostalih 180 in več občin? Posamezni ponudniki turističnih storitev se na trgu pojavljajo
samostojno in ni širše povezanosti in organiziranosti. Pomen RDO vidi kot povezovanje
ponudnikov zaradi skupnih interesov na področju turizma. Skozi štiri geografske tržne
znamke, med katerimi je tudi znamka Slovenske gorice - preprosto čudovite. Ob njej pa še
Haloze - nazaj k naravi, Jeruzalem Ormož pravljica sonca in Ptuj - zakladnica tisočletij.
Osnovna naloga je konsolidacija znamk na tu-

rističnem zemljevidu Slovenije in Evrope.
Geografska znamka Slovenske gorice bo združevala celotno regijo. Znotraj geografske
znamke se bodo razvijale posamezne blagovne
znamke, tudi Ovtar – Slovenske gorice.
Pripravljajo se integralni turistični produkti:
Zgodbe preteklosti, Sonce in vino, Odkrij sebe
in drugi, so namenjeni določenim ciljnim skupinam in bodo vključeni v paketne storitve.
Tržna komunikacijska orodja bodo zajemala
tri skupne kataloge za živilske izdelke, za neživilske izdelke in za turistične zgodbe, v katerih se bodo predstavljali posamezni
ponudniki. Promocija skupnih tržnih znamk
za turističnega ponudnika pomeni, da
bo vključen v tiskane zloženke, prospekte, kataloge (za živilske izdelke, za
neživilske izdelke in za turistične
zgodbe) in njihove elektronske različice, da bo posredno prisoten na najpomembnejših turističnih sejmih po
Evropi, da mu bodo na voljo profesionalno oblikovane fotografije in predstavitveni filmi. Vzpostavljena bo
poslovno učinkovita prodajna mreža na
glavnih tokovih povpraševanja, to so v
današnjem času veliki trgovski centri.
Trendi, ki so aktualni v turizmu, so
danes: lokalno, ekoturizem, geoturizem
(turiste zanimajo zgodbe, ki so podprte
s kvalitetnimi storitvami) in trajnostno naravnani turizem.
Projekt pomeni dopolnitev in sinergijo s
projekti, ki že potekajo na območju LAS Ovtar
Slovenskih goric: Po Goricah, Signalizacija na
območju LAS, Prodajne poti in Ovtarjeva ponudba. Na območju Slovenskih goric se bo v
naslednjih tednih začel nabor in vsebinska
presoja posameznih ponudnikov, ki se bodo
lahko vključili v turistične pakete za družine,
romantične pare, stare starše in vnuke in podobno. To bo naloga Razvojne agencije, ki bo
tudi upravljala z geografsko tržno znamko Slovenske gorice – preprosto čudovite. Da pa bi
RDO zares zaživela, je nedvomno potrebna
podpora gospodarstva.
MG

Predstavitev na sejmu KOS
a Kmetijsko-obrtniškem sejmu KOS
2011 se je predstavljal tudi LAS Ovtar
Slovenskih goric skupaj z Razvojno
agencijo. Predstavljeni so bili projekti, ki so bili
izvedeni v letih 2008, 2009 in 2010 ter so bili
sofinancirani s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz programa Leader. Razvojna agencija in TIC Osrednjih
Slovenskih goric sta predstavila turistično ponudbo Slovenskih goric, razglednice in spominke. Društva kmečkih žena in deklet iz
območja UE Lenart so pripravila bogato razstavo pekovskih izdelkov, prav tako so se predstavila društva vinogradnikov iz Svete Trojice,
Lenarta in Svete Ane. Številni ponudniki domačih izdelkov in pridelkov so se predstavljali
v lesenih hišicah in na stojnicah. Za prikaz rokodelskih spretnosti sta poskrbela Ivan Vajn-

N

Razstavni prostor LAS Ovtar in RASG

gerl (pletenje košar in izdelki iz lesa) in
Branko Senekovič (izdelava vrvi na starem stroju).
V petek, 27. maja, sta sejem obiskala
kmetijski minister mag. Dejan Židan in
predsednik Kmetijko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, ki sta si z
zanimanjem ogledovala ponudbo na
Obisk kmetijskega ministra mag. Dejana
Židana
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sejmu. Ustavila sta se tudi na razstavnem prostoru LAS Ovtar in Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije.
Skupaj z organizatorji vas že sedaj vabimo

na sejem KOS, ki bo ponovno potekal prihodnje leto, zadnji vikend v maju. Želimo si, da bi
sejem postal tradicionalen.
Tekst in foto: MG

