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Varčevanje se je začelo

P

oslanci DZ so po dolgotrajnih in prav
dramatičnih pogajanjih med vlado
in sindikati sprejeli tako imenovan
superzakon (zakon o uravnoteženju javnih
financ), s katerim so spremenili nekatera
določila v 39 drugih področnih zakonih.
Zakon je varčevalno naravnan – zmanjšuje
številne pravice delavcev, javnih uslužbencev in državljanov nasploh. Velik del vsebine
iz dogovorov je v superzakonu, del pa bodo
prenesli v spremenjene kolektivne pogodbe.

Brezposelni bodo še naprej prve tri mesece prejemali nadomestilo v višini 80 odstotkov plače, naslednjih devet mesecev bodo
prejemali 60 odstotkov, nato pa 50 odstotkov. Najdaljše obdobje prejemanja nadomestila ostaja 25 mesecev.
Upokojenci bodo prejemali letni dodatek glede na višino pokojnine. Do 414 evrov
pokojnine bo znašal letni dodatek 367 evrov,
od 414 do 518 evrov pokojnine 223 evrov,
od 518 do 622 evrov pokojnine pa 166 evrov.
Upokojenci, ki imajo pokojnine višje od 622
evrov, letnega dodatka ne bodo dobili.
Starševsko nadomestilo znaša za prve 3
mesece 100 odstotkov osnove, za naslednjih
9 mesecev pa 90 odstotkov osnove, pri čemer
starševsko nadomestilo znaša 100 odstotkov
osnove, če osnova ne presega 763 evrov. Maksimalno nadomestilo za nego otroka znaša
dvakratnik povprečne plače oziroma 1880
evrov neto.
Cenzus za otroški dodatek je 64 odstotkov povprečne plače na družinskega člana.
Hkrati se 7. in 8. razred ukineta, 5. in 6. razred se znižata za deset odstotkov, od 1. do 4.
razreda pa ostaja vse nespremenjeno.
Za drugega otroka v vrtcu bodo starši plačali 30 odstotkov cene razreda, tretji
otrok pa bo lahko v vrtcu brezplačno.
Študentski boni bodo po novem unovčljivi samo med 8. in 20 uro, od 15. julija do 15.
avgusta pa jih študentje ne bodo dobivali.
Za leti 2013 in 2014 so v dohodninski lestvici uvedli četrti dohodninski razred v višini 50 odstotkov. Takšno dohodnino bodo
morali plačati tisti, ki bodo imeli dohodke
nad 69.313 evrov.
Vlada lahko sama, brez državnega zbora,
dvigne davek na dodano vrednost (DDV),
če primanjkljaj državnega proračuna preseže 3 odstotke bruto domačega proizvoda.
Ohrani se praznik in dela prost dan 2. maj,
medtem ko 2. januar ni več praznik.
Ohranja se višina nadomestila za odsotnost z dela zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni oziroma nege družinskega
člana.
Višina minimalnega dohodka v višini
260 evrov ne ostane zamrznjena do konca
leta 2014, temveč se usklajujejo v skladu z
Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji.
Starševski dodatek za porodnice študentke in brezposelne mamice se dviga na 55 %
minimalne plače.
Ukrepi na področju družinske politike
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(uveljavitev dohodkovnega cenzusa pri pomoči ob rojstvu otroka in dodatku za veliko družino, nižanje dohodkovnega cenzusa
pri upravičenosti do otroškega dodatka in
zniževanje starševskega nadomestila) so le
začasne narave in veljajo za obdobje, ko gospodarska rast ne preseže 2,5 odstotka.
Osnovne plače javnih uslužbencev in
funkcionarjev znižale za 8 odstotkov na
linearen način. Hkrati bodo odpravili preostali dve četrtini plačnih nesorazmerij. Prav
tako bodo ukinili varovane plače. Pred koncem leta 2013 pa bodo
socialni partnerji
na
pogajanjih pretehtali, ali
lahko začasno znižanje
plač odpravijo oziroma
omilijo.
V zvezi z izplačilom letošnjega regresa za letni
dopust se niso dogovorili nič, v zvezi z regresom
za letni dopust v leto
2013 pa so se dogovorili,
da ga bodo dobili samo
javni uslužbenci, ki so
uvrščeni do vključno 40.
plačnega razreda, in sicer v naslednji višini:
do vključno 13. plačnega razreda bodo dobili regres v znesku 692 evrov; od 14 do vključno 30. plačnega razreda bodo dobili regres v
znesku 484,40 evrov in od 31. do vključno
40. plačnega razreda dobo dobili regres v
znesku 346 evrov.
Sindikati javnega sektorja in vlada so
se dogovorili tudi, da bodo pri povračilu
stroškov prevoza na delo in z dela ohranili povračilo stroškov za javni prevoz v nespremenjeni obliki. Tam, kjer javni prevoz
ni možen, pa bodo javni uslužbenci dobili
povrnjeno kilometrino za prevoz z lastnim
avtomobilom v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega bencina. Javni uslužbenci bodo
upravičeni do povračila stroškov prevoza za
nad 2 kilometra razdalje od kraja bivanja. V
primeru organiziranega ali zagotovljenega
brezplačnega prevoza na delo in z dela zaposleni ni upravičen do povračila stroškov
prevoza.
Dogovorili so se tudi za višino regresa za
malico, ki bo po novem znašal 3,52 evra.
Do regresa za malico so upravičeni zaposleni, ki delajo več kor 4 ure dnevno, razen če
zaposleni dela krajši delovni čas na podlagi
zakona.
Višina solidarnostne pomoči ostane
nespremenjena in znaša 577,51 evra. Do
solidarnostne pomoči, razen solidarnostne
pomoči v primeru požara in elementarne
nesreče, so upravičeni zaposleni, katerih
osnovna plača ne presega višine minimalne
plače.
Višina jubilejne nagrade ostane nespremenjena, in sicer: 577,51 evra za 30 let,
433,13 evra za 20 let; in 288,76 evra za 10
let. Pravica do jubilejne nagrade je vezana na
leta delovne dobe v javnem sektorju.
Odpravnine ob odhodu v pokoj so znižane na dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Sloveniji oziroma dve zadnji plači
zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Tisti, ki
se bo upokojil v roku dveh mesecev od začetka veljavnosti superzakona, pa bo dobil
odpravnino v višini treh mesečnih povprečnih ali svojih plač.
Nadomestilo za ločeno življenje (70 kilometrov izven kraja bivališča ožje družine)
zajema samo nadomestilo za stroške stanovanja v višini 140,54 evra.
Dnevnice za službena potovanja v tujini
so nižje za dvajset odstotkov.
Višina dnevnice za službena potovanja v
državi znaša 16 evrov, če traja potovanje več

kot 12 ur.
Kilometrina za občasno uporabo lastnega
vozila v službene namene znaša 18 odstotkov cene bencina, kilometrina za opravljanje dela iz pogodbe o zaposlitvi s svojim vozilom pa znaša 30 odstotkov cene bencina.
Zaposlovanje v javnem sektorju je zelo
omejeno, sklepanje avtorskih in podjemnih
pogodb in študentsko delo pa ni dovoljeno,
razen v izjemnih primerih.
Sklepanje pogodb o izobraževanju z zaposlenimi ni dovoljeno, razen če obveznost
sklenitve pogodbe o izobraževanju izhaja iz

posebnega predpisa ali kolektivne pogodbe.
Zaposlenim od 1. 1. 2013 dalje pripada
največ 35 dni letnega dopusta, iz naslova
posebnih pogojev dela se javnemu uslužbencu lahko določi še največ 15 dni dopusta.
Sindikati javnega sektorja in vlada so se
dogovorili tudi, da bodo spremembe standardov in normativov na področju vzgoje in
izobraževanja uskladili v okviru socialnega
sporazuma.
T. K.

Upravičenost majhnih občin
Iz pogovora z županom občine Sv. Jurij v Slov. gor. Petrom Škrlecem

M

ed najglasnejšimi nasprotniki t.
i. manjših občin je predsednik
Računskega sodišča RS dr. Igor
Šoltes, ki vidi težavo v prezadolženosti slovenskih občin in prevelikem številu le-teh,
kar draži državni aparat. Predlaga ponovno
združevanje slovenskih občin z manj kot
5.000 prebivalci, kar bi bil tudi eden izmed
varčevalnih ukrepov. Takšnih občin je v
Sloveniji 110, torej več kot polovica, v UE
Lenart od šestih občin kar pet. Jurovski župan Škrlec uvodoma pove, da se država v
zadnjem času precej mačehovsko obnaša do
občin in jim na neki način skuša tudi vzbuditi krivdo za slabo gospodarsko stanje.
»V primerjavi s sosednjimi državami imamo v 210 občinah v povprečju še vedno največ prebivalcev na občino: 9.500, med tem
ko jih je v Italiji 7.500, Avstriji 3.500, Švici
2.400 in v Franciji celo samo 1.700. Prav veliko število občin lahko prispeva k decentralizaciji države in s tem razvoju podeželja.«
Škrlec poudari, da je država zadolžena cca
7.600 € na prebivalca, dolg slovenskih občin
pa znaša v povprečju 348 € na prebivalca.
»Glavarina, do katere so upravičene občine, bi morala po zakonu znašati na prebivalca 611 €, občine pa dobivajo le 542 €, kljub
vsemu pa nam zakonodaja nalaga plačevanje vseh naših obveznosti. Še večji absurd
je, da država čedalje več bremen prelaga iz
lastnega proračuna na občinskega, nato pa
za prezadolženost občin krivi občine.«
Občina Sv. Jurij v Slov. gor. ne bi dosegla
takšnega razvoja v zadnjih 6 letih, odkar je
občina samostojna, kot ga dejansko je. Podobno velja tudi za številne občine v Sloveniji. Z nastankom novih občin so namreč

v le-teh uredili osnovno infrastrukturo, od
glavnih cestnih povezav do izboljšanja šolskih prostorov, obnovitev in izgradenj vodovodov, ureditve centrov itd. Župan občine
Sv. Jurij v Slov. gor. vidi prednost manjših
občin predvsem v tem, da sredstva, ki jih
v veliki meri črpajo iz evropskih skladov,
namenijo tistim projektom, ki so ljudem in
občanom dejansko tudi najbolj pomembni.
Znotraj večjih lokalnih skupnosti bi denar
pogosto šel v »večje« projekte in bi zaobšel
manjše kraje.
Peter Škrlec daje prednost manjšim občinam, ki se hitreje odzovejo na potrebe občanov, ki morajo v večjih občinah dalj časa čakati na odgovore in dejanja. »Manjše lokalne
skupnosti izdatno pripomorejo k ohranjevanju poselitve na podeželju in posledično k
večji obdelanosti kmetijskih površin!« navaja Peter Škrlec. Strošek, ki ga predstavljajo
lokalne skupnosti, je zanemarljiv glede na
rezultate, ki jih te občine dosegajo. Potrebe
občanov v velikih občinah, kot so Maribor,
Murska Sobota ali ne nazadnje tudi Lenart,
so precej drugačne kot potrebe ljudi na podeželju, ki pogosto želijo le ureditev primarne infrastrukture. Vlogo majhnih občin pa
vidi Peter Škrlec tudi v tem, da župani le-teh
dajejo sugestije državnemu zboru o sprejetju oz. spremembah nekaterih zakonov, ki so
škodljivi za podeželska območja Slovenije.
Med te zakone zagotovo spada že zloglasni
zakon o plačilu spremembe namembnosti
kmetijskega zemljišča, ki ga je bil sprejet v
preteklem koledarskem letu.
Dejan Kramberger

Zbor članstva Socialnih demokratov
v Lenartu

S

ocialni demokrati območne organizacije Lenart so se 23. aprila srečali na
programsko volilnem zboru članstva.
Seznanili so se s poročili o delu Občinskih
odborov Jurovski dol, Sveta Ana, Benedikt,
Sveta Trojica, Cerkvenjak in Lenart v preteklem obdobju in ugotovili, da so delali
dobro, vsekakor pa se morajo še bolj utrditi
svojo prisotnost v okolju. Da bi uresničili
svoje cilje, so sprejeli smernice za delo za
naslednje obdobje.
Na zboru smo izvolili tudi novo vodstvo

Območne organizacije SD Lenart. Za predsednika je bil izvoljen Alojz Bezjak iz Voličine, za podpredsednika Ljubo Kšela iz Svete
Trojice, za tajnika Rastko Hafner iz Voličine.
Na zboru jih je obiskal podpredsednik Socialnih demokratov dr. Patrick Vlačič, ki je v
razložil naloge v prihodnosti in poglede na
kongres stranke Socialnih demokratov, ki bo
2. junija v Kočevju.
Rastko Hafner
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Občinski podrobni prostorski načrt
za del poslovno-industrijske cone

O

bčinski svet občine Lenart je na 11.
seji 29. marca 2012 z odlokom sprejel Občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju: OPPN) za del poslovno-industrijske cone v Lenartu v Slovenskih
goricah (NPIC I), ki ga je izdelalo podjetje
Urbis, d.o.o., Maribor. S tem OPPN se načrtujejo prostorske ureditve na delu širšega
stavbnega zemljišča pretežno proizvodnega
območja, ki leži na levem bregu Velke, zahodno od državne ceste Lenart-Gornja Radgona. Na območju OPPN ni naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali območij za biotsko
raznovrstnost, prav tako se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne

d
dediščine.
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(krožišče)
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re
regionalno
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Lenart-Gornja
R
Radgona
je že
zgrajen. Prečno na glavno dostopno cesto
bodo locirane interne dostopne ceste, ki
bodo omogočale dostop v notranjost območja. Pozidava je načrtovana ob internih dostopnih cestah tako, da so ob vsaki cesti levo
in desno parkirišča in v nadaljevanju v notranjost objekti, pri čemer zasnova poslovno-industrijske cone omogoča fleksibilno
prilagajanje objektov in parcel prostorskim
potrebam bodočih investitorjev. Dovoljena
je gradnja objektov in ureditev za dopustne
dejavnosti, ki so natančno opredeljene z
OPPN.

Prvomajski pohod na Zavrh

V torek, 1. maja, je potekal že osemnajsti prvomajski pohod iz Lenarta na Zavrh,
ki se ga je udeležilo več tisoč pohodnikov
iz osrednjih Slovenskih goric in drugod.
Za veselo razpoloženje je poskrbel ansambel Štajerski fakini. Na prireditvi je župan
Janez Kramberger razglasil tudi županovo
vino za leto 2012.

Vinko Kramberger

Ovtarju v varstvo trta, županu vino

R

ondo na regionalni cesti iz Lenarta
proti Benediktu, ki ga že nekaj časa
krasi velika kovinska skulptura ovtarja, je od konca aprila še lepši in še bolj
simbolizira vinorodne osrednje Slovenske
gorice. Lenarški župan mag. Janez Kramberger je namreč s člani Društva vinogradnikov

Lenart in drugimi sodelavci poskrbel, da je
vrteči se ovtar v rondoju dobil tudi vinsko
trto, ki jo varuje.
Na rondoju so okoli ovtarja najprej postavili čudovite lesene brajde, ki so tako značilne za te kraje. Nato pa so pred prvomajskimi prazniki zasadili trto muškat modri in
feniks. Kot nam je zaupal predsednik lenarških vinogradnikov Radovan Šuman, gre za
dve vinski sorti, ki sta odporni proti glivičnim obolenjem in jih ni treba škropiti, vendar nista samorodnici. Trse je Lenartčanom
poklonil znani trsničar iz Juršincev Roman
Bec, ki je ga Šuman ceni kot enega izjemnih
strokovnjakov na področju trsničarstva. Bec
s svojimi trsi oskrbuje številne vinogradnike
v osrednjih Slovenskih goricah, ki so z njegovimi trsi zelo zadovoljni.
Sedaj je rondo pred »vhodom« v Lenart
s strani Benedikta in Gornje Radgone zares
takšen, da je v ponos občini in kraju. Turisti
in drugi popotniki že po rondoju spoznajo,
da so prišli v vinorodne kraje in vinorodno
deželo z visoko vinsko kulturo. Kdo ve, če
pod trto na rondoju ne bo še kdaj stala klop
s hrastovo mizo, na njej pa sodček rujnega.
Na vsak način bi si Lenarčani na čelu z županom in s skrbnimi vinogradniki za ureditev rondoja zaslužili Ovtarjevo pohvalo.


  



Povejmo še, da je svoj trs zasadil vsak od
udeležencev, nato pa so jih še zalili, da bodo
še lepše rasli in da bodo v ponos kraju in občini.
Potem ko je župan s sodelavci zasadil
trto, so se vsi udeleženci družno odpravili
v Center Slovenskih goric, kjer so opravili
izbor županovega
vina za leto 2012.
Po
pravilniku
poteka v občini Lenart izbor
protokolarnega
županovega vina
tako, da društvo
v i n o g r a d n i kov
Lenart pripravi za
degustacijo najboljša vina svojih
članov. Letos so
jih pripravili devet. Nato vina degustirajo gosti, ki
jih povabi župan.
Seveda poteka degustacija anonimno, tako
da gostje ne vedo, čigavo vino je pod katero
zaporedno številko. Za županovo vino je izbrano tisto, ki ga kot najboljše označi največ
gostov. Letos je bil zbranim najbolj všeč rumeni muškat vinogradnika Sebastjana Rojsa
iz Selc. Občina Lenart bo od njega za protokolarne namene odkupila določeno količino
vina, on pa je, kot nam je povedal, ponosen,
da so za županovo vino izbrali vino iz njegove kleti.

Prireditev sta popestrila harmonikarja
Domen in Ben Šnajder, izbor vin pa je vodil predsednik društva vinogradnikov Rado
Šuman.
T. K.

 
  

P

ohod sta ob sodelovanju občine Lenart
organizirala Društvo vinogradnikov
Lenart in TD Rudolf Maister Vojanov
Zavrh. Tokrat organizatorji za pohodnike
niso organizirali prigrizka, ampak so goste
iz slovenskogoriških občin in od drugod z
potešili s pestro ponudbo vin članov Društva vinogradnikov Lenart, sokov domačih
pridelovalcev in domači dobrot, ki so jih leti prodajali na stojnicah na Zavrhu. Celovito turistično ponudbo tega dela Slovenije
je namreč potrebno čim bolj promovirati v
dokaz pestrosti in raznolikosti domačih vin
in kulinarike, ki ju nosilci razvoja turizma
v Slovenskih goricah ob izjemnih naravnih
danostih postavljajo v vrh ponudbe.
E. P.

S predajo
svojega
izrabljenega
vozila se izognite
denarni
kazni!

T: 02 620 23 00 in 031 393 961
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Sveta Trojica

PROGRAM PRIREDITEV OB 6. PRAZNIKU OBČINE
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

Gradnja kanalizacije v polnem teku

N

a območju občine Sveta Trojica v
Slovenskih goricah poteka od jeseni
2011 gradnja dopolnilnega kanalizacijskega omrežja naselja Sveta Trojica. Gre
za obsežen in zahteven projekt v okoljsko infrastrukturo, nadaljevanje v letu 2011 uspešno zaključenega projekta »Vodovod, kanalizacija, ČN Sv. Trojica«. V njegovem okviru
je začela obratovati prva čistilna naprava na
območju občine (650 PE) in je bilo zgrajenega skoraj 5 km novega omrežja fekalne
kanalizacije. Gradbena dela izvaja podjetje
Komunala Slovenske gorice, d.o.o., vrednost
investicije pa bo okoli 600.000,00 €.
Prvi del projekta je začet in v glavnem tudi
zaključen v lanskem letu, in sicer na območju Cankarjeve, dela Cafove in Brnčičeve
ulice. Sočasno je ob rekonstrukciji dopolnilnega kanalizacijskega omrežja izvedena
tudi kompletna prestavitev vodovodnega
omrežja na tem območju. Ob tem je izvedena nujno potrebna obnova druge infrastrukture (telekomunikacijsko in NN omrežje),
občina pa izvaja še obnovo javne razsvetljave

in obnovo dela druge cestne infrastrukture.
V navedenih ulicah so ceste, glede na razpoložljive površine zemljišč, razširjene in
modernizirane. Modernizacija posameznih
odsekov ulic in položitev vrhnjega asfaltnega sloja bo izvedena v letošnjem letu. Dela so
zaradi ugodnih vremenskih razmer potekala
skoraj do lanskega božiča, zato se je glavnina
del tam tudi končala.
Že v februarju 2012 je začeta intenzivna
gradnja drugega dela projekta, in sicer na
območju naselja Sv. Trojica v k.o. Zg. Senarska. Najprej je bila zaradi še nestalnih
vremenskih razmer začeta gradnja daljših
kanalizacijskih odcepov omrežja, predvsem
po kmetijskih zemljiščih, ki je bila do meseca maja tudi končana. Trenutno je v izvedbi
gradnja kanalizacije v Cvetlični ulici, Studenčni ulici in na Poti v Dobravo. V mesecu
juniju je predviden pričetek gradnje na Mariborski cesti.
Skupna dolžina na novo zgrajenega sekundarnega omrežja dopolnilnega kanalizacijskega omrežja bo znašala čez 2.110 m.

Hkrati je predvidena modernizacija odsekov
cest, v katerih poteka kanalizacijsko omrežje, ter glede na potrebe (upoštevaje finančne
zmožnosti) tudi prestavitev in/ali obnova
drugih komunalnih vodov.
Načrtujemo, da bo glavnina del končana
sredi poletja. Po dokončanju bo na kanalizacijsko omrežje in ČN Sv. Trojica neposredno priklopljena glavnina prebivalcev
naselja Sv. Trojice, ki gravitirajo na območje
ČN Sv. Trojica. Za leti 2013 in 2014 pa že
načrtujemo nov projekt pod nazivom »Kanalizacija in ČN Zg. Senarska«, ki bo omogočil priključitev še ostalih gospodinjstev
tega območja.
Zavedamo se, da je z vidika gospodarnosti smiselno sočasno z izvedbo del na
kanalizacijskem omrežju izvesti tudi druga
nujna obnovitvena dela ali prestavitve infrastrukturnih objektov (npr. vodovod, NNomrežje, javna razsvetljava, modernizacija
cest in odvodnjavanje le-teh). Pri realizaciji
teh del pa smo odvisni tudi od pripravljenosti in (predvsem) zmožnosti sodelovanja
drugih, ki so lastniki ali
upravljavci npr. elektro
omrežja ali omrežja elektronskih telekomunikacij. Za to sodelovanje
je potrebno precej koordinacijskih aktivnosti
in naporov. Upamo, da
trud na tem področju ne
bo zaman in da bodo k
našemu projektu s svojimi obnovitvenimi deli
ustrezno pristopili tudi
drugi. Dela na občinski
javni infrastrukturi (npr.
vodovod, ceste, javna
razsvetljava, meteorna kanalizacija) pa moramo financirati v celoti sami iz sredstev
občinskega proračuna. Le-ta so omejena,
tudi občinski proračuni so pod močnim
vplivom širših finančnih stanj in razmer. Ta
realnost narekuje, da bo morala biti izvedba
del omejena na najnujnejša dela. Potreb je
dejansko več, kot jih je možno v tem trenutku financirati. Ne glede na ta dejstva bo po
zaključku operacije celotno predmetno območje z novo ali obnovljeno infrastrukturno dobilo novo podobo in bo prebivalstvu
omogočena mnogo višja kvaliteta bivanja od
obstoječe.
Operacija »Dopolnilno kanalizacijsko omrežje Sv. Trojica,
Zg. Senarska«
Operacijo 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

18.00 NOGOMETNI TURNIR MED ZASELKI (in ekshibicijska tekma) – nogometno igrišče pri OŠ – KMN Sv.
Trojica
26. MAJ 2012, sobota
8.00 – 9.00 RIBIŠKI TURNIR PO ZASELKIH – na kmetiji Postružnik v Zg. Porčiču – ŠD Porčič
9.00 KOLESARJENJE PO POTEH OBČINE – zbor pri igrišču OŠ – TD Sv. Trojica
9.00 – 10.00 TURNIR V BALINANJU (mešane ekipe po zaselkih 3+1) - na kmetiji Postružnik v Zg. Porčiču – ŠD
Porčič (tudi v primeru dežja)
12.00 TURNIR V TENISU – Športno rekreacijski center Na griču – Gostinstvo in turizem Na griču
12.00 ODBOJKA NA MIVKI – Športno rekreacijski center Na griču – ŠD Adrenalin
V primeru slabega vremena bodo športne prireditve v nedeljo, 27. maja 2012, v enakih časovnih terminih.

18.00 LAN PARTY – Gasilski dom Sv. Trojica – Miha Škrlec in Miha Prebevšek
27. MAJ 2012, nedelja
9.00 TEK OKROG TROJIŠKEGA JEZERA – zbirališče pri »brunarici« ob jezeru - ŠD Sv. Trojica
15.00 TEKMOVANJE V KOŠNJI – Gasilski dom Osek – PGD Osek
28. MAJ 2012, ponedeljek
15.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV – Gostilna pri Sv. Trojici – KORK Sv. Trojica
20.00 MONODRAMA ALBUUM (avtorsko delo Jožeta Ploja) - Kulturni dom – Turistično društvo Sveta Trojica
29. MAJ 2012, torek
19.00 NASTOP DRAMSKIH SKUPIN OŠ IN VRTCA SV. TROJICA – Kulturni dom – OŠ in vrtec Sv. Trojica
30. MAJ 2012, sreda
17.00 DAN ODPRTE KLETI IN RAZGLASITEV PROTOKOLARNEGA VINA – pri družini Eve Horvat v Zg.
Verjanah 3 - Društvo vinogradnikov Sv. Trojica
31. MAJ 2012, četrtek
19.00 OSNOVNA ŠOLA SE PREDSTAVI – Športna dvorana Sv. Trojica – OŠ in vrtec Sv. Trojica
1. JUNIJ 2012, petek
19.00 OSREDNJA PROSLAVA ob občinskem prazniku – Športna dvorana Sveta Trojica – Občina Sv. Trojica in
Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica
2. JUNIJ 2012, sobota
9.00 POHOD PO TROJIŠKI POHODNI POTI – zbor pri igrišču OŠ – PD Hakl ter OŠ in vrtec Sv. Trojica
15.00 OTVORITEV INFO TOČKE - pri stari preši v trgu – Turistično društvo
16.00 »OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI« - kmečke igre - običaji - pri stari preši v trgu – Turistično društvo
20.00 TROJIŠKI VEČER – Veselica z Ansamblom Čuki ter podelitev pokalov – Prireditveni šotor na šolskem igrišču
– Občina Sv. Trojica in PGD Gočova
3. JUNIJ 2012, nedelja
8.00 – 12.00 OGLED KLETI IN POKUŠINA PROTOKOLARNIH VIN OBČINE SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - v Protokolarno-razstavnem centru sv. Martina v samostanski kleti
10.00 SLOVESNA MAŠA – v cerkvi Sv. Trojice (mašo bo daroval predstojnik slovenskih frančiškanov, provincial p. Stane
Zore, sodeloval bo pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom Andreja Dvoršaka, ki ga bo spremljal godalni kvartet)
- TROJIŠKA NEDELJA – kramarski sejem ali »žegnanje« v trgu Sv. Trojice
- RAZSTAVA ROČNIH DEL, VEZENJA IN KVAČKANJA – v protokolarno - razstavnem centru sv. Martina v
samostanski kleti - Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica – Skupina SVETLICE
- STOJNICA S KMEČKIMI DOBROTAMI – pri stari preši v trgu –Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica
- TURISTIČNA PRODAJALNA Z DOMAČIMI SPOMINKI IN IZDELKI – pri stari preši v trgu - Turistično
društvo Sveta Trojica
- PRIKAZ STARIH ROKODELSKIH DEL (izdelovanje nečk, prikaz cepljenja lesenih kolov) - pri stari preši v trgu Turistično društvo Sveta Trojica
11.00 NASTOP SLOVENSKOGORIŠKEGA PIHALNEGA ORKESTRA – KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling,
plesni in mažoretni klub Lenart – trg Sv. Trojica
9. JUNIJ 2012, sobota
14.00 SPOMINSKI TURNIR V MALEM NOGOMETU– nogometno igrišče pri OŠ - ŠD Sv. Trojica (v primeru dežja,
bo prireditev v soboto, 16. junija 2012, ob 14.00 uri)

12.00 60 LET DELOVANJA DRUŠTVA IN 40 LET SREČANJA PESNIKOV IN PISATELJEV ZAČETNIKOV –
Knjižnica Lenart, nadaljevanje v Protokolarno-razstavnem centru sv. Martina v samostanski kleti – KD Ernest Golob
Peter, JSKD Lenart in Knjižnica Lenart
10. JUNIJ 2012, nedelja
15.00 ORGELSKI KONCERT ANITE KRALJ Z GOSTI – v cerkvi Sv. Trojice – KD Sv. Frančišek Sv. Trojica
17. JUNIJ 2012, nedelja
15.00 - REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV UPOKOJENCEV – Kulturni dom Sv. Trojica – Društvo upokojencev Sv. Trojica

usmeritve:«Regionalni razvojni programi.

Jože Žel in Srečko A. Padovnik

Neurje poškodovalo občinske ceste

K

omaj so se zaključila
vzdrževalna dela in gramoziranje na občinskih
cestah, jo je že zagodlo vreme
in povzročilo precejšno škodo.
Močan naliv 5. maja 2012 je
najbolj prizadel naselje Osek,
saj so bili določeni odseki cest
neprevozni zaradi naplavin oz.
nanosov zemlje iz bližnjih njiv.
J. Ž.
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25. MAJ 2012, petek

Obvestilo o javnih razpisih v občini Sveta Trojica v
Slovenskih goricah za leto 2012
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da bodo predvidoma v začetku meseca junija 2012 objavljeni naslednji javni razpisi za leto 2012:
1. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov;
2. Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja;
3. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični in
kulturni razvoj ter promocijo Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
4. Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov
v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah;
Celotno besedilo javnih razpisov z razpisno dokumentacijo oz. obrazci vlog bo možno
dobiti osebno v sprejemni pisarni ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih
goricah: www.sv-trojica.si (pod rubriko 'Razpisi in javna naročila').
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav., l. r.
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Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Obvestilo o objavljenem

Slavnostna otvoritev preurejenega vaškega
trga v Jurovskem Dolu

P

raznični petek, 27. aprila 2012, je bil
za Jurovski Dol še posebej pomemben. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku je že v dopoldanskih urah
potekal tradicionalni pohod, ki ga že vrsto
let pripravlja TD Dediščina. Pohodniki, ki
so se letos podali na pot proti Gasteraju, so
se ob številnih drugih občanih ob 15. uri
zbrali na prenovljenem vaškem trgu, kjer
je potekala njegova slavnostna otvoritev. V
bogatem kulturnem programu, ki ga je po-

posebej zadovoljni, ker je obnova realizirana, kot je bila zasnovana.
Poleg same ureditve vaškega jedra je Jurovski Dol pridobil tudi potko mimo pokopališča do športnega parka. Vrednost celotne
investicije, ki jo je izvajalo podjetje Komunala Slovenske gorice, d.o.o., s podizvajalcema
Marmor Granit Črnčec, d.o.o., in Elektroinstalaterstvom Tjaša Erjavec, s.p., znašala cca
450.000 €. Od tega si je občina na javnem
razpisu zagotovila 300.000 € sofinancerskih
sredstev Evropskega
kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.
Blagoslov trga je
po uradni otvoritvi
opravil domačin in
sedanji kaplan v župniji Ravne na Koroškem
Sebastijan
Valentan. Sledilo je
praznično vzdušje in
druženje ob zvokih
dupleških tamburašev. Za bogato kulinarično pogostitev
je poskrbelo EtnoloTrak je ob navzočnosti direktorja Komunale Slovenske gorice in predseško-kulturno društvo
dnice TD Dediščina Marije Šauperl prerezal župan Peter Škrlec.
Borovec–Kočevje, ki
je za zanimivost povezovala Janja Roškarič, članica KD Ivan
leg golaža in pasulja poskrbelo tudi za prav
Cankar, so sodelovali pevci Jurovskega okteposebno kulinarično specialiteto – polhe in
ta, Tamburaški orkester Duplek z domačim
medvedove šape. Za pristno domačo kapljipevcem Marjanom Križovnikom, ljudski
co so poskrbeli domači vinogradniki iz Drupevci in godci iz Žitenc in Folklorna skupina
štva vinogradnikov Sv. Jurij.
Jurovčan. Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec je vosvetlil postopek obnove vaDejan Kramberger
škega jedra, vse od idejnih zasnov iz 1998 do
njegove končne realizacije. Na občini so še

Partinju tretjič zapored prehodni
pokal

V

okviru občinskega
praznika je
na praznik dela potekalo tradicionalno
srečanje med občani
zaselkov občine. Pomerili so se v štirih
različnih disciplinah: v streljanju z
zračno puško, šahu,
vleki vrvi in malem
nogometu. Veliko
število gledalcev celodnevnega tekmovanja je z navijanjem za svoje poskrbelo za
dobro vzdušje.
Prehodni pokal je tretjič zapored osvojil zaselek Partinje, ki tako pokal obdrži v
trajni lasti, kar jim je prav tako uspelo že
tretjič. Le v nogometu so morali priznati
premoč tekmovalcem Gasteraja, med tem

ko so v vseh ostalih disciplinah osvojili
prvo mesto.
Vsi sodelujoči so potrdili odlično organiziranost prireditve s strani športnega
društva Sv. Jurij v Slov. gor.
G. N.

JAVNEM RAZPISU
za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini
Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2012
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 14. 5. 2012 objavila Javni razpis za sofinanciranje programov
in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in
imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju občine oz.
ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko
učinkovitost in koristnost občini.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpis«, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv.
Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo predlogov je najkasneje do petka, 22. 6. 2012, do 13. ure.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec, župan

Dopisnikom Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim
naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom.
Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno dopolnjuje
prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena odstopanja.
Objave lokalne skupnosti ali društev lahko obsegajo 30-50 vrstic. Prispevki naj bodo
v Wordu (Times New Roman, velikost 12, razmik 1,5), fotografije morajo biti najmanj 1600x1200 pixlov, poslane v posebni datoteki. Izbor fotografij opravi uredništvo.
Naslednja številka izide 6. julija!
Uredništvo

Sveta Ana

Potek investicij v občini

N

a občini Sv. Ana so po razpisu, na
katerega se je prijavilo 10 ponudnikov izvajanja del v centru zaselka
Lokavec, izbrali Komunalo Slovenske gorice
kot najugodnejšega ponudnika, s katerim
so podpisali pogodbo v vrednosti dobrih
462.000 evrov. Izvajalec bo tako do predvidoma najkasneje 10. 8. 2012 postavil oporni
zid, uredil obojestranski pločnik, preplastil
asfalt, uredil 58 parkirnih mest, namestil urbano opremo ter uredil javno razsvetljavo.
Projekt v višini skoraj 337.000 evrov sofinancira ESKTRP, preostali znesek bo plačala
občina.
V fazi zaključevanja pa je investicija »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Lokavcu
in Dražen vrhu«, kjer se polagajo še zadnji
metri kanalizacije, potrebno je izvesti še zaključna dela na čistilni napravi ter asfaltirati
traso. Vrednost projekta je dobrih 983.000
evrov. V lokalnem časopisu pa je objavljenih osem razpisov za področje kmetijstva,
gospodarstva, lovstva, male čistilne naprave,
nagrad dijakov in študentov idr.
Prav tako je izšel razpis za izvajalca obnove fasade ter stavbnega pohištva na OŠ Sv.
Ana, predviden izbor izvajalca pa je konec
maja.
Suzana R. Breznik

Del načrta gradbenih del v centru Lokavca

Pohod veteranov po Aninih poteh

Popravek
Pri izdaji brošure z naslovom Po poteh sakralne in stavbne dediščine na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah je prišlo do neljube pomote lastništva Kranerjeve domačije
v Zg. Partinju 27, ki je vodena pri Zavodu za naravno in kulturno dediščino v Mariboru
po oznako ESD - 7125 kot profana stavbna dediščina. Omenjena domačija je last Ane
Kraner, ne pa družine Kraner-Črnčec, kot je zapisano v brošuri.

Vseslovenski pohod veteranov bo po občini Sv. Ana na 10 km trasi potekal 2. junija,
in sicer se bo začel pred šolsko telovadnice
OŠ Sv. Ana, kjer bo start in cilj pohoda, h
kateremu so vabljeni tudi domačini. Pri-

čakujejo okoli 500 udeležencev. Pohod
organizira Združenje veteranov vojne za
Slovenijo, OE Lenart, dobrodošlico pa jim
bo namenila tudi občina.
SReBr

Avtor brošure Rudi Tetičkovič
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Podpis powgodbe za tretjo sončno elektrarno
v Obrtni coni Žice

V

V

torek, 27. marca
2012, je župan občine Sveta Ana z direktorjem podjetja DIPLOMAT,
d.o.o., iz Sladkega Vrha Andrejem Kauranom podpisal
pogodbo za nakup zemljišča
v Obrtni coni Žice za gradnjo tretje sončne elektrarne.
Slavnostni podpis pogodbe
je potekal v sejni sobi občine.
Objekt bo končan v jeseni in
bo še pred koncem leta 2012
pričel z obratovanjem.

Tako je v Obrtni coni Žice na
razpolago samo še ena gradbena
parcela velikosti 6.149 m2.
V. K.

Anin pohod

P

rvega maja je potekal že 12. Anin pohod. Organizatorji ocenjujejo, da se
ga je udeležilo okrog 180 udeležen-

cev, potekal pa je po tradicionalni progi ob
prijetnem vzdušju in tudi tokrat s prijazno
pogostitvijo domačinov, ki pohodnike že
tradicionalno postrežejo s
pijačo.
Posebej je potrebno pohvaliti družino Franca Perka
iz Dražen Vrha 47, ki vsako
leto pripravi pravo kmečko
malico z domačim kruhom,
zaseko in čebulo ter kozarčkom domačega.
V. Kapl

Prodaja stanovanja v centru naselja Sveta Ana
V centru naselja Sveta Ana prodaja občina dvosobno stanovanje s kabinetom, površine
75,56 m. Stanovanje se nahaja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše Kremberk 37,
2233 Sv. Ana.
Postopek prodaje bo izveden preko javnega zbiranja ponudb. Vse podrobne informacije
v zvezi s prodajo so na razpolago na spletni strani občine: www.sv-ana.si oz. po telefonu
02 729 58 84 pri Ireni Golob.

Cerkvenjak

14. občinski praznik Cerkvenjaka

O

b letošnjem občinskem prazniku
občina, organizacije in društva pripravljajo vrsto prireditev, ki bodo
potekale od 15. do 25. junija. S slovesnostmi
bodo sicer še pred uradnim začetkom praznovanja začeli v Gasilskem društvu Cerkvenjak. Ob 80-letnici delovanja društva
bodo v soboto, 9. junija, predali namenu
novo sodobno gasilsko vozilo. Hkrati bodo
predstavili zbornik o 80-letnici društva.
V petek,15. junija, bo tradicionalna Anto-
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Obratovalnica Boruta Anželja prva v poslovno obrtni coni

nova noč. V soboto, 16. junija, bo proslavil
10-letnico Aero klub Sršen z otvoritvijo
hangarja. Osrednja proslava s tradicionalno
povorko Obudimo stare čase bo predvidoma v nedeljo,17. junija.
Podroben program prireditev bo objavljen
na spletnem portalu občine Cerkvenjak:
www.cerkvenjak.si in v občinskem glasilu
Zrnje (dosegljivo tudi na isti spletni strani).
E. P.

poslovno obrtni coni v Brengovi v
valnice in z njimi nova delovna mesta. Žuobčini Cerkvenjak so odprli prvo
pan Žmavc je v slovesnem nagovoru čestital
obratovalnico. Obratovalnico je odAnželjevim za podjetnost in pogum. Poveprl mladi podjetnik Borut Anželj, ki ima tik
dal je, da je v poslovno obrtni coni prodana
ob odcepu za avtocesto avtopralnico, vulkaže velika večina parcel. Na občini upajo, da
nizerstvo, servis za vse vrste vozil in trakbo v coni dobilo delo okoli 40 delavcev. Prvi
torjev, avtokleparstvo in servis kmetijske
korak je bil z otvoritvijo Anželjeve obratomehanizacije. Bolj idealne lokacije za vse te
valnice že narejen.
dejavnosti zares ne bi mogel najti.
Na slovesnosti ob otvoritvi je bil tudi cerOb otvoritvi obratovalnice, na katero
kvenjaški župnik Janko Babič, ki je obratoje prišel tudi cerkvenjaški župan Marjan
valnico blagoslovil. Nato so se zbrani zadrŽmavc skupaj z direktorjem občinske upražali na družabnem srečanju in ob živi glasbi
ve mag. Vitom Kranerjem in referentom
zaplesali na asfaltnem platoju pred obratoMarkom Kocbekom, se je Borut Anželj zavalnico.
hvalil za pomoč pri postavitvi obratovalnice
T. K.
očetu, mami in bratu.
Delavnico, ki se razprostira na 200 kvadratnih metrih, so
gradili dve leti. Vrednost investicije po
Anželjevih besedah
znaša okoli 350.000
evrov, v njej pa bosta
poleg njega še dva zaposlena.
Na otvoritvi so se
zbrali tudi številni
drugi Cerkvenjačani
in Cerkvenjačanke,
ki so veseli, da so se v
Borut Anželj (v sredini) je svojo obratovalnico odprl skupaj z očetom
njihovi občini začele
(levo) in županom občine Cerkvenjak Marjanom Žmavcem (desno).
odpirati nove obrato-

Veselijo se novega stadiona

G

radnja Športnorekreacijskega centra
(ŠRC) v Cerkvenjaku poteka z nezmanjšano intenzivnostjo. Delavci
Komunale iz Lenarta so imeli sicer nekaj
težav s plazenjem zemlje, vendar so jih že
uspešno sanirali. Sedaj že gradijo tribuno,
pod katero bodo slačilnice in klubski prostori ter vse drugo, kar v tak športnorekreacijski center sodi. Na platoju, kjer bo novo nogometno igrišče, pa so gradbinci že položili
drenažne cevi. Če bo vse po sreči, bo jeseni
igrišče že nared za prve tekme. Neuradno je
mogoče slišati, da se bodo že septembra cerkvenjaški nogometaši na domačem terenu
pomerili z ekipo državnih prvakov. Da bodo
najboljši nogometaši v Sloveniji igrali nogomet v grabi pod Kadrenci, si pred leti noben
ni mogel predstavljati niti v sanjah.
»V nogometnem klubu Cerkvenjak z navdušenjem pričakujemo, da bodo gradbinci svoje delo končali in da bomo dobili nov
stadion,« pravi tehnični vodja nogometnega
kluba Cerkvenjak Milan Perkovič. »Za naš
klub in nasploh za šport v Cerkvenjaku bo
izgradnja športno rekreacijskega centra prelomna. Doslej nismo imeli ustreznega igrišča
za nastopanje v ligaških nogometnih tekmovanjih, poslej pa bo drugače.«
Sedaj nogometaši iz Cerkvenjaka igrajo
tekme na stadionu v Gornji Radgoni. »Za
vsako tekmo moramo plačati 50 evrov za
igrišče. K temu je treba prišteti 180 evrov,
ki jih moramo plačati za sodnika, če gre za
mladince, pa plačamo za sodnika 120 evrov.
Poleg tega mora vsak igralec sam na lastne
stroške priti v Gornjo Radgono. Mladim prevozne stroške plačajo starši, klub pa poskrbi,
da vsak igralec dobi še sendvič in pol litra čaja
ali kakšne druge brezalkoholne pijače. Tako
moramo dejansko ves denar, ki ga imamo
v klubu, dati za igrišče v Gornji Radgoni in
druge stroške. Ko bomo imeli svoje igrišče,
pa bo velik del tega denarja tako ali drugače
ostal v Cerkvenjaku,« pojasnjuje Perkovič.
Kadar pa gostujejo, se morajo nogometaši

iz Cerkvenjaka voziti na Koroško in v druge
kraje. »Takrat si klub sposodi kombi pri gasilcih ali pri župniku, tako da zagotovimo samo
sredstva za bencin. Župniku in gasilcem se za
pomoč zahvaljujemo.«
Sicer pa je po Perkovičevih besedah trenutno v Cerkvenjaku veliko mladih nogometašev, ki so zelo nadarjeni in perspektivni. Zelo nadarjena so tudi nekatera mlada
dekleta, ki igrajo nogomet. V klubu se zavedajo, da bodo lahko podmladek ustrezno
vzgajali samo, če bodo imeli dovolj usposobljenih trenerjev. Zato je klub poskrbel za
šolanje štirih trenerjev, ki svoje znanje že
prenašajo na mlade.
Perkovič je prepričan, da se mladim nogometašem in vsem drugim športnikom in
rekreativcem v Cerkvenjaku po izgradnji
športno rekreativnega centra obetajo boljši
časi.
»Športnorekreacijski center, ki ga bomo
dobili v Cerkvenjaku, ni nič posebnega. To
je samo del
infrastrukture, ki jo
mora
dejansko imeti
vsaka občina. V sosednji Avstriji
imajo takšne
centre v vsaki vasi, pa
tudi pri nas
so redki kraji, ki nimajo
ustreznih
športnih
ši za mlade
l d in
i rekreativce.
k ti
površin
Po tem, ko
bo ŠRC zgrajen, bodo mladi v Cerkvenjaku
imeli vsaj približno enake pogoje za športno
življenje, razvoj in tekmovanja, kot jih imajo
mladi v večjih urbanih središčih,« poudarja
Perkovič.
T. K.
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AKTUALNO
TEMA
IZ OBČIN
Benedikt

Danes odprtje sejma
KOS 2012 na Poleni

Dragocena kulturnozgodovinska
dediščina

P

erspektiva občine Benedikt se nahaja
Vrhu leži na gozdnatem južnem pobočju
v razvoju turizma. Ko bodo zgradinepoškodovana gomila s premerom kar 18
li terme, bo Benedikt postal eden od
metrov. Severno do ceste Benedikt-Trotkonajbolj razvitih turističnih krajev v seveva in na južnem pobočju hriba pod cerkvijo
rovzhodni Sloveniji. Sedaj so se v občini odsvetih Treh kraljev pa so vidne štiri prekoločili, da bodo razglasili tudi kulturne spopane rimske gomile in sledovi rimske arhimenike lokalnega pomena, saj je ohranjanje
tekture. Zahodno od ceste Osek-Benedikt
kulturne dediščine izjemno dragoceno tudi
so bili na pobočnih njivah odkriti sledovi
za turistični razvoj občine.
rimskih stavb.
Po sklepu župana občine Benedikt Milana
Rimsko gomilno grobišče s 14 gomilami
Gumzarja so od sredine aprila do sredine
je tudi v Spodnji Ročici. V Trotkovi na južmaja javno razgrnili
strokovne podlage
za razglasitev kulturnih spomenikov
lokalnega pomena
za občino Benedikt,
ki so jih pripravili
strokovnjaki
mariborske območne
enote Zavoda za
varstvo
kulturne
dediščine Slovenije.
V času javne razgrnitve so lahko zainteresirani občani na
strokovne podlage
podali pripombe.
Rimske gomile nad pokopališčem v Benediktu; tam so pred leti potekaZa občino Benela izkopavanja in tedaj so postavili table z informacijami. Fotografija,
dikt, ki si prizadeva stara blizu 15 let, in informacija sta iz osebnega arhiva našega sodelavca
ta izgradnjo Term Ludvika Krambergerja.
Benedikt in nasploh
za razvoj turizma, so
kulturni spomeniki izjemnega pomena, saj
nem gozdnem grebenu nad krajevno cesto
lahko privabijo veliko obiskovalcev od bliObrat-Negova pa je največje gomilno grozu in daleč. Dejansko je na območju občine
bišče v Slovenskih goricah, ki šteje kar 57
Benedikt zelo veliko arheoloških najdišč, ki
gomil. Žal je bila večina gomil v preteklosti
pričajo o poselitvi tega območja že v rimskih
prekopanih, najdbe pa so izgubljene. Tudi
časih.
pri Treh kraljih je rimsko gomilno grobišče
Tako leži na gozdnem robu med potos sedmimi še nepoškodovanimi gomilami.
koma Ročica in Drvanja časovno neopreObčina Benedikt ima izjemno veliko rimdeljena gomila s premerom 12,5 metra,
skih gomil in gomilnih grobišč. Če in ko
ki s svojo dominantno lego nad potokom
bodo do konca urejena, bodo izjemno zaniBačkova predstavlja pomemben vizualni
miva tako za domačine kot za turiste.
prostorski marker
v rimskodobni kulturni krajini. Rimska gomila s premerom 10,5 metra leži
tudi v gozdu med
Benediktom in Trstenikom, medtem
ko se na položnem
gozdnem grebenu
nad pokopališčem
v Benediktu nahaja
pravo rimsko gomilno grobišče s 16
gomilami. Verjetno
so bile gomile tudi
na današnjem pokopališču, kjer je bila najdena kamnita peMed stavbe, ki sodijo med kulturne spopelnica.
menike, pa so strokovnjaki uvrstili Cerkev
V Drvanji je ohranjena nepoškodovana
svetega Benedikta v Benediktu, župnišče, legomila s premerom 17 metrov, na gozdnem
seno z ilovico ometano in z apnom pobeljerobu severno od Benedikta pa leži manjša
no hišo Spodnja Bačkova 5, leseno pritlično
gomila s premerom 7 metrov, ki je delno
podkleteno stavbo z zidano obokano kletjo
poškodovana. Na Strmškovi njivi v Drvanji
Spodnja Bačkova 21, domačijo pod župno
so odkrili sledove temeljev rimske stavbe,
cerkvijo Sveti Trije kralji 9, cerkev svetih
odlomke rimske keramike, opeke in železne
Treh kraljev, mežnarijo, hišo Štajngrova 83
žlindre.
in hišo Štajngrova 88, ki stoji na lokaciji nekNa vrhu gozdnega grebena, severno od
danjega Fuksovega gradu.
vasi, v Drvanji leži 8 rimskih gomil s premeNa območju občine Benedikt so tudi spori od 7 do 11,5 metra. Grobišče skupaj s priminski objekti in kraji: kužno znamenje v
padajočo naselbino tvori poselitveno jedro,
Spodnji Bačkovi 33 in Perkova kovačija v
pomembno za razumevanje rimskodobne
Drvanji 24.
kulturne krajine.
Skratka, v občini Benedikt imajo bogato
V Ihovi, na ravnini med reko Ščavnico
kulturno dediščino, ki jim je lahko pri razviin pod gričem z zaselkom Gomile, pa so
janju turizma v veliko pomoč.
na njivah sledovi rimske arhitekture, ki so
jih dokumentirali že leta 1962. Na Ločkem
T. K.
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Sejem vabi
Program, ki se bo odvijal na sejmu:
V petek, 25. 5. 2012:
- ob 9. uri začetek sejma
- ob 12. uri uradna otvoritev
- ob 18. uri glasbena prireditev: »Čez zelene trate« v organizaciji Radia Slovenske gorice
Strokovni del:
- ob 17. uri - strokovno predavanje na
temo - Delovna razmerja in druge netipične oblike dela – organizator Območna obrtno-podjetniška zbornica Lenart
- v prostorih sejne sobe Območne obrtno-podjetniške zbornice na Kraigherjevi ulici 19a, 2230 Lenart
- ob 19. uri - delavnica na temo Sam svoj
tržnik, isti organizator in ista lokacija
V soboto, 26. 5. 2012:
- ob 10. uri tekmovanje v kuhanju »štajerske kisle župe« za Zlato žlico sejma
- od 10.-14. ure učne delavnice /Osnovna
šola Lenart/
- ob 15. uri predstavitev drobnice in demonstracija striženja ovac – izvajalec
Društvo za rejo drobnice Haloze
Strokovni del:
- od 10.-15. ure fotovoltaika, biomasa
in gospodarjenje z gozdovi - izvajalec
KGZS Maribor

V nedeljo, 27. 5. 2012:
- ob 9. uri pričetek ocenjevanja vin sejemske ponudbe za plaketo »Šampion sejma
KOS 2012«
- ob 10. uri podelitev priznanj regijskega
ocenjevanja vin
- ob 14. uri prikaz delovanja vretenastega
zgrabljalnika in baliranja trave - izvajalec Agroremont, d.o.o., Sv. Trojica

Ob objavljenem programu KOS-a 2012, ki
bo od 25.- 27. maja, je potrebno povedati, da
bodo razstavne površine večje in pestrejše.
Sicer pa bo zraven kmetijske mehanizacije obiskovalce pritegnila razstava drobnice,
malih živali ter letos razširjena ponudba
produktov iz dopolnilnih dejavnostih na
kmetijah.
Izbrali smo tudi dobre skupine ljudskih
godcev in pevcev,tako da bo za vsakega nekaj.

Organizatorji sejma KOS 2012 - Konjeniško društvo Slovenske gorice Lenart, Moneta, d.o.o., ter Občina Lenart s soorganizatorji Las Ovtar Slovenskih goric ter JSKD
Lenart - vabijo vse, da sejem obiščete!

Lenarški TBP nadaljuje s
povečevanjem proizvodnje

T

ovarna bovdenov in plastike (TBP)
iz Lenarta nadaljuje s povečevanjem proizvodnje in poslovanja.
V letu 2011 je družba s 650 zaposlenimi
ustvarila petodstotno rast prihodkov, tako
da so leto zaključili s 45 milijoni evrov
realizacije in skoraj dvema milijonoma
evrov dobička. Za potrebne dodatnih poslov te dni
začenjajo delo v novi proizvodni hali.
V posodobitev proizvodnje in avtomatizacijo so
vložili skoraj dva milijona
evrov, kar je po besedah
predsednika uprave Stanislava Loncnerja tudi ključ
do njihovega uspeha in stalne konkurenčnosti v poslu,
kjer je »še vedno prevladujoč človek«.
99 odstotkov proizvodnje
izvozijo po vsem svetu. Glavni trg so za njih
evropski avtomobilski proizvajalci, ki pa
imajo svoje obrate po vsem svetu. TBP tako
na primer v celoti s svojimi izdelki oskrbuje koncern Volkswagen, preko njih pa svoje proizvode dostavljajo tudi na Kitajsko, v
ZDA, Mehiko in Brazilijo.
V letošnjem letu podjetje načrtuje za okoli
48 milijonov evrov prihodkov, kar je šest odstotkov več kot lani, ob tem pa želijo s še večjo učinkovitostjo dodano vrednost dvigniti
na okoli 30.000 evrov. Želja je pridobitev še
enega velikega svetovnega kupca - koncern
Daimler, potem ko doslej ob Volkswagnu
sodelujejo tudi z BMW.
Loncner ne izključuje možnosti, da bodo
njihovi lastniki v prihodnosti morali razmisliti tudi o tem, da se iz Lenarta premakne-

jo tudi na druge celine in se tako ubranijo
napadov lokalne konkurence. »Še vedno je
strategija naših lastnikov, da je potrebno dati
kruh ljudem v Slovenskih goricah, kar nam
v tem trenutku še uspeva. Lahko pa pride do
trenutka, ko bo Volkswagen rekel, da želi, da
smo prisotni tudi na Kitajskem. Takrat se

bo treba iz lokalnega okolja premakniti.« To
lahko pomeni tudi zniževanje števila zaposlenih v Lenartu, pri čemer pa bi razvojne
in komercialne funkcije ostale v Sloveniji.
To so leta 2008 že poskušali v Mehiki, a je
takrat projekt sovpadel krizo in je nekoliko
zastal. Konkretnih kratkoročnih načrtov za
tovrstne ideje vsaj še za naslednji dve leti ni.
V novi poslovno-proizvodni objekt v velikosti 2500 kvadratnih metrov poleg proizvodnje selijo tudi upravne prostore. Izrazitega
dodatnega zaposlovanja zaradi te investicije
ne bo, saj gre predvsem za avtomatizirano
proizvodnjo, je pojasnil predsednik uprave
Stanislav Loncner.
E. P po STA.
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Volilna skupščina Območnega
združenja Rdečega križa Lenart

P

redstavniki občinskih in krajevnih organizacij Rdečega križa iz Benedikta,
Cerkvenjaka, Lenarta, Sv. Trojice, Sv.
Jurija in Sv. Ane so na redni letni skupščini,
ki je bila hkrati volilna, konec aprila razpravljali in sprejeli letno poročilo za preteklo
leto in program dela za leto 2012.
Aktivisti in člani območnega združenja so
se v letu 2011 razen rednih nalog na področju krvodajalstva in socialnih programov,
kot so srečanja starejših, letovanja otrok,
pomoč na domu, zdravstvene meritve,
ozaveščanje o zdravem načinu življenja in

nudenju prve pomoči ob življenjskih, prometnih in elementarnih nesrečah, mnogo
več ukvarjali z reševanjem vlog krajanov za
pomoč pri premagovanju revščine.
Materialno pomoč so delili po dogovorjenih kriterijih:
tQSFKFNOJLJEFOBSOFTPDJBMOFQPNPʊJ

tQPTBNF[OJLJJOESVäJOF [BLBUFSFKFPCmočni odbor ocenil, da potrebujejo pomoč
zaradi finančne stiske, socialnih ali zdravstvenih okoliščin,
t QPTBNF[OJLJ JO ESVäJOF PC FMFNFOUBSnih in drugih nesrečah,
t VEFMFäFODJ [ESBWJMJÝLJI MFUPWBOK JO PCšolskih dejavnosti.
Socialno ogroženim prebivalcem so razdelili 25 ton hrane (moka, testenine, pšenični zdrob in riž ), 339 prehranskih paketov in
več kot 10 tisoč litrov mleka, ki so jih prejeli
iz intervencijskih rezerv, RKS in prispevali
iz lastnih virov. Preostala denarna sredstva so
namenili za reševanje
osnovnih
življenjskih
stroškov, pomoč ob pogoriščih v občini Sveti
Jurij. Nekaterim otrokom
in starejšim so omogočili
brezplačna letovanja na
morju. Skupna denarna
sredstva, porabljena za
humanitarnost, so v letu
2011 presegla 23 tisoč €.
Najbolj so ponosni na
rast števila krvodajalcev;
samo v preteklem letu je
bila 26-odstotna. Trudijo se pridobiti čim
več mladih in stalnih krvodajalcev za vseživljenjsko darovanje krvi.
V drugem delu skupščine so razrešili vodstvo in organe območnega združenja, saj jim
je potekel mandat. Potrdili so novega predsednika mag. Milana Repiča, ki je hkrati

predsednik Občinske organizacije RK Benedikt in član Glavnega odbora RKS. Pomagala mu bo podpredsednica Jadranka Koban,
člani območnega odbora (po en predstavnik
iz vsake krajevne oziroma občinske organizacije), Nadzorni odbor in Častno razsodišče.
Zavedajo se, da brez financiranja programov občin, donacij podjetij in prostovoljnih
prispevkov posameznikov programskih na-

log ne bi zmogli opraviti v takem obsegu in
vsebini, kljub verigi prostovoljcev, ki s svojim časom, znanjem in trudom pomagajo
ustvarjati humanitarnost v domačem okolju.
Zato se vsem, ki jih finančno in z osebnim
delom podpirajo, najlepše zahvaljujejo.
Jadranka Koban

V Trojici raste Ildefonzova trta

V

sklopu 6. praznika občine Sveta Trov svojem govoru poudaril, da je trta posajica je župan Darko Fras s pomočjo
jena na pravšnjem sončnem mestu, kjer bo
mariborskega mestnega viničarzagotovo čudovito uspevala in čez nekaj let
ja Staneta Kocutarja, občinskega viničarja
že pokazala prvi pridelek. Občinski viničar
Milana Šalamuna in predsednika društva
Milan Šalamun pa je obljubil, da bo zanjo
vinogradnikov Petra Leopolda v soboto,
skrbel kot najboljši gospodar.
19. maja, posadil cepič potomke najstarejše
žlahtne vinske trte na svetu. Poimenovali
Peter Leopold, foto: Izidor Ploj
so jo Ildefonzova trta
po naprednem patru,
učitelju in prosvetnem delavcu, ki je s
svojim delom dodobra zaznamoval dogajanje v Sveti Trojici.
Dogajanje je potekalo na prostoru ob
stari preši. Blagoslov
trte je opravil domači pater Bernard,
kulturni program pa
so izvedli člani Kulturnega društva sveti
Frančišek.
Stane Kocutar je Sodelovali so vinski vitezi in cerkvenjaška vinska kraljica Tina Rajh.

Obiščite nas na sejmu KOS na Poleni, kjer bomo predstavljali cevne vakuumske
kolektorje in kombinirano peč na pelete in drva. POKLIČITE: 051 / 651 244
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Občni zbor Društva vinogradnikov
Sveta Trojica

Š

tevilni člani in članice Društva vinogradnikov Sveta Trojica smo se zbrali
v petek, 2. marca 2012, na 10. letnem
občnem zboru. V poročilu o delu društva v
preteklem letu, ki je bilo zelo pestro in bogato, sem izpostavil nekatere pomembne
naloge.
V zadnjem obdobju v društvu namenjamo največ pozornosti izobraževanju naših
članov, tako na področju konkretnega dela
v vinogradu kot tudi pri kasnejši negi vina
v kleti. Tako smo v zimskem času izvedli
strokovni posvet o negi mladega vina, ki se
ga je udeležilo 21 članov. Na društvenem
ocenjevanju vin so bila vina naših vinogradnikov ocenjena s sedemnajstimi zlatimi in
sedemnajstimi srebrnimi medaljami. Prav
tako smo razglasili protokolarna vina za leto
2011. Sledil je prikaz zelenih del v vinogradu
Marije in Franca Goloba v Oseku, kjer nam
je strokovnjak za vinogradništvo Andrej Rebernišek prikazal zelena dela v vinogradu –
pletje.
Skozi vse leto smo morali pridno delati,
saj so nas določena dela kar priganjala. Tako
smo preuredili brajde pred samostanom,
postavili staro prešo, udeležili smo se tudi
Kmetijsko obrtnega sejma na Polani. Med
večje prireditve spadata dan odprte kleti in
postavitev klopotca. Obisk na obeh prireditvah je iz leto v leto večji, kar terja od naših
članov mnogo angažiranja in prostovoljnega
dela, saj po navadi vinogradniki sami poskrbimo za pripravo jedi in pogostitev. V juniju
smo se odpravili na strokovno ekskurzijo
v Hrvaško Zagorje, kjer smo prisostvovali degustaciji vin in se seznanili z njihovim
dobrim trženjem. Svoj prispevek je naše
društvo dalo ob odprtju Razstavno protokolarnega centra svetega Martina, kjer smo
vinogradniki aktivno sodelovali. Od odprtja
kleti naprej smo sodelovali pri skoraj vseh
degustacijah in drugih prireditvah, ki jih organizirajo občina ali društva.
Ko smo postavili prešo, se nam je porodila
ideja, da zabavni del martinovanja izvedemo
kar na tem prostoru. To smo tudi storili. Po

zabavnem delu, ki ga je izvedel Stane Klampfer, sodelovale so tudi ljudske pevke in folklorna skupina Kulturnega društva Trojica,
smo se preselili v samostansko klet. Tam je
pater Bernard opravil uradni blagoslov mladega vina.
Družina Marjana Klobasa je predstavila
svojo prvo trojiško penino, ki se imenuje
Martin.
V decembru smo v samostanski kleti
sodelovali na razstavi jaslic. Jaslice našega
društva so bile deležne mnogih pohval za
izvirnost in potrpežljivost pri izdelavi. Kot
vsako leto smo tudi tokrat sodelovali pri silvestrovanju na prostem. Po naši oceni smo
vinogradniki v letu 2011 opravili približno
700 ur prostovoljnega dela.
Na občnem zboru smo podelili priznanja
in zahvale prizadevnim članom. Za pomemben prispevek h krepitvi in prepoznavnosti
društva so bronasto priznanje prejeli Cvetka Cmour, Katica Leopold in Stanislav
Slana.
Za izjemen prispevek h krepitvi društva
in za vestno delo v društvu sta srebrno priznanje prejela Eva Horvat in Branko Žel.
Za pomoč pri izgrajevanju in krepitvi
Društva vinogradnikov Sveta Trojica ter za
dolgoletno delo v organih društva smo podelili zahvalo Francu Ferlincu, ki je vložil
veliko truda in znanja pri obnovi brajd in
izdelavi jaslic. Zahvalo smo podelili tudi
Kmetijsko gozdarskemu zavodu Ptuj, enoti za kmetijsko svetovanje Lenart, ki nam
nudi kvalitetna usposabljanja in svetovanja s
področja vinogradništva in sadjarstva.
Potrdili smo plan dela in finančni načrt za
leto 2012, ki je prav tako obsežen. Program
dela v osnovi ostaja enak kot lanski, novost
je le posaditev cepiča potomke najstarejše
trte z Lenta.
Vsem članom, gospodinjam, ostalim zunanjim sodelavcem in občini Sveta Trojica
sem se kot predsednik društva zahvalil za
sodelovanje in pomoč pri izvedbi naših nalog.
Peter Leopold

Vinogradniški obhod kleti

V

inogradniško društvo Sv. Ana je že
četrtič zapored za svoje člane organiziralo ogled kleti svojih članov;
letos so se ustavili pri Janezu Branclju, Francu Grajnerju in Vladu
Kolmanu,
kjer so bili
udeleženci
degustacij
pogoščeni s
prigrizki in
žlahtno kapljico, ki je v
tem okolišu
zelo kvalitetna. O tem

pričajo številne nagrade in priznanja vinogradnikov.
Suzana R. Breznik

Slekovec najboljši v Dobravi

P

otem ko so člani zelene bratovščine
iz LD Dobrava opravili tradicionalni letni preizkus risanega orožja, so
imeli še tradicionalni »notranji« obračun
za najboljšega strelca s kroglo. Letos je bil
najboljši Dominik Slekovec, ki je v finišu
premagal favoriziranega Vlada Šteinfelser-

ja in zasluženo prejel priložnostni pokal,
za katerega je poskrbel strelski referent LD
Dobrava Vinko Kocuvan. Na tretje mesto
se je uvrstil Franc Slekovec. Sicer pa so tudi
na letošnjem preizkusu lovci pokazali, da
znajo varno rokovati z orožjem in da imajo
še dovolj »ostre oči«. V LD Dobrava se zdaj
že pripravljajo na izvedbo
bazenskega strelskega tekmovanja, ki bo v začetku
junija, in na tradicionalno
meddružinsko tekmovanje
v streljanju na glinaste golobe v počastitev dneva državnosti, ki bo 24. junija. V
Dobravi vnovič pričakujejo
veliko ekip LD in najboljših
strelcev iz vse Slovenije. Pomerili se bodo za pokale in
praktične nagrade. Ob tej
priložnosti bo LD Dobrava
pripravila še srečanje z lastniki zemljišč in gozdov.
M. T.

Benedičani prišli, videli in zmagali

P

rvo soboto v maju je Prostovoljno
gasilsko društvo Gornja Radgona
tudi letos v sodelovanju z društvom
Mura Rafting ter prostovoljnim gasilskim
društvom iz avstrijske Radgone pripravilo
5. dan reke Mure. Tekmovanje „Dan reke
Mure - Gornja Radgona & Bad Radkersburg
2012“ je potekalo na relaciji med Termami
Bad Radkersburg in mostom čez reko Muro
med obema Radgonama. Udeležence tekmovanja, ki ga je strokovno vodil Branko
Klun, prof., sta med drugimi pozdravila tudi
župan Gornje Radgone Anton Kampuš in
okrajni glavar Bad Radkersburga Alexander
Majcan.

Prireditev Mura
nas povezuje – Die
Mur verbindet uns
pripravljajo z namenom usposabljanja
gasilskih enot, enot
civilne zaščite in drugih organizacij, ki delujejo na poplavnih
območjih v Pomurju
in širše, hkrati pa
opozarjajo na skrb za
naravno ohranjanje
Mure z okolico. Družita se strokovna in

Dan odprtih
vrat čebelarskih
društev
Benedičani – zmagovalci

nestrokovna javnost,
promovira se tudi turizem obeh dežel.
Tekmovanje, ki se
ga je udeležilo rekordno število – 23 ekip,
je potekalo v kategoriji rafting čoln (posadka s 6 + 1 člani
ekipe). Letos je bila
najboljša ekipa Prostovoljnega gasilske-
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ga društva Benedikt (Simon Geratič, Sandi
Geratič, Gregor Ornik, Ivo Plemenič, Mitja
Valner, Timotej Jodl, Gregor Jančič), ki je
prvič nastopila in vse rešila po sistemu: prišel, videl, zmagal. Benedičani so slavili pred
PGD Savci in PGD Pristava.
Med tekmovalkami je bila 1. ekipa OMW
Lipovci, 2. PGD Benedikt in 3. PGD Ivanjševci ob Ščavnici.
Besedilo in foto: O. B.

Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji organizirata Dan
odprtih vrat slovenskih čebelarskih društev.
Namen tega dogodka, ki bo potekal 15. junija 2012 v več kot 80 čebelarskih društvih
po Sloveniji, je izobraževanje in informiranje splošne javnosti o pomenu čebel in čebelarstva.
Čebelarsko društvo Sv.Trojica - Lenart bo
pripravilo Dan odprtih vrat pri čebelarju
Slavku Štandekerju, Pot na Kamenšak 1, v
Lenartu. Na Sveti Ani pripravljajo stojnice
v središču občine. Ponudili bodo izdelke iz
medu in posredovali informacije.
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Dejavnosti izobraževalnega centra
Tečaj nemščine za delo v Avstriji
Pri Izobraževalnem centru zbiramo prijave za 30-urni tečaj nemščine, ki je namenjen vsem,
ki bi želeli poiskati delo v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:
- pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,
- pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,
- iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor,
- medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike,
- konverzacija med tečajniki …
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru na Nikovi 9, Lenart, ali
po telefonu 02 720 78 88.

Univerza za tretje življenjsko obdobje
V mesecu aprilu smo pri Izobraževalnem centru gostili Ico Krebar, avtorico knjige Makrobiotika po načelih stare slovenske kuhinje. Z njo smo se pogovarjali o vplivih prehranskih
navad sodobne družbe, o ravnovesju vsakodnevnih obrokov ter o zdravstvenih težavah.
V mesecu maju sta začeli z začetnim učenjem
računalništva še zadnji
dve skupini udeležencev.
Za vse tiste, ki se še niste odločili, vas vabimo
k vpisu v naslednjem šolskem letu.

Izobraževalni center,
Alenka Špes

Spomladanske aktivnosti DPM Slov.
gorice in ekskurzije z ZSPM

Z

veza slovenske podeželske mladine
redno organizira dogodke, katerih
se lahko udeležujemo člani vseh 53
društev po Sloveniji. Tako smo se tudi v
Društvu podeželske mladine Slovenske gorice udeležili ekskurzije v Srbijo, foruma o
kmetijstvu z vzhodnoevropskimi partnerji
na Madžarskem in ekskurzije v Bruselj.
Leto se je za Društvo podeželske mladine
Slovenske gorice začelo zelo aktivno. Redno
se udeležujemo zvezinih projektov in se tako
vključujemo v veliko družino društev podeželske mladine iz vse Slovenije. Po uspešnem
občnem zboru smo se 11. februarja udeležili
Zimskih športnih iger, ki so potekale v smučarskem centru Cerkno. Kljub močnemu vetru na smučišču smo se zabavali in pomerili
z ostalimi dvestotimi mladimi podeželani,
ki so se udeležili smučarskega tekmovanja,
ki je sledilo ob koncu dneva.
Ob koncu februarja smo se udeležili skupščine zveze, ki je potekala v Zabukovju nad
Sevnico, v začetku marca pa smo se odpravili na tridnevno ekskurzijo v Srbijo. Ob
drugi uri zjutraj smo se skupaj s pomursko
regijo zbrali v Slovenski Bistrici, kjer je dvonadstropni avtobus z sedeminosemdesetimi
mladimi prišel po nas in smo skupaj nadaljevali pot proti Beogradu. Ogledali smo si
še vedno delujočo tovarno IMT in obiskali Kalemegdan, nato pa smo se namestili v
enem izmed hostlov v bližini centra mesta.
Naslednji dan smo si ogledali Dedinje s
Hišo cvetja in posmrtnimi ostanki Josipa
Broza Tita. Obiskali smo uspešno semensko
družbo Zemun, kjer so nas pričakali njihovi
strokovnjaki in izčrpno odgovarjali na naša
vprašanja. Nekaj prostega časa smo namenili
še glavnemu mestu Srbije, nato pa se odpravili v Novi Sad, kjer smo si ogledali mesto in
podoživeli nočni utrip drugega največjega
srbskega mesta. Zjutraj pa smo se po dobri
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omleti odpravili proti domu.
Med 21. in 25. marcem sva se dve članici skupaj s še sedmimi člani Zveze slovenske podeželske mladine udeležili Foruma o
kmetijstvu in podeželju z vsemi vzhodnoevropskimi partnerji, ki je potekal v južnomadžarskem mestu Szeged. Dogodek je organiziral CERYC (Združenje centralno evropske
podeželske mladine). V okviru dogodka
smo se udeležili konference, ki so jo pripravili delegati iz vseh prisotnih držav, zadnji
dan pa so sledili še ogledi dobrih praks.
Aprila je sledila strokovna ekskurzija v
Bruselj. Med potjo čez Nemčijo so si člani
najprej ogledali tovarno John Deere v Mannheimu, kjer je na svoj račun prišel predvsem moški del skupine, in si tako ogledali
proizvodnjo tehnološko dovršenih traktorjev. Naslednji dan jih je pot vodila čez Nizozemsko, kjer so si ogledali kmetijo, ki svojih
125 krav molznic molze preko avtomatiziranega sistema. Po ogledu kmetije pa so obiskali vrtnarijo, ki se ukvarja z gojenjem rož
v dveh rastlinjakih s skupno površino 4.5 ha.
Proti večeru so nadaljevali pot v Belgijo, natančneje v Bruselj. Naslednji dan so obiskali
Evropski parlament, kjer sta Zvezo slovenske podeželske mladine in Društva kmečkih
žena in deklet iz Slovenskih goric sprejela
evropska poslanca Zofija Mazej Kukovič in
dr. Milan Zver. Sledil je ogled parlamenta
s kosilom. Obisk parlamenta so zaključili s
konferenco o mladih v kmetijstvu. Po obisku parlamenta jih je pot pripeljala nazaj
v Slovenijo, kamor so prispeli v petek, 13.
aprila, v dopoldanskih urah.
Po zmagi na regijskem kvizu Mladi in
kmetijstvo smo se skupaj s celotno regijo
odpravili na državni kviz Mladi in kmetijstvo, ki je potekal na Breznici pri Žirovnici. Najprej smo se udeležili okrogle mize z
naslovom »Spodbude mladih v novem pro-

gramskem obdobju«. Gostje okrogle mize so
bili Rok Roblek, predsednik Zveze Slovenske
podeželske mladine, Rok Sedminek, podpredsednik CEJE (evropski komite mladih
kmetov), mag. Miran Naglič, gost iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in dr.

ski lestvici držav uvršča pod povprečje.
Ob 17. uri se je začel osrednji dogodek, na
vrsti je bilo merjenje znanja mladih podeželanov, ki so s pomerili v štirih temah: zdrava prehrana, konjereja in zadružništvo ter
kot dodatna tema Triglavski narodni park.
Ekipa Slovenskih goric, ki
so jo zastopali
Matjaž Štaner,
Larisa Pšeit in
Špela Močnik,
je zasedla 4.
mesto. Večer
smo zaključili v
prijetni družbi
z ansamblom
Modrijani in
se v nočnih
urah vrnili nazaj v Slovenske
gorice.
Posebej se
želimo zahvaV zelenih majicah so tekmovalci DPM Slovenske gorice, v modrih pa tekmovalci
liti županom
DPM Šmarje pri Jelšah, ki so si izmenjali darila. V ozadju so navijači.
občin
Sveti
Jurij, Benedikt
Marija Markeš, predstavnica iz Ministrstva
in Sveta Ana za donacije, s katerimi so nam
za kmetijstvo in okolje. Razpravljali smo o
olajšali udeležbo na državnem kvizu Mladi
novostih, ki jih prinaša obdobje med leti
in kmetijstvo.
2013 in 2020, in željah in interesih mladih
Posebna zahvala gre tudi Kmetijski zadruna kmetijah, da bi čim prej in s spodbudami
gi Lenart in Kmetijsko gozdarskem zavodu
prevzemali kmetije in se odločali za poklic
Ptuj, ki so nam prispevali nagrade.
kmeta, saj vemo, da je v Sloveniji le 4 % mladih prevzemnikov kmetij, kar nas na evropMojca Kramberger

Kmečke žene iz Slovenskih goric v
Evropskem parlamentu

V

Društvu kmečkih žena in deklet
Lenart smo v sredo, 11. aprila, na
povabilo evropskega poslanca dr.
Milana Zvera organizirale ogled EU parlamenta v Bruslju in se udeležile Floriade v
Venlu na Nizozemskem. Na ekskurziji so
se nam pridružile članice sorodnih društev
iz Cerkvenjaka, Sv. Ane, Jakobskega Dola
ter iz Benedikta in Jurovskega dola. Avtobus smo napolnile do zadnjega sedeža. Po
naporni nočni vožnji smo v četrtek zjutraj
prispele v Bruselj, kjer nas je pričakal Robert
Velikonja in nas vodil po stavbi Evropskega
parlamenta ter nam predstavil delo in vlogo
parlamenta v Evropi.
V eni izmed manjših dvoran sta nas pozdravila tudi EU poslanca dr. Milan Zver in
Zofija Mazej Kukovič. Nato smo si ogledale
največjo dvorano, v kateri zasedajo poslanci, sledilo je skupno kosilo s člani Zveze
Slovenske podeželske mladine. Po kosilu
smo se udeležile zasedanja Odbora za kmetijstvo, katerega glavna tema je bila »Mladi
kmetovalci in razvoj podeželja«. Tu smo se
lahko tudi aktivno vključile v debato in izpostavili probleme v slovenskem kmetijstvu.

Proti večeru smo si ogledale še Atomium v
Bruslju. Naslednji dan smo začeli z vodenim
ogledom znamenitosti mesta Bruselj, ogledale smo si center mesta, obiskale smo eno
izmed največjih pivnic, po katerih je Bruselj
zelo znan. Še dopoldan smo se odpravile
proti Nizozemski v mesto Venlo, ki je tokrat
pripravilo svetovno razstavo cvetja in hortikulture. Na t.i. Floriadi, ki jo pripravijo vsakih deset let, se predstavljajo gojitelji rož, grmovnic, urejevalci parkov in druge kulturne
znamenitosti držav širom sveta. Zvečer smo
se polne idej in navdušenja odpravile proti
nemškemu Düsseldorfu, kjer smo prenočile
in se zjutraj po zajtrku odpravile nazaj proti
domu. V društvu in nasploh v Slovenskih
goricah si želimo še več takšnih ekskurzij, ki
povezujejo kmečke žene različnih društev in
nas tako bogatijo, da lahko v domače okolje
pripeljemo ideje in inovacije iz širne Evrope.
Jožica Kramberger,
predsednica Društva kmečkih žena in
deklet Lenart

ŠT. 5 | 25. MAJ 2012

ZNANJE
TEMA ZA RAZVOJ

Cerkvenjaški Šport špas za varnost

V

soboto, 12. maja, sta OŠ Cerkvenjak
– Vitomarci in občina Cerkvenjak
organizirali Dan druženja in gibanja
vseh generacij s sloganom Pet pred dvanajsto, očistimo medsebojne odnose, vzpostavimo vrednote morale, etike … V okviru
prireditve so pripravili vodene oglede stojnic policije.
V sklopu prireditve je svet za preventivo
v cestnem prometu na čelu z Andrejem Kocbekom pripravil preventivno akcijo Dan
varnosti. Številne obiskovalce je še posebej

pritegnila stojnica civilne zaščite, kjer je bilo
možno dobiti zloženke, kako ravnati v primeru požara ter naravnih in drugih nesreč.
Mlade je še prav posebej zanimalo, kako
ravnati, če naletijo na neeksplodirana ubojna sredstva (NUS), ki jih je v naših krajih od
obeh vojn ostalo še kar nekaj. Jože Novak iz
državne enote za NUS je povedal, da letno
najdejo v severovzhodni Sloveniji od 250 kilogramov do dve toni neeksplodiranih min
in bomb iz preteklosti. Z minami in neeksplodiranimi bombami se ni za igrati. Včasih je dovolj samo, da
jo človek premakne
in že eksplodira. In
kaj naj storijo mladi,
če se naletijo na takšno neeksplodirano ubojno sredstvo.
Takoj naj primejo
mobitel in pokličejo
na 112. Sicer bi lahko
ostali brez roke, noge
ali oči ...
T. K.

Šport špas v Jurovskem Dolu

P

rireditev je drugič zapored organizirala OŠ in VVZ J. Hudalesa v sodelovanju z društvi in organizacijami v
občini Sv. Jurij. Svetovni dan gibanja je preko 300 osnovnošolcev in krajanov obeležilo
z organizirano športno zabavo, pohodom,
predstavitvijo posameznih društev in šaljivimi igrami. Udeleženci so se zbrali v športnem parku, prireditev je na hudomušen
način vodil Jože Eder – Blaž. Župan Peter
Škrlec je v nagovoru poudaril pomen gibanja, zdrave prehrane in pomen dobrih medsosedskih odnosov. V kulturnem programu
sta nastopila Tadeja Grabušnik s točko, s katero je osvojila zlato medaljo na državnem
prvenstvu mažoretk, in Gašper Waldhütter
na harmoniki.
Udeleženci so se podali na pohod v dveh
skupinah – mlajši in starejši. Dogajanje so
popestrile različne stojnice. Da je bila prireditev karseda zanimiva za čim širši krog
ljudi, so poleg osnovne šole poskrbela lokalna društva, ki so z dodatnimi aktivnostmi in

OVTARJEVE NOVICE
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pestro ponudbo domače kulinarike obogatile športno-družaben dan. PGD Sv. Jurij je
poskrbelo za šotor, predstavilo je tudi požar
na štedilniku in gašenje. Članice društva
kmečkih gospodinj so zbrane razvajale s
skrbno pripravljenimi dobrotami. Prikazale
so tudi postopek priprave žgancev v kotlu
na odprtem ogtnjišču. S prikazom piramide
živil so se predstavili učenci OŠ J. Hudalesa.
Predstavniki družbe Saubermacher Slovenija so prikazali pravilno ločevanje odpadkov.
Stare običaje in pletenje košar iz slame nam
prikazal Branko Kukovec, člani športnega
društva Jurovski Dol pa so izvedli šaljive
igre.
Najmlajši udeleženec je bil dve leti star
Rene Škrlec, najstarejša udeleženka 62-letna
Marija Kukovec, najštevilčnejša družina na
prireditvi pa družina Konrad- Špindler, ki
šteje 7 članov.

Naravoslovni dan na OŠ Benedikt
malo drugače

D

nevi v šoli so včasih za otroke bolj,
včasih manj zanimivi, saj so otroci
še premajhni, da bi se zavedali, da je
znanje pomembno za življenje. Zato se učiteljice še posebej rade potrudimo pri dnevih
dejavnosti in jih pripravimo na takšen način, da se otrokom še posebej vtisnejo v spomin. Tudi naravoslovni dan z naslovom Moj
kraj je bil na prvi triadi
organiziran in izveden
na zanimiv način. V šolo
smo povabili krajane, ki
so praktično predstavili
svoj poklic ali dejavnost.
Učence prve triade smo
učiteljice razdelile v osem
skupin; vsak učenec se je
udeležil štirih delavnic,
vsaka je trajala pol ure.
V delavnicah so spoznali
poklic kuharice in slaščičarke, kjer so izdelali
torto in orehovo potico; pri aranžerki pa so
prišle do izraza njihove
ustvarjalne sposobnosti. Natakar jih je naučil, kako lahko pripravimo mizo za posebne
priložnosti; frizerki pa sta jim po želji uredili
frizure. V plesni delavnici so se naučili ples,
s katerim so se tudi predstavili. Policist jih
je spomnil na kulturno vedenje v prometu
in jim predstavil policijsko vozilo. Trije lovci
pa so učencem na zanimiv način predstavili
vlogo lovca v naravi.
Delavnicam je sledila bogata pokušina iz-

delkov, pri kateri so se naši gosti še posebej
potrudili s pomočjo delovnih pomočnikov –
otrok, starih od šest do devet let.
Na koncu sta še dva naša gosta otroke povabila na predstavitev potepanja po Afriki
in Kanadi in dan zaključila s pregovorom:
»Povsod je lepo, doma je najlepše.« Dan smo
vsi skupaj zaključili z bogatimi vtisi; učite-

ljice pa smo ugotovile, da dobra ideja lahko
popestri marsikateri šolski dan, čeprav je
potrebno vložiti veliko predhodnega truda
in dela za samo izvedbo. Posebej pa velja
zahvala vsem našim gostom, ki so si vzeli
čas in pomagali popestriti naš naravoslovni
dan.
Antonija Zorko

Cvetka Škrlec, koordinatorica projekta

Dan Evrope za kulturno dediščino

Skalnjak Helge Breznik, Pot na Kamenšak 24 v Lenartu

Foto: E. P.

Letošnji dan Evrope so učenci od 6. do
9. razreda Osnovne
šole Sveta Trojica
preživeli v spoznavanju, raziskovanju in
ohranjanju kulturne
dediščine domačega kraja. V šestih
različnih
delavnicah so ustvarjali v
domačem narečju,
spoznavali kulturne znamenitosti, jih
tudi upodabljali v
likovni tehniki, pekli
dobrote naših ba- Mojster Ivan Vajngerl pri delu
bic, preverili ročne
spretnosti v pletenju iz šibja in v vezenju na
zaključku dneva je v šolski jedilnici nastala
platno. Delavnice so pripravili učitelji v sopriložnostna razstava izdelkov. Učenci, ki so
delovanju z zunanjimi mentorji. Pri pletenju
spoznavali jedi naših babic, pa so pripravili
iz šibja nam je svoje znanje in spretnosti potudi pokušino pripravljenih jedi.
sredoval gospod Ivan Vajngerl iz Zgornjega
Porčiča. V spretnosti vezenja pa sta učenke
Anica Šuster, Metka Amon Beber
popeljali gospe Milica Mir in Jožica Ploj. Ob
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O kmetijstvu v Jurovskem Dolu

S

estavni del Evropskega večera, marca
v Jurovskem Dolu, je bila tudi okrogla
miza o aktualnih problemih v našem
kmetijstvu, kakor jih občutijo tudi kmetje v
Slovenskih Goricah. Strokovni gost večera je
bil »demeter pridelovalec«, agronom in predavatelj Drago Purgaj. »Pri vseh kmetijskih
ukrepih je potrebno aktivirati spodbujajoče
in oživljajoče procese v naravi,« je bil jasen
Purgaj in dodal, da je za kmetijsko pridelavo nujna povezava z bistvom sonaravnega
načina gospodarjenja, njegovimi osnovami
in cilji. Z nenehnim prizadevanjem je moč
doseči utemeljeno razumevanje naravnih
povezav, ki so osnova biodinamičnemu ter
ekološkemu načinu kmetovanja in podprti
z ustreznimi uredbami na ravni EU. Kakšne
možnosti sploh ima naš mali kmet, ki kmetuje na nekaj ha, v primerjavi z evropskim
kmetom, ki kmetuje na nekaj sto hektarjih?
Stanje je le pogojno primerljivo. Primerljiva
pa tudi ni kvaliteta doma pridelane hrane,
ki je v primerjavi z intenzivno pridelano
evropsko veliko kvalitetnejša, žal pa še vedno premalo cenjena. Dobro je, da zavedanje o kakovostni doma pridelani hrani raste,
da se ta končno tudi že uvaja v šole in vrtce.
Prav naši otroci so največje žrtve nekvalitetne prehrane, saj je njihov organizem
še veliko bolj občutljiv na številne strupe,
herbicide, antibiotike in druge človeškemu
organizmu škodljive snovi, ki se nahajajo v
intenzivno industrijsko pridelani in pogosto
tudi že gensko spremenjeni hrani, pod katero se šibijo police v naših nakupovalnih
centrih. Danes je povprečna prehranska
preskrbljenost Slovencev z domačo hrano
izpod 65 %. Samooskrba z žiti okrog 50 %,
v zelenjadarstvu in svinjereji pa le še med 30
in 35 %. Zaskrbljujoče. Žal je to posledica
zelo nizke stopnje ekonomske učinkovitosti
slovenskega kmetijstva. V razpravi je bilo
ugotovljeno, da se sicer o prehranski varnosti v Sloveniji veliko govoriči, da pa večjega
dviga prehranske varnosti zelo verjetno ne
bo, dokler ne bodo ustvarjeni pogoji, da bo
slovenski kmet lahko s svojim delom dostojno preživel. Danes so razmere v našem
kmetijstvu takšne, da temu še zdaleč ni več
tako. V Sloveniji danes ne živi slabo le slovenski delavec, ampak, žal, tudi že slovenski
kmet, čeprav dela od jutra do večera, tudi v
petek in svetek, kot radi rečemo. Razmere
kličejo po ukrepanju, kar je mogoče doseči
le s primerno kmetijsko politiko. Vsekakor
je slovenskemu kmetu nujno potrebno čim
prej vrniti voljo do dela in zlasti tudi mladim
vrniti upanje v lepšo kmetijsko prihodnost.
Zanimiv pregled stanja v kmetijstvu za
nekaj desetletij nazaj je podal Peter Kraner.
Omenil je takratno veliko upanje in zaupanje kmetov, da se bo po osamosvojitvi stanje
pozitivno razvijalo. Danes pa je situacija za
kmeta še veliko slabša. Danes starši svojih
otrok ne upajo več usmerjati v kmetovanje.
Le 4% slovenskih kmetov je danes mlajših

IZ ZGODOVINE
TEMA
Dr. Marjan Toš:

od 35 let.
Razpravo o dodatkih za domačo proizvodnjo, ki jo dobi avstrijski kmet, ki je v veliko
boljšem finančnem položaju od slovenskega,
je odprla Mira Rotman. Avstrijski kmet dobi
za prašiča 1,85 EUR/kg, naš le 1,25 EUR/kg.
V Sloveniji še vedno ne najdemo pravih rešitev. Tako smo danes, žal, priča propadanju
številnih, nekoč vzornih kmetij. Proizvodnja
se zmanjšuje. Medtem ko v drugih evropskih državah še kako podpirajo, vzpodbujajo in ščitijo domačo kmetijsko proizvodnjo,
včasih celo z nedovoljenimi ukrepi, smo v
Sloveniji še daleč od vzpodbudnega stanja.
Upokojeni kmet Jože Škrlec je izpostavil,
da je kmečka pokojnina pri nas tako nizka
(200 EUR), da dejanska upokojitev za kmeta
skoraj ni mogoča. Tako kmetje včasih težko
predajo kmetijo mladim naslednikom, ker
se samo s pokojnino kot socialno kategorijo
enostavno ne da preživeti.
Slišati je bilo, da je bivši kmetijski minister
dr. Dejan Židan naredil nekaj pozitivnih premikov v slovenskem kmetijstvu. Od novega
kmetijskega ministra kmetje pričakujejo, da
bo aktivnosti na tem področju pospešeno
nadaljeval.
Župan Peter Škrlec je izpostavil podporo občine projektu nove ekološke zadruge
Dobrina, ki je bila v okviru Urbanih brazd
ustanovljena v Jurovskem Dolu. Hermina
Križovnik pa je nato kot soustanoviteljica
zadruge pozvala prisotne jurovske kmete,
naj se v čim večji meri odločijo za sodelovanje. Meni, da je projekt dobro zastavljen, da
je to dobra in redka priložnost tudi za manjše kmetije v Jurovskem Dolu in v bližnjem
okolju. Upa, da bodo naše kmetije takšno
priložnost prepoznale in se tudi vključile v
sodelovanje z zadrugo Dobrina. Ekološka
pridelava ima prihodnost, cene so primerno višje kot v konvencionalni pridelavi, le
potrebno se bo bolj povezati, preseči nezaupanje in meje v glavah. Kmetje upravičeno
pričakujejo korektno poslovanje zadruge, ta
pa si mora pridobi tudi čim večje zaupanje
pri svojih kupcih.
V razpravo se je vključil Janko Hajdinjak,
direktor KZ Lenart, in omenil, da je v Sloveniji okrog 15 % najboljše kmetijske zemlje še
vedno v rokah države in bi bilo to stanje potrebno odpraviti. Omenil je prizadevanja zadrug, tudi lenarške, da bi svojo funkcijo čim
bolje izvajali, da bi bili kmetje v povezovanju
z njimi zadovoljni. Tudi ekološke kmete je
pozval k sodelovanju s KZ Lenart, ker naj bi
takšna možnost menda že obstajala.
Prisotni so priložnost za izmenjavo izkušenj, mnenj in predlogov izkoristili tudi še v
nadaljevanju, v neformalnem delu. Slišati je
bilo zadovoljstvo, da smo z odpiranjem problemov pričeli, in željo, da se tako nadaljuje
do izboljšanja stanja.
H. K.

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945
1. Padli borci in sodelavci NOV in žrtve
nacističnega nasilja
Nadaljevanje seznama!
36. Janez Muršak

Rojen 19. 10. 1882 v Sp. Voličini. Izhajal
je iz kmečke družine. Kot mladenič je delal
pri svojih starših in nato sam gospodaril na
svojem posestvu.
Takoj po zlomu stare Jugoslavije je dobil
veze z Osvobodilno fronto, pri njem (na
Cmureški cesti 14 v Lenartu) je bila prva postojanka OF v Slovenskih goricah. Leta 1944
je bil izdan in odpeljan v taborišče Dachau,
kjer je zaradi poškodb umrl in bil sežgan v
krematoriju.
37. Franc Ornik

Rojen 25. 10. 1919 v Jurovskem Dolu v
Slovenskih goricah, kmečki sin. Študiral je
bogoslovje. Jeseni 1941 je v domačem kraju izvedel napisno akcijo proti okupatorju.
Nemci so ga aretirali 29. novembra 1941.
Ustreljen je bil v Mariboru 3. 4. 1942.
38. Stanko Ornik

Rojen 18. 6. 1926 v Zgornjem Porčiču v
Slovenskih goricah.
Bil je mobiliziran v nemško vojsko. Septembra 1944 leta je bil v ujetništvu v Alžiriji.
Tam se je javil NOV in prek Italije s III. Prekomorsko brigado prispel v Dalmacijo. Sodeloval je v bojih v okolici Knina in v Istri,
kjer je konec aprila 1945 tudi padel.
39. Anton Planer

Za Planerja iz Jurovskega Dola ni natančnejših podatkov o njegovem sodelovanju z
narodnoosvobodilnim gibanjem. Bil je žrtev
fašističnega nasilja, ubili so ga nemški orožniki na domačiji v Gasteraju leta 1944.
40. Jakob Ploj

Rojen 1911. leta v Malni v Slovenskih goricah, tekstilni delavec, verman, sodeloval
s partizani, 19. 9. 1944 ustreljen na Koroškem.
41. Janez Potrč

Rojen 27. 2. 1882 v Črmljenšaku. Bil je
kmet v Lormanju.
V mladih letih je delal pri svojih starših
na kmetiji, nato si je ustvaril svoj dom, kjer
je sam gospodaril do leta 1941. Po zlomu
stare Jugoslavije je bil kot zaveden Slovenec
izgnan z vso družino v Srbijo, kjer je zaradi
pomanjkanja in slabosti umrl v začetku leta
1945.

43. Ida Rojko

Rojena 1912. leta v Gradišču (Sv. Trojica)
v Slovenskih goricah.
Med vojno je bila zaposlena v trgovini v
Negovi.
9. 3. 1945 so jo ubili četniki Jožeta Melaherja–Zmagoslava v Ruperčah v Slovenskih
goricah.
44. Srečko Rojs–Niko

Rojen 19. 11. 1919 v Nadbišču v Slovenskih goricah. Po gimnaziji je študiral agronomijo v Beogradu, kjer je prišel v stik z
delavskim gibanjem.
V narodnoosvobodilno gibanje se je vključil spomladi 1943. Marca tega leta je odšel v
partizane na Koroško in postal borec Koroškega bataljona. Oktobra 1943 ga je skupaj
s Francom Zalaznikom–Leonom okrožni
komite KPS Maribor poslal na območje Slovenskih goric, da bi poživila narodnoosvobodilno gibanje. Poleti 1944, po ustanovitvi
okrožja Slovenske gorice, je bil Srečko Rojs
nekaj časa njegov sekretar.
V noči s 4. na 5. januar 1945 je vodil skupino partizanov na Pohorje. Padli so v zasedo v Orehovi vasi, ko so prečkali železniško
progo. Srečko Rojs je tam padel.
45. Franc Satler

Rojen 29. 9. 1903 v Vinički vasi pri Lenartu v Slovenskih goricah.
Bil je izgnan v Srbijo in ustreljen kot talec
1. aprila 1944. leta pri Kruševcu v Srbiji.
46. Friderik Sirk

Rojen 1909. leta, Radehova pri Lenartu v
Slovenskih goricah. Padel je 9. aprila 1941.
leta v Dravogradu kot vojak kraljeve jugoslovanske vojske.
47. Jože Slaček

Rojen 11. marca 1906 na Vanetini. Do
mobilizacije v nemško vojsko je živel z družino na Vanetini 8 pri Cerkvenjaku.
V partizane je stopil 11. septembra 1944
pri Mozirju. V boju pri Vršnem selu je bil ranjen v žilo odvodnico pod kolenom in umrl
14. novembra 1944.
48. Romana Šinkovec

Hči Milčeta in Marije Šinkovec, rojena 4.
1. 1941 v Sv. Lenartu v Slovenskih goricah.
Izhajala je iz meščanske družine. Po razsulu stare Jugoslavije je bila s starši izgnana
v Srbijo in je zaradi pomanjkanja in slabosti
avgusta leta 1942 umrla.
49. Andrej Škerget

Rojen 1918. leta v Sveti
Trojici v Slovenskih goricah.
Bil je izgnan na Hrvaško,
kjer so ga 12. decembra 1944
v Našicah ustrelili ustaši.

Dobrina: zabojčki s hrano za Maribor
Zadruga Dobrina Mariborčanom že
dostavlja zabojčke s sezonsko hrano. Raz-

50. Ernest Šnofl

deljevalni dan za sprejeta naročila je vsako sredo na Gorkega ulici 34 na Taboru
v Mariboru. Tako je bilo
v sredo, 9. maja, ko sta
Dobrinino ponudbo zainteresiranim tudi predstavljala Metka Erjavc in
Darjan Žižek. Informacije na www.zadruga-dobrina.si.
E. P.
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Med zavezniškimi bombardiranju Maribora je bilo v Slovenskih
goricah nekaj letal sestreljenih. Poznana je sestrelitev 19. marca
1944 na Vanetini pri Cerkvenjaku.
42. Ludvik Rajšp

Rojen 6. avgusta 1908 v Gočovi pri Sv.
Trojici v Slovenskih goricah.
Pred vojno je živel v Cogetincih. Od leta
1942 je bil terenec na Pohorju, kjer so ga 4.
januarja 1944 ustrelili.

Rojen 1907. leta v Gradišču (Sv. Trojica), kamnosek,
ilegalec, 2. 2. 1944 se je vrgel
skozi okno gestapovskega
urada v Mariboru in preminil.
51. Franc Šmajcer

Rojen 1922. leta, Ledinek
pri Zg. Ščavnici v Slovenskih
goricah.
Nemci so ga izgnali v Slavonsko Požego.
Kot sodelavec narodnoosvobodilnega gibanja na Hrvaškem je padel v boju z ustaši 27.
avgusta 1944 v Slavoniji.
Se nadaljuje!
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TRADICIJA
IN DEDIŠČINA
TEMA

Tehniška dediščina iz Slovenskih
goric na spletni strani FIVA

K

lub Starodobnik, njegova partnerja občina Benedikt in Zgodovinsko
društvo Slovenske gorice ter člani
LAS Ovtar so ponosni, da so s svojim projektom o pripravi muzeja med prvimi na
svetu, ki pravilno razumejo moderno varstvo, ohranjanje in interpretacijo kulturne
dediščine v duhu in smislu Torinske listine.
Projekt je dosegel glavni cilj, saj je navdušil
člane kluba in prebivalce Slovenskih goric,
da je potrebno tehniško dediščino ohranjati
in jo čim prej predstaviti v modernem muzeju.
Zveza SVS (Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil) je katalog TEH-

NIŠKA DEDIŠČINA objavila na mednarodni internetni strani FIVA kot primer dobre
prakse iz Slovenije (http://www.fiva.org/EN/
LatestNews.htm#Catalogue). Mednarodna
zveza za starinska vozila (Fédération Internationale des Véhicules Anciens–FIVA) je
bila ustanovljena 1966 in predstavlja ter povezuje 85 organizacij, ki ohranjajo zgodovinska vozila v 62 državah. FIVA tako združuje
več kot 1.500.000 v društvih organiziranih
lastnikov zgodovinskih vozil. FIVA je tudi
članica svetovnih in evropskih organizacij
za varstvo kulturne dediščine (UNESCO
…). Prisotna je v strokovnih in tekmovalnih
združenjih: Mednarodni avtomobilistični
zvezi »Fédération Internationale
de l’Automobile«
(FIA) in Mednarodni
motoristični zvezi
»Fédération
Internationale
Mot orc y l i s t e «
(FIM), kjer predstavlja interese
zgodovinskih
vozil.
Janez Ferlinc

Mnenje o Elaboratu Zbirka starih traktorjev in druge kmetijske
tehniške dediščine v osrednjih Slovenskih goricah:
»Glede na predstavljeno na spletni strani
FIVA, kar mi je sprožilo nekaj vprašanj, me
je »Elaborat« navdušil. Prevzeta metodologija načrta je skladna, obsega vse elemente,
ki so razporejeni po logičnem predvidenem
zaporedju rasti načrta.
Ključna pomembnost pa je vsebina Elaborata. Snovalci začnejo na ugotovljenem
dejanskem stanju kmetijske dediščine v
Slovenskih goricah, ki ga s svojim načrtom
bistveno nadgrajujejo. Najprej popis najdenih predmetov, njihovi tehniški podatki, pa
stanje posameznega predmeta, sem ter tja
tudi koristen podatek. Vse je urejeno po tipskem vpisnem obrazcu, ki je formalizirana
vsebina Elaborata za kratkoročno obdobje
izvajanja načrta.
Uvodni del Elaborata predstavlja teoretična izhodišča za strokovno in ljubiteljsko
obravnavo tehniške dediščine. Zelo koristen
je seznam strokovne literature.
Elaborat se nadaljuje z razgrnitvijo načrta, katerega izvedba bo tekla daljše obdobje.
Navdušuje vpletanje kmetijske tehniške dediščine v širše okvire: strokovne, gospodarske, turistične in izobraževalne s stvarnimi
koristnimi pobudami.
Navdušuje strokovnost Elaborata, obširna
vsebina, usmeritev v bodočnost in zavedanje
sposobnosti in zmožnosti poklicnih strokovnjakov in ljubiteljev ter predlog sodelovanja
med njimi v odličnem ravnotežju.
Branje Elaborata je koristno za vsakega
posameznega ljubitelja starodobnikov, društva, še bolj za Zvezo SVS.
Če sledimo dejavnosti FIVA, ki sedaj ponuja Torinsko listino kot temeljni strokovni
dokument za ohranjanje tehniške dediščine
in beremo spremni dopis, v katerem napovedujejo med drugim tudi tekste, ki bodo
obravnavali izvedbeni ravni načel iz Torinske listine, potem lahko rečemo, da je delo
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društva Starodobnik Slovenske gorice s
Katalogom in Elaboratom, kot smernicami
zanj, prav gotovo vzoren primerek teoretičnega in praktičnega dela, celo predno so na
višjih upravnih državnih in mednarodnih
telesih uspeli sestaviti načelna izhodišča.
Lahko smo veseli in ponosni, da se je med
pionirje takega odnosa do tehniške dediščine uvrstilo tudi slovensko društvo. To naj bo
tudi vzpodbuda za druga društva in Zvezo
SVS vsaj za posnemanje, da se dvignemo iz
stanja, ki ga usmerjajo le pridobivanje različnih, zlasti denarnih ugodnosti in prevečkrat
le osebna materialna korist in psihološko
zadovoljstvo, ne da bi s svojimi deli vložili
karkoli v zakladnico narodne kulturne in
tehniške dediščine.
Upajmo, da Elaborat in Katalog ne bosta
deležna »polen pod nogami« v obliki »raznih strokovnih mnenj in analiz vsevednih
ali ocen z višav«, ker odstopata od del, ki jih
zmorejo druga tovrstna društva in zveze v
Sloveniji. Vsaj priznanja, če ne že posnemanja, sta nedvomno vredna( http://miha-klasik.blogspot.com).«
Miha Vrhunec, prvi predsednik Zveze SVS
od 1997 do 2000

OVTAR varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric
Beseda “ovtar” (tudi outar ali otar)
v vzhodnoslovenskih narečjih pomeni
»čuvar vinogradov z zrelim grozdjem«.

Živi muzej tehniške dediščine na Poleni
10 let Kluba Starodobnik Slovenskih goric
V soboto, 16. 6. 2012, vabi Klub Starodobnik Slovenskih goric ob 10-letnici
delovanja na Mednarodno srečanje starodobnikov in stare kmetijske tehnike na
hipodrom Polena pri Lenartu. Na srečanju
bodo klubi predstavili starodobna zgodovinska vozila iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Živi muzej se bo dogajal
od 9. ure naprej, ko bodo začeli udeleženci
postavljati svoja vozila in stroje na ogled.
Začetek jubilejne svečanosti pa bo ob 11.
uri s slavnostno vožnjo zgodovinskih vozil
po stezi hipodroma mimo tribune. Strokovnjak bo komentiral značilnosti vseh vozil v
paradi. Ves čas srečanja bo možno opazovati delo mojstrov starih rokodelskih obrti iz

Slovenskih goric.
Za razvedrilo, ples in zabavo bo skrbel
dolgoletni član Kluba Starodobnik »Štajerski Mišo« s svojimi glasbenimi prijatelji
(Rudi Šantl, Mili, Dolores, štajerski Brendi
in še mnogi drugi). Ob ponudbi dobre hrane in pijače pripravljajo tudi bogat srečelov
(vsak srečka zadetek). Z isto številko pa bo
možno tudi dobiti glavni dobitek – starodobnik (traktor, avto ali motorno kolo).
Informacije o prireditvi in možnosti podaritve dobitkov za srečelov: predsednik
Franc Lasbaher, GSM: 041 509 556, in tajnik Rudi Bunderla, GSM: 031 649 006.
Janez Ferlinc

Občni zbor Konjeniškega kluba
Slovenske gorice
Na letnem zboru so člani lenarškega Konjeniškega kluba Slovenske gorice govorili o
delu v minulem letu in razpravljali o nekaterih žgočih problemih razvoja konjeniškega
športa v središču Slovenskih goric. Vse več je
namreč težav s financiranjem, saj se gospodarska kriza občutno pozna in je praktično
že nemogoče dobiti sponzorje ali donatorje
za konjeniške prireditve na domačem hipodromu Polena. V Lenartu so težave toliko
večje, ker je gospodarstvo dokaj šibko in ker
so zaradi recesije najbolj na udaru srednji in
majhni podjetniki, ki so sicer v preteklosti
bili zelo naklonjeni konjeniškemu športu.
Zaradi teh težav v klubu resno razmišljajo,
da bodo letos izvedli samo eno konjeniško
prireditev, in sicer 12. avgusta ob prazniku
velikem šmarnu. Junijske dirke bodo najbrž morali odpovedati ali pa k sodelovanju
pritegniti katerega od manjših klubov, ki se
tako kot lenarški sooča s finančnimi težavami. Povedali so,
da bodo storili vse
za ohranitev tega
športa in poskušali
dobiti več podpore
v lokalni skupnosti, ki je v preteklosti zelo podprla
klub in njegove razvojne ambicije na
hipodromu Polena, v zadnjem času
pa je na to športno
panogo skoraj pozabila. In to kljub tradiciji in veljavi v preteklosti, ko so bile lenarške konjske dirke pravi spektakli in izjemno obiskani dogodki. V
klubu so lani še uspeli izvesti dve prireditvi,
obe sta lepo uspeli in na obeh so se predstavili tudi domači tekmovalci. Teh je vse manj,
saj je reja tekmovalnih konj zelo draga, vse
dražji so treningi in nastopi na tekmovanjih.
Nagrade za nagrajena mesta so v Sloveniji
zgolj simbolične in ne pokrijejo niti tekočih
st
stroškov. Za nameček pa se letos obeta še
zzelo okrnjena sezona Zveze društev kasaške
ccentrale, saj dirke na veliko odpovedujejo.
Z
Zato bodo v klubu tudi letos podprli izvedb
bo Kmetijsko-obrtniškega sejma, ki ga prirrejajo konec maja na Poleni. Nekaj denarja
n
naj bi namreč organizatorji namenili tudi
kkonjeniškemu klubu, saj bodo njegovi član
ni prostovoljno pomagali pri izvedbi sejma,
kki bo tudi letos postregel s spremljevalnim
st
strokovnim programom.
Sicer pa so na občnem zboru razpravljali

še o usklajevanju urnikov vadbe na hipodromu Polena, o vzdrževanju in urejanju
tekmovalne steze in o nujnosti obnove varovalne ograje. Lenarški hipodrom je zrastel
iz nič, vse zasluge imajo konjeniški zanesenjaki, ki so sredi 90-ih let minulega stoletja
ob podpori takratnega krajevnega in občinskega vodstva s prostovoljnim delom postavili prve objekte in se lotili temeljite obnove
steze. Ta je znana po najdaljši ciljni ravnini
v Sloveniji in je bila, žal, pred leti v hudem
neurju dodobra poškodovana. Že nekaj let si
prizadevajo, da bi jo utrdili, a poseg bo očitno zahteval znatnejša vlaganja in večje tehnične napore. V delu, ki je bil poškodovan,
je namreč steza še vedno premalo utrjena
in se je mnogi tekmovalci raje izognejo, kot
da bi tvegali poškodbe konj. Tega bremena
klub ne bo zmogel sam, zato bodo vnovič
zaprosili občino, da jim pomaga in da tudi
sicer prisluhne njihovim argumentom po

nujnosti permanentnega sofinanciranja konjeniškega športa. Z njim je Lenart doživel
učinkovito promocijo, hipodrom pa je postal tudi prizorišče mnogih javnih športnih,
kulturnih in drugih prireditev. Ob njem je
zgrajenih več objektov, tudi velik večnamenski prostor, ki sprejme pod streho do
2.000 obiskovalcev. Toliko jih običajno tudi
spremlja konjeniške prireditve in Lenarčani
se lahko še vedno pohvalijo z enim največjih obiskov kasaških in galopskih dirk v
Sloveniji. Konjeniški delavci si bodo prizadevali, da bi v klub privabili nekaj mladih
tekmovalcev, ki bi postopoma prevzeli tradicijo uveljavljenih voznikov, kot so bili Ivan
Pirher, Jože Hercog, Ladislav Omerzu, Ivan
Špindler, Rado Glogovac, Ivan Neudauer,
Andrej Vastl, Milan Leskovar, Franc in Nina
Lovrenčič, Žarko Debelak in mnogi drugi.
Marjan Toš
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Rdeči noski

D

ruštvo za pomoč trpečim in bolnim
– Rdeči noski deluje na Štajerskem
že od leta 2006, ko smo odprli redni
program na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor. Od septembra 2006 tako razveseljujemo
male bolnike vsak torek, murskosoboški in
ptujski otroški oddelek pa obiščemo pomladi in jeseni. V ekipi, ki opravlja vedre vizite,
je že 15 klovnov zdravnikov, ki so profesio-

nalni umetniki, usposobljeni za delo v bolnišnici in letno obiščejo 23.000 otrok na več
kot 400 vizitah.
Poleg obiskov v bolnišnici skušamo biti
prisotni tudi v domovih za starejše in centrih za usposabljanje ter v drugih zdravstvenih ustanovah, kamor nas povabijo. Lani
smo v teh ustanovah obiskali 4.000 ljudi.

Pred kratkem smo bili v Domu Idila v Jarenini, prejšnja leta v Domu upokojencev Tezno v Mariboru, Sončnem domu Maribor in
v Domu starejših Rakičan.
Mnogo ljudi se na nas obrne po informacije, kako lahko našemu društvu pomaga.
Dva zelo preprosta načina sta:
- Sodelovanje v akciji 'Recikliranje za nasmeh', ki poteka že šesto leto. V tej akciji
zbiramo odpadne kartuše in tonerje. Od vsake še
uporabne kartuše Rdeči noski prejmemo 1 €.
Kartuše lahko v Lenartu
oddate na upravni enoti,
uradu za delo, na občini
ter v knjižnici, na Sv. Ani
pa v vrtcu in osnovni šoli.
Več informacij na www.
recycling4smile.org za
podjetja in organizacije,
ki bi želeli zbirati.
- SMS donacija, kjer
na 1919 pošljete ključno
besedo NOSKI in donirate 1 €, ali pa NOSKI5
in donirate 5 €.
Zbrana sredstva namenimo za obiske bolnih in trpečih. Najdete nas na www.rdecinoski.org ali na www.facebook.com/rdecinoski.klovnizdravniki.
Mag. Livija Rojc Štremfelj,
vodja projekta Rdeči noski za Slovenijo

Maša za gasilce pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah

G

asilci imajo svojega zavetnika, sv.
Florjana, ki goduje 4. maja. Tako
so se v nedeljo, 6. maja, gasilci iz
PGD Gočova, Osek in Sv. Trojica udeležili
Florjanove maše v cerkvi Sv. Trojica. P. Bernard Goličnik je pohvalil gasilce, ki se na
tak način spomnijo
svojega zavetnika, ki
ga časti tudi cerkev
Sv. Trojice. Maše, ki
so jo obogatili pevci
cerkvenega zbora ob
orgelski spremljavi
Marjana Dvoršaka, se
je udeležilo 56 gasilcev in gasilk. Župni-

D
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Ludvik Kramberger

Izlet »jasličarjev« iz Sp. Senarske

O

razstavi jaslic in pirhov v Razstavno
protokolarnem centru sv. Martina v
Sveti Trojici je bilo že veliko povedanega. Sodelovanje na razstavi je dejansko
pripomoglo k boljšemu sodelovanju in druženju med krajani Sv. Trojice. Eden takšnih

Dan medgeneracijskega druženja z
OŠ Sveta Trojica
om sv. Lenarta si ves čas svojega
obstoja prizadeva za medgeneracijski dialog, zato k sodelovanju
vabi organizacije iz lokalnega okolja. Našim
prizadevanjem se je v letu, ko obeležujemo
evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami, pridružila tudi
OŠ Sveta Trojica. V
Domu sv. Lenarta se
zavedamo, da so dobri odnosi z lokalno
skupnostjo ključnega
pomena za nemoteno delovanje vsake
organizacije. Z vključevanjem v zunanje
okolje soustvarjamo
nova zavezništva ter
gradimo in širimo
svoja omrežja. Vzajemna pomoč krepi
tistega, ki pomoč
prejema, kakor tudi tistega, ki jo daje.
V torek, 24. aprila, so učenci in učiteljice
iz OŠ Sveta Trojica pripravili pester kulturno-družabni dogodek. Prireditev je bila poimenovana Dan medgeneracijskega druženja in smo z njo obeležili tako mednarodni
dan prostovoljstva mladih kot evropski dan

ku, ki je ta dan praznoval 59. rojstni dan, se
je za darovano sv. mašo zahvalil predsednik
PGD Osek Franc Rojko.

medgeneracijske solidarnosti, ki ga obeležujemo vsako leto 29. aprila. Najprej so učenci
zaigrali igrico z naslovom Nekoč je živela
bela roža, sledila je predstavitev šole in družabno srečanje ob skupnem prepevanju in
pogovoru ter seveda tudi pogostitvi.

primerov je tudi naselje Sp. Senarska, ki je
gotovo eno izmed najbolj organiziranih. V
nedeljo, 13. maja 2012, smo namreč kljub
nekoliko kislemu vremenu napolnili avtobus in se odpravili na izlet v Dravsko dolino.

Najprej smo se popeljali s splavom po reki
Dravi ter se pošteno nasmejali ob prikazu
flosarskih običajev. Nenazadnje so med flosarje s krstom sprejeli tudi soorganizatorko
izleta Marjano Padovnik. Po vožnji s splavom je sledil piknik. Ker je organizator izleta Aleksander Divjak
ugotovil, da je nekaj
denarja še ostalo, nas
je vse skupaj povabil
na sladoled v bližnjo
Selnico ob Dravi,
kjer je nastala tudi
skupinska fotografija.
Dobre volje smo se
zvečer še pravočasno
pred vsakodnevnim
kmečkim opravilom
vrnili domov. Na srečo je Branko Žel ugotovil, da mu je ostalo
tudi še nekaj vina, ki
bi ga bilo škoda pospraviti nazaj v klet, zato
smo za slovo še enkrat skupaj nazdravili novim dogodivščinam.
J. Ž.

Postavitev majskega drevesa v
Benediktu
Takšna srečanja in druženja so priložnost,
da razbijemo tabuje in združimo otroško
razigranost z modrostjo starosti. Prostovoljci v naš dom prinašajo novo energijo, nove
pobude, sveže perspektive in nov zanos.
Polona Šporin

V občini Benedikt je 30.
4. 2012 potekala tradicionalna prireditev »Postavitev majskega drevesa«.
Lovska družina Benedikt
je popoldan pripeljala
smreko. Na prizorišču so
člani Prostovoljnega gasilskega društva Benedikt
skupaj s člani
Lovske družine Benedikt
s smreke odstranili lubje,
jo okrasili z
vencem
in
zastavama. Majsko drevo je bilo
postavljeno ročno, na tradicionalen način, z drogovi in verigami ter kavlji. Ob mraku je bil
prižgan kres, ki je gorel pozno v

noč. Prireditev si je ogledalo veliko občank
in občanov.
Tekst in foto: D. Kranar
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Zofija Bernjak zaplesala za svoj 100.
rojstni dan
v občinski stavbi ter ji zaželel, naj ostane čila
in zdrava še naprej. Gospa Zofija je sproščeno poklepetala z novinarji. Spregovorila
je o svojih mladih letih, lepih in težkih trenutkih, ki jih je preživela v življenju. Vsem
prisotnim je podelila nemalo nasvetov, kako
biti pri 100 letih poln vedrine in moči za
vsakdanja opravila. Med drugim je dejala:
''Delati, delati, delati in ne predobro živeti!''
Praznovanje se je nadaljevalo ob svečanem
kosilu s sorodniki in predstavniki društev in
organizacij, ki so ji pripravili kup presenečenj. Posebej v njeno čast so nastopili učenci
Osnovne šole Benedikt in ob zvokih glasbe je
gospa Zofija zaplesala z županom. Ob koncu
so jo razveselile še ljudske pevke Kulturnega
društva Benedikt, ki so med drugim zapele
tudi njej najljubšo pesem Domača hiša.
17. majj 2012 je
17
j bil za občino
bči B
Benedikt
dik
prav poseben dan. Na ta dan je najstarejša
občanka občine Benedikt, gospa Zofija
Bernjak, praznovala
svoj 100. rojstni dan.
Prikupna gospa resnično ne kaže svojih let in se je tudi z
velikim veseljem odzvala vabilu župana
Milana Gumzarja.
Na svečanem sprejemu je župan povedal, da je neizmerno
vesel, da jo kot prvo
in edino stoletnico v
občini lahko sprejme

S. Š., foto: Oste Bakal in Igor Barton

60 let skupnega življenja zakoncev Ketiš

L

jubezen ne pozna občinskih meja in
prav je tako. Dokaz temu je tudi tokratna biserna poroka občanov občine
Benedikt Marije in Jakoba Ketiš iz Spodnje
Bačkove, ki je potekala v avli občine Sv. Ana.
Gospa Marija in gospod Jakob sta 25. 2. 1952
sklenila zakonsko zvezo. Pet let po poroki,

leta 1957, sta si uredila dom v Benediktu,
natančneje v Spodnji Bačkovi, kjer domujeta
še danes. V zakonu se jima je rodilo 8 otrok,
v jeseni življenja pa uživata v družbi kar 17
vnukov in 5 pravnukov. Na željo zakoncev
Ketiš je slovesnost ob visokem zakonskem
jubileju potekala v avli občine Sv. Ana, kjer
ju je župan občine
Benedikt Milan Gumzar ob prisotnosti
podžupana občine
Sv. Ana Draga Ruhitlja slovesno razglasil
za bisernoporočenca.
Po uradni slovesnosti
in zdravici sta bisernoporočenca
svoj
zakon obnovila še v
cerkvi Sv. Ane.
S. Š., foto: Maksimiljan Krautič

Zlata poroka zakoncev Lipovec

H

ermina in Marko Lipovec sta v
soboto, 12. maja, praznovala 50
let zakonskega življenja. Zakon
sta sklenila v Mariboru, tokrat pa sta svojo
»večno« zaobljubo opravila v prostorih gostilne Kmetič v Voličini, kjer sta zlatoporočni obred opravila župan občine Lenart mag.
Janez Kramberger in tajnica Metka Vurcer.
Župan je med drugim poudaril, da se ob
takšnem jubileju človek zave, da je življenje
dar, ki nam je časovno odmerjen, od nas pa
je odvisno, kako ga bomo zaživeli, kakšno
vsebino mu bomo dali.
Hermina se je rodila leta 1943 na Stu-
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dencih v Mariboru. Po osnovni šoli in nižji
gimnaziji se je izučila modnega krojaštva, a
se je zaposlila kot knjigovodja v Intesu in ob
delu končala srednjo administrativno šolo.
Trinajst let je delala v Intesu, osemnajst let
pa v Kristalu Maribor, kjer se je leta 1992
upokojila.
Marko se je rodil leta 1935 na Stari cesti
pri Ljutomeru. Po osnovni šoli se je v Ribičevem mlinu v Cezanjevcih izučil za mlinarja, obrtno šolo pa je obiskoval v Ljutomeru.
Po vojaščini se je leta 1958 zaposlil v podjetju Mlin–testenine in ob delu v Mariboru
opravil šolo za visokokvalificiranega mli-

narja. Izobraževal se je tudi
v Zagrebu. Do upokojite leta
1991 je delal kot vodja izmene, zadnja leta kot vodja distribucije in transporta.
Ko je Marko prišel v Maribor iskat stanovanje pri
družini staršev sedanje žene,
Francu in Frančiški Romih,
je prišel do stanovanja in do
žene, saj se je zaljubil v njihovo hčerko. Leta 1962 sta
se poročila, rodila sta se jima
sinova Andrej in Igor, ki sta
ju obdarila z vnukom Aljošo in vnukinjo Moni. Sprva
sta živela v Intesovem stanovanju, leta 1980
pa sta si v Dolgih Njivah postavila dom, kjer
uživata v pokoju. Marko je bil tudi aktiven
gasilec, leta 1960 je za industrijsko GD na-

stopal na svetovnem gasilskem prvenstvu
v Nemčiji, kjer je njihova mladinska ekipa
postala svetovni prvak.
M. V.

Srečanje s karizmatikom Turbittom

S

rečanje, ki ga je 27. aprila 2012 organizirala Prenova v Duhu, je potekalo
v Centru Slovenskih goric. Dvorana
je bila polna in vsi smo polni pričakovanja
začeli z molitvijo rožnega venca. Zbrane
sta pozdravila Majda Ganzitti in domači
župnik, dekan in naddekan Martin Bezgovšek. Sledila je ura slavljenja našega Jezusa.
Čudovit je bil pogled na zbrane v dvorani,
ki so glasno, z dviganjem rok in ploskanjem,
prepevali slavo našemu Gospodu. Spremljali so nas mladi glasbeniki in pevci, ki jih je
vodil Janez Oblak. Ves čas srečanja je bila
na voljo priložnost za sveto spoved. Neverjetno je bilo, da gospod
Donald dejansko ni govoril o spovedi, pa so
ljudje hodili množično k
spovedi. Na voljo so bili
štirje spovedniki, ki so
spovedovali skupaj vsaj
deset ur. Prisluhnili smo
pričevanju gospe Ide, ki
ji je Jezus pomagal, da je
možu odpustila nezvestobo.
Napočil je trenutek, ko
je na oder stopil Donald
Turbitt, ki je prišel v Slovenijo in v Lenart iz ZDA
(zvezna država Rhode Island). V nagovoru
zbranim se je dotikal glavne teme srečanja:
»Moči, znamenja, čudeži!« (Apd 2,22). Čudeži morajo biti in tudi so del vsakdanjega
življenja vsakega pravega katoličana. Potrebna je nova evangelizacija, pričevanja o
čudovitih stvareh, ki jih Jezus dela v naših
življenjih. Sledila je molitev za trpeče in bolne. Donald Turbitt je molil nad posamezniki
in velika večina jih je po molitvi »počivala v
Svetem Duhu«.
Vrhunec dneva je bila sv. maša v župnijski

cerkvi sv. Lenarta, ki sta jo darovala domači
kaplan Damjan Mlinarič in bivši lenarški kaplan, župnik iz Kaplje, Jože Motaln. V kratki
pridigi je prisotne nagovoril Don Turbitt.
Temeljila je na prebrani božji besedi–Savlovem spreobrnjenju. Hkrati pa nas je skušal
še posebej navdušiti za evharistijo – kako je
pomembno, da se zavedamo dejstva, da to ni
samo simbol, ampak da v njej prepoznamo
resničnega Jezusa, ki se daruje za nas.
Ob zaključku je potekalo veselo druženje
in agape ob okusnih slovenskogoriških dobrotah, ki so jih napekle članice molitvene
skupine. Hvala Bogu za ta milostni dogo-

dek, ki je bil enkraten in neponovljiv za našo
župnijo in za našo nadškofijo, saj je prišel
gospod Turbitt v našo nadškofijo samo v
Lenart. Hvala vsem, ki so pomagali pri organizaciji srečanja. S skupnimi močmi nam je
uspelo pripraviti čudovit dogodek, ki bo za
vedno ostal v naših srcih in mislih. Ob koncu še zahvala občini Lenart za brezplačno
uporabo dvorane.
Hvala Jezusu! Aleluja! Amen!
Marija Čuček in Milena Grabušnik

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v juniju z naslovom
NE PUSTI ME SAMEGA, BLIZU MENE OSTANI,
ki bo v torek, 5. 6. 2012, ob 17. uri na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Umirajoči bolniki so me naučili, da imajo tri temeljne potrebe:
- da ne bi trpeli;
- da bi lahko do konca odločali o sebi;
- želijo si sočutnega spremljevalca, ki bo prisoten tudi takrat, ko bo najtežje.
To so besede zdravnice z dolgoletno prakso dela v ambulanti splošne medicine Zdravstvenega doma Ljubljana Janje Ahčin, dr. med. spec., ki bo spregovorila o potrebah bolnikov
v času, ko se njihovo življenje izteka.
Prijazno vabljeni!
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Kako le čas beži – natečaj literarnih,
likovnih, fotografskih del
Vabilo k sodelovanju

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

VABLJENI NA LEN-ART
Bliža se poletje, čas sprostitve in bega od vsakdanjih skrbi. Tudi letos nam bo poletje obogatil LEN-ART, prireditve bodo potekale od 19. junija do 31. avgusta. Kakšen bo letošnji
LEN-ART? Zanimiv, pester, humoren, popestril bo vroče poletne večere. Uživali boste lahko ob klasični glasbi, se nasmejali ob komedijah, zapeli popevke, se čudili ob eksotičnih
plesih, zabave ne bo manjkalo tudi za najmlajše.
Na snidenje na LEN-ARTU!
1. Torek, 19. 6. 2012, ob 19.30 uri, Dom kulture Lenart
Koncert učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
2. Petek, 22. 6. 2012, ob 19. uri, Dom kulture Lenart
Prireditev ob otvoritvi Doma kulture Lenart
3. Sobota, 23. 6. 2012, ob 20. uri, Dom kulture Lenart
Koncert Big banda Konservatorija za glasbo in balet Maribor
4. Petek, 29. 6. 2012, ob 21. uri, Športna dvorana Lenart
Folkart v Lenartu, nastop folklorne skupine iz Peruja in iz Italije
Celoten program prireditev bo objavljen v prihodnji številki Ovtarjevih novic!

O 40. obletnici srečanja pesnikov in pisateljev začetnikov

Spominjanja
Spominjanja je eden izmed naslovov klepetov 21. 5. 2012, ko je Knjižnica Lenart
gostila nekaj danes uspešnih književnih
ustvarjalcev, ki so začeli svojo pot kot udeleženci prvih srečanj pesnikov in pisateljev
začetnikov ali pa kasneje, ko so se ta srečanja selila in nazadnje našla stalno mesto v
Slovenj Gradcu kot literarni festival Urška.
40 let mineva od prvega srečanja v tedanjem
Gradišču v Slovenskih goricah. Knjižnica
Lenart, ki praznuje 50-letnico delovanja, je
vseh 13 let, kar so potekala srečanja v Slovenskih goricah, sprejela vsakoletno druščino udeležencev, ki so se nato preselili v
Gradišče, današnjo Sveto Trojico. Tako so si
JSKD RS, Območna izpostava Lenart, Kulturno društvo Ernest Golob – Peter, Knjižnica Lenart in občina Sv. Trojica zamislili
tudi letos.
Osrednji dogodek bo 9. 6. 2012. Avtorji

in gostje se bodo zbrali med 12. in 12.30 v
Knjižnici Lenart, kjer bodo odprli stalno
razstavo, posvečeno temu gibanju, in v okviru domoznanske dejavnosti začeli zbirati
gradivo dosedanjih udeležencev in drugih
iz preteklih 40 let. Veliko čitalnico bodo poimenovali po Bredi Zorko, dolgoletni vodji
Knjižnice Lenart, ki je od prvega dne sprejemala mlade literate. Nato bo župan občine
Sveta Trojica sprejel udeležence v protokolarni kleti. Ob 17. uri bodo nastop in literarna branja, ob 20. uri pa bo filmski pregled
prvih 13 srečanj.
Slab teden za tem zanimivim srečanjem
pa se bodo 14. 6. 2012 začeli Ti veseli dnevi
Knjižnice Lenart: tridnevni praznik, jubilej,
50-letnica. Abrahamovka – knjižnica bo na
svoj način obeležila visoki jubilej.
Marija Šauperl

Večer s Tadejem Golobom
V petek, 18. maja 2012, ob 19. uri je v viteški dvorani gradu Hrastovec potekalo srečanje s Tadejem Golobom (1967), ki je odraščal v Lenartu in se pri osemnajstih vpisal v
alpinistični tečaj. V svoji plezalski karieri je
osvojil dva osemtisočaka, Daulagiri 1998 in
Everest 2000. Poleti 2011 se je vrnil z uspešne odprave v Kirgizijo, na kateri sta s soplezalcem osvojila dotlej še nepreplezani Pik
Byeliy (5700 m).
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Kot član slovenske odprave na Everest (na
tej odpravi je Davo Karničar opravil prvi popolni smučarski spust z najvišje gore na svetu) je napisal knjigo o njej. Druga in tretja
knjiga sta bili biografiji (prva o košarkarju
Petru Vilfanu, druga o glasbeniku Zoranu
Predinu), četrta (Svinjske nogice) pa je dobila najvišje državno priznanje za roman leta
v Sloveniji – kresnik 2010. Njegovo najnovejše delo je Zlati zob, mladinski pustolovski
roman za bralce, starejše
od dvanajstih let. Govori
o zlatu, ki je bilo nekoč
izkopano v rudniku v vasici Rabelj (Cave del predil) na italijanski strani
meje in skrito v votlino
visoko nad vasico Log na
slovenski strani.
Večer je povezovala
Darinka Čobec, v programu pa je nastopil tudi
kantavtor Peter Andrej,
pevec in glasbeni producent.
B. R. S.

Na pobudo nekaterih »starih« Lenarčanov
14.–16. 6. pripravili razstavo. Avtorji bodo
smo v redne mesečne torkove klepete vkljugostje klepeta Kako le čas beži in takrat
čili tudi tega, v katerem se bodo v Knjižnici
bomo podelili tudi nagrade natečaja.
Lenart srečali tisti, ki so v Slovenskih goricah
»gor zrasli« in tudi že
dolga leta ali pa tudi
na novo ustvarjajo
tako in drugače: kot
pisci, likovni ustvarjalci, fotografi. Idejo
je dal gospod Brane
Murko, eden takih, ki
ima veliko del (likovnih in pesniških) na
temo Lenart nekoč
in danes. Zbrali bi,
kar je napisanega o
Lenartu, ali odlomke
iz proze ali poezijo,
hkrati bi razstavili slike o Lenartu in Z okna leta 1965, foto: Brane Murko
okolici.
Vabimo, da se odzovete. Vsak avtor (piVsaka beseda in podoba o svojem kraju
sec, slikar, fotograf) naj po elektronski pošti
ostane za večno zapisana v čas in nihče je
pošlje datoteko jpg svojih likovnih del in
ne more izbrisati!
(oz.) v wordu svoje pesmi ali prozo (stare
ali še neobjavljene). Lahko jih tudi prinese
Knjižnica Lenart,
v knjižnico do 8. 6. 2012. V času osrednje
direktorica Marija Šauperl, univ. dipl. org.
prireditve ob 50-letnici Knjižnice Lenart
Ti veseli dnevi Knjižnice Lenart bomo od

Amista navdušila v Voličini in
Lenartu
Za vokalno skupino Amista sta prva dva
samostojna koncerta, premierni 26. aprila v
Voličini in repriza 11. maja v Lenartu. Skupino sestavlja 7 učiteljic OŠ Voličina: Regina
Dobaja, Simona Čuček, Petra Šuman, Jasmina Vojsk, Mojca Vogrin Pivljakovič, Judita
Bračko in Anita Grajfoner Petrič, ki je tudi
umetniški vodja skupine. Skupina je dovolj
velika za bogato zvočno sliko in ravno prav
majhna, da prav vsaka ključno prispeva k

ubrani harmoniji. Želja po petju in druženju
je siceršnje sodelavke in prijateljice dodatno
povezala, sedmerica pa se je poimenovala
po prijateljstvu (amista v italijanščini).
V dobrem letu delovanja so se predstavile na otvoritvah razstav v občinski stavbi
občine Lenart, na šolskih prireditvah OŠ
Voličina, prireditvah v organizaciji kulturnega društva Selce, na Trgatvi Zavrh 2011,
ob krajevnem prazniku, v domu upokojencev v Lenartu in
na koncertu vokalne skupine Spomin.
Izven naših meja pa
so zastopale občino
Lenart tudi na mednarodnem srečanju
na Madžarskem.
Vokalna skupina
Amista je navdušila
na svojih prvih dveh
koncertih.
Dejan Kramberger,
foto: Dani Sajtl

Regijsko srečanje odraslih
gledaliških skupin
V Domu kulture v Lenartu si bo možno
od 15. do 17. junija ogledati predstave, ki so
bile izbrane na območnih srečanjih, ki so jih
izvedle Območne izpostave JSKD Ormoža,

Ptuja, Lenarta in Slovenske Bistrice v letošnji sezoni. Program bo objavljen v lokalnih
medijih.
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Zgoščenka ljudskih pevcev KTD
Selce Jaz bi lüšten bija
Ljudskim pevcem KTD Selce se je po
petih letih uspešnega delovanja izpolnila
velika želja, izdali so prvo zgoščenko z naslovom Jaz bi lüšten bija. Prvo predstavitev
so pripravili v soboto, 5. maja, domačemu
občinstvu, v Kulturno turističnem društvu
Selce, v dvorani v Selcah. Predstavili so velik
del pesmi z zgoščenke, prireditev pa popestrili tudi s skečem Koze, ki sta ga odigrala
Janez Kurnik in Mirko Čeh, v režiji Julijane
Bračič. Nastopili so tudi prijatelji Ljudskih

pevcev KTD Selce, in sicer Ljudske pevke
Vrelec iz Benedikta, Ljudske pevke DU Lenart, Ljudski pevci iz Hajdine ter dekliška
skupina Lorelay.
Na zgoščenki je štirinajst zelo starih pesmi iz krajev v Slovenskih goricah. Pri iskanju jim je veliko pomagala Ljudmila Erman,
ki je veliko pesmi poiskala v »domači zakladnici«.
Kot pravi nova predsednica KTD Selce
Mihaela Vidovič, so s prvo promocijo zgoščenke zadovoljni.
Želja za njen nastanek je dolgo tlela, a
zdaj so uspeli zbrati
sredstva
številnih
sponzorjev in donatorjev, ki se jim
predsednica iskreno
zahvaljuje.
Vsi, ki bi zgoščenko želeli imeti, lahko
pokličejo na telefonsko številko 02 720
11 44.

Jurjevo srečanje folklornih skupin
V soboto, 12. maja zvečer, je v Jurovskem
Dolu potekalo III. Jurjevo srečanje folklornih skupin, ki ga tradicionalno organizira
Folklorna skupina Jurovčan. Na Jurjeva srečanja folklornih skupin v prvi vrsti vabimo
folklorne skupine, ki so povezane z imenom
sv. Jurija ali v svojih odrskih postavitvah
predstavljajo običaj zelenega Jurija, znanilca
pomladi, in sosednje folklorne skupine. Najprej se je predstavila domača Otroška folklorna skupina Šleka pac OŠ Jožeta Hudalesa pod mentorstvom Barbare Waldhütter,
z odrsko postavitvijo »Pred šolo«. Folklorna
skupina KUD »KLARUŠ« Maruševec iz so-

venski Javornik - Jesenice na Gorenjskem, ki
jo vodi Malči Možina, je v odrski postavitvi
»Jabolko ne pade daleč od drevesa« prikazala zaskrbljenega očeta, ki svoje lahkomiselne
hčere, za katero ve, da zanjo gleda več fantov, ne pusti na ples, vendar mu vseeno uide
… Prireditev je zaključila domača Folklorna
skupina Jurovčan, ki jo vodita mentorici Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger z odrsko
postavitvijo »Ovtar«. V predstavi ovtar ujame »deklino« ki je romala na božjo pot in
je utrgala par »grolic« grozdja. Ker ni imela
denarja za odškodnino, se mu je odkupila s
plesom.

sednje Hrvaške pod vodstvom Ane Rehvald
se je predstavila z okrašenim zelenim Jurijem
in odrskima postavitvama »Kuda Jura hodi«
in »Igrajte nam muzikaši«. Folklorna skupina Metla Kulturno turističnega društva Miklavž pri Ormožu z mentorico Leonido Novak se je predstavila za odrsko postavitvijo
»Kaj pač kmeti fali« s prikazom kožuhanja.
Folklorna skupina Triglav KUD Triglav Slo-

Številne obiskovalce prireditve je pozdravil in nagovoril župan Peter Škrlec. Vsem
sodelujočim skupinam, ustanovam, donatorjem in društvom v kraju, ki so pomagali
pri organizaciji prireditve, se je v pozdravnem nagovoru zahvalil predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik.

Dejan Kramberger

12. koncert OPZ Kamenčki iz OŠ
Lenart – enota vrtec
Kot že dvanajst let zapored se je tudi letos,
v petek, 20. aprila, odvil koncert OPZ Kamenčki pod mentorstvom Helene Klobasa.
Letos je mlade pevce s svojim obiskom počastil tudi župan mag. Janez Kramberger.
Tokrat so nas otroci popeljali po naši lepi
deželi in nas spomnili, da smo Slovenija prav
mi, ljudje, ki tukaj bivamo – s svojim srcem,
s svojim mišljenjem
in seveda s svojo
medčloveško noto.
Z Zdravljico, ki so jo
odpeli s ponosom in
iz srca, so občinstvo
pospremili v koncert.
Rdeča nit koncerta je
namreč bila Slovenija smo ljudje. Otroci
so pričarali vzdušje,
ki je odsev domovinske vzgoje in pedagoškega mišljenja
ter dela strokovnih
delavcev našega vrtca. Oblekli so majčke barv slovenske zastave, gledalci pa so ob
koncertnem listu prejeli še vrečico z lipovim
cvetjem. Lipa je namreč simbol slovenstva,
zdravja, zmage, rodovitnosti, plesa in družabnosti.
Da so bile pesmi, odpete na čudovit otroški način, še bolj posebne in prijetne, so poskrbeli korepetitorji: pedagoški delavki vrt-

ca Irena Sabler in Božidara Zakelšek, kitarist
Peter Šenekar, flavtistka Katarina Vinter in
učenka OŠ Lenart Katja Cer s harmoniko.
Koncert so obogatili gostje: balerine in baletnika našega vrtca pod mentorstvom Tjaše
Stergulec, vokalna skupina Amista iz Voličine in naš mladi, slavni občan Žan Serčič, ki
je zapel, kot zna le on.

Glasba in srce sta kot domovina in ljudje. Harmonija, ki je med njima, nas dela
dobre in srčne!
Več o koncertu si lahko ogledate na spletnih straneh: www.vrteclenart.si.

Razstava učencev OŠ Lenart
V torek, 15. maja 2012, je v
občinski Avli Jožeta Hudalesa
ravnatelj OŠ Lenart Marjan
Zadravec odprl razstavo izdelkov učencev oddelkov z
nižjim izobrazbenim standardom in posebnih programov
vzgoje in izobraževanja. Razstavili so zanimive izdelke, ki
so jih ob spodbudi prizadevnih učiteljic ustvarjali skozi
vse leto. Na otvoritvi so zapeli
in zaplesali. Razstave v občinski avli so tradicionalne, saj
potekajo že več kot 10 let.

Slikar na vasi

Helena Klobasa

Tega nigi nega
Samo Tuš, ki je tudi avtor monokomedije,
je v dveh urah na humoren način »prekrižaril« zgodbo »podjetnika« Vincenca Horvata,
od spominov iz zgodnjega otroštva v Prlekiji do zaposlitve kot »mojstra za fekalije« v
Komunali Gornja Radgona in podjetnika za
lepljenje plakatov in lastnika firme Rajsnegl
d.o.o. Smeha in aplavza ni manjkalo. Predstava je potekala v Domu kulture v Lenartu.
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Miroslav Breznik

Komedija Toneta Partljiča v izvedbi KUD
Gaj Zg. Polskava je v nedeljo, 6. maja, ob
16. uri dodobra nasmejala občinstvo v KTC
Sv. Ana. Prepričljivo odigrane vloge slikarja
Emila, vinogradnika Pavleta, vinogradniko-

ve žene Marije, plehke in
pohotne Mire, ribiča Ivana,
gluhega zborovodje Slavoja, farovške kuharice Mare,
slikarjeve žene Valerije in
mladinke Saške so z duhovitimi dialogi in številnimi
komičnimi zapleti postavile ogledalo pred vsakega
izmed gledalcev dogajanja
v Martinovi vasi. Stvari se
pomirijo, ko slikar po nekaj
tednih življenja med domačini dodobra razburka njihove medosebne odnose in se ljudje soočijo
sami s sabo in drug z drugim, nakar slikar
(pleskar) končno odide iz vasi in ljudje normalno zaživijo.
SReBr
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Slovenske gorice preko Ajdovščine v 1. slovenski ligi
Po dveh porazih z ekipo Nazarja je ekipa
KMN Slovenske gorice iskala drugo možnost
za uvrstitev v 1. SFL v dvobojih z ekipo KIX
Ajdovščina. Za uvrstitev v prvo ligo je bilo treba doseči 3 zmage. Prvo je ekipa Slovenskih
goric dosegla že na 1. tekmi v Ajdovščini po
kazenskih strelih, v katerih so bili spretnejši od
tekmeca, potem ko se je redni del tekme končal z rezultatom 3:3. Druga tekma, ki je bila
prav tako odigrana v Ajdovščini, je kljub izvrstni predstavi vratarja Slovenskih goric Aljaža
Jurša in po kopici neizkoriščenih priložnosti
Slovenskih goric s tesnim izidom 3:2 pripadla
domačinom, ki so tako rezultat v zmagah izenačili na 1:1. S tesnim izidom se je končala
tudi prva tekma v Benediktu, kjer je domače
tekme gostila ekipa Slovenskih goric. Terenske
premoči domači niso znali izkoristiti vse do 37.
minute, ko je odbito žogo po strelu Davorina
Šnofla z udarcem pod prečko Slovenske gorice
v vodstvo popeljal kapetan Miha Čuček, ki je
s tem postavil tudi končni rezultat tekme. S to
zmago so imele Slovenske gorice na naslednji
domači tekmi v Benediktu tudi prvo zaključ-

KOŠARKA
no možnost, da se s 3. zmago uvrstijo v 1. ligo.
Obe ekipi sta to pot nastopili v najboljših postavah. Pred domačim moštvom pod okriljem
trenerske dvojke Fredija Živka in Bojana Peklarja je bil tokrat zgolj en cilj, in sicer zmaga,
kar so domači igralci po zadetkih Klemenčiča
in Šnofla pokazali že v 1. polčasu. Po zadetku
Lašiča na začetku 2. polčasa so domači povedli
že z rezultatom 3:0, kar je že kazalo na lahko
zmago Slovenskih goric, a so se Ajdovci po
dveh zadetkih Sukanovića in Tancoša vrnili v
boj za zmago. Kljub temu domači niso dovolili presenečenja saj je po zaporednih zadetkih
Šnofla in Lašiča na semaforju pisalo že 5:2, kar
je ostal tudi končni izid srečanja. KMN Slovenske gorice se je tako s tremi zmagami zasluženo uvrstil v 1. slovensko ligo. S tem je klub
iz Voličine dosegel tudi zgodovinski uspeh in
kronal konstantno dolgoletno igranje v 2. SFL.
Trener domačih Fredi Živko je prepričan, da je
ekipa še ob kakšnem dodatnem igralcu in trdem delu sposobna tudi uvrstitve v zgornji del
prvoligaške lestvice. A do takrat bo potrebnega
še veliko dela, saj 1. liga predstavlja tudi velik
finančni zalogaj, opozarja predsednik kluba
Bojan Stergar, ki ni skrival veselja ob uvrstitvi
v 1. SFL.

1. MNZ Maribor
Derbi med Lenartom in Jurovskim Dolom po hattricku Divjaka pripadel Jurovčanom
Tudi drugi derbi med Lenartom in Jurovskim
Dolom je na Poleno privabil lepo število gledalcev. Podobno kot na prvi tekmi v jesenskem
delu prvenstva so se zmage tudi tokrat veselili
igralci NK Jurovski Dol. Po dokaj izenačenem
delu na začetku tekme je goste v vodstvo popeljal velik up Jurovskega Dola Mitja Divjak, ki je
še v lanski sezoni nastopal v mladinskih vrstah.
Po nekaj zapravljenih priložnostih tako na eni
kot tudi na drugi strani je Jurovski Dol ponovno z zadetkom Divjaka povedel že z rezultatom

2:0. Nekaj upanja je Lenartu vlil zadetek Ploja
5 minut pred koncem tekme, a je v 88. minuti
ponovno zadel Mitja Divjak ter tako s hattrickom odločil slovenskogriški nogometni derbi.
1. mesto, ki vodi v Štajersko ligo, zaseda ekipa
Radelj (55 točk), ki si je z zmago nad Lenartom
(0:2) nabrala skorajda neulovljivo prednost 7
točk pred ekipo Lenarta (48) na 2. mestu. Še
točko več zaostaja ekipa Jurovskega Dola (47).
Naslednjo domačo tekmo bo Lenart gostil že
jutri, ko prihaja na Poleno ekipa Dogoš. Prihodnjo nedeljo pa bo Jurovski Dol odigral še
zadnjo tekmo na domačem igrišču v tej sezoni,
v goste prihaja ekipa Miklavža. Lenart se bo od
domače publike poslovil v zadnjem krogu (9.
junija) proti Pobrežju.

ATLETIKA
dnja 4 leta živi v Lenartu. Lanskoletna zmagovalka v teku na 10 km na maratonih v Ljubljani
in Radencih je zablestela tudi na letošnjem državnem prvenstvu, kjer je v teku na 10 km (čas:
38 minut in 35 sekund) zaostala zgolj za Žano
Poleg uspehov v kolektivnih športih imamo v
Jereb, slednja je tudi najverjetnejša potnica na
Slovenskih goricah tudi kar nekaj uspešnih pobližajoče se olimpijske igre v Londonu. Uspeh
sameznikov v različnih športnih disciplinah.
Mojce je še toliko večji, če upoštevamo dejstvo,
Mednje zagotovo sodi Mojca Grandovec, ki zada se je z resnim tekom začela ukvarjati šele
pred slabima 2 letoma. Kot
pravi sama, je tek pred tem
ni pretirano zanimal, tako
da se je udeleževala zgolj
rekreativnih tekov. Eden
takšnih, Nesov tek v Mariboru, pa je bil pred dvema
letoma odločilen zanjo, saj
se je po uvrstitvi na stopničke Mojca odločila, da
se bo s tekom začela