Po informacije in spominke v TIC osrednjih
Slovenskih goric
pisarni TIC osrednjih Slovenskih goric,
ki jo najdete v samem središču Lenarta,
na Trgu osvoboditve 9 (nasproti cerkve), je obiskovalcem na voljo brezplačni promocijski turistični material (zloženke, karte,
vodniki) za območje Upravne enote Lenart ter
širše štajerske regije in celotne Slovenije. Nudimo vam tudi avtentične spominke osrednjih
Slovenskih goric (Poletne s predpasnikom in
ruto, Spomin na Slovenske gorice ter Slovenske gorice: polne vreče zgodb), pester izbor izdelkov domače slovenskogoriške obrti, med in
medene izdelke, ročna dela (prtički, knjižna
kazala), razglednice, slike in druge dekorativne izdelke, majice in še kaj. Za zaključene
skupine organiziramo tudi enodnevne izlete
po Slovenskih goricah z lokalnim vodičem.

V

Od marca letos Turistična pisarna deluje
tudi v Cerkvenjaku na naslovu Cerkvenjak 25.
Pisarna je nastala kot rezultat projekta iz Letnega načrta LAS Ovtar Slovenskih goric za
leto 2010, nosilec projekta je bila občina Cerkvenjak. Odprlo se je novo delovno mesto za
krajši delovni čas, kar je več kot zaželena in
dobrodošla dodana vrednost za naš prostor:

TIP Cerkvenjak je odprt po naslednjem urniku:
Četrtek: od 9. do 14. ure
Petek in sobota: od 9. do 15. ure
Nedelja: od 9. do 12. ure
Kontakt: tip@cerkvenjak.si, 02/ 729 57 07

Poletni delovni čas TIC v Lenartu:
od ponedeljka do petka: 9h - 17h,
ob sobotah: 9h – 13h.
Kontakt in informacije:
059 128 773, tic@rasg.si

Z mesecem junijem pa je tudi na Zavrhu ob
sobotah in nedeljah, med 9. in 17. uro obiskovalcem omogočen ogled Spominske sobe
generala Maistra ter na voljo informacije o turistični ponudbi.
Vabljeni, da nas obiščete!

Odprtje stalne razstave
sredo, 22. junija, so v Centru slovenskih goric v Lenartu odprli
»Muzej zedinjena Slovenija
1948, stalna razstava Slovenske gorice
v letu 1848/49«. Stalno razstavo sta pripravila Zgodovinsko društvo Slovenske
gorice in občina Lenart v okviru projekta LAS Ovtar Slovenskih goric.

V

10 zanimivosti z razstave:
- žig, ki je bil dne 19. 6. 1848 odtisnjen
na lenarški peticiji za Zedinjeno Slovenijo;
- druga v slovenščini tiskana Slovenska
slovnica za prvence dr. Jožefa Muršca
(1847);
- prvič prikazane štiri rojstne hiše narodnih
buditeljev (dr. Anton Murko - Črmljenšak,
dr. Lovro Vogrin – Sp. Senarska, Anton Kreft
– Grabonoš in Andrej Družovič - Žetinci);
- fotografija akvarela rojstne hiše dr. Matije
Preloga – Hrastje Mota, ki jo je narisal 1941
leta nemški vojak, verjetno slikar, Johannes
Hevicke (1910 – 1992);
- podpis takrat najbogatejšega Štajerca, večkratnega milijonarja, Franca viteza Fridaua;
- statut enega prvih političnih društev v Evropi
(graška »Slovenija«);
- seznam kandidatov iz naših krajev na prvih
volitvah s prejetimi glasovi za frankfurtski
parlament in štajerski deželni zbor;

- zgodbe iz življenja dr. Jožefa Muršca, osrednje osebnosti vseh Slovencev v letu 1848;
- prvič prikazana fotografija dela posestva Mihaela Schönwettra iz Spodnjega Gasteraja
(ponovno najden celoten popis njegove kmetije in vsega inventarja iz leta 1815);
- prvič prikazana hiša, kjer je umrl Franc Postič (edina oseba na svetu, po kateri je imenovana vinska trta postič modri) itd.

Muzej Zedinjena Slovenija 1848, stalna
razstava Slovenske gorice v letu 1848/49 v
Centru Slovenskih Goric v Lenartu je odprta
po urniku TIC Lenart.
Tekst in foto: Janez Ferlinc

Tudi letos zanimiv uvod v jesen na Zavrhu
Letošnja jesen se bo posebej svečano začela
na Zavrhu. Domača društva bodo združila
moči in prireditev Trgatev Zavrh, ki je bila
uspešno izvedena že lani, povezala z Maistrovimi dnevi in 50-letnico Turističnega
društva Rudolf Maister Vojanov Zavrh. 23. in

24. septembra se tako obeta zanimiv program, ki ga bomo podrobno predstavili v naši
naslednji številki.
Več informacij lahko pridobite na e-naslovu: trgatev.zavrh@gmail.com
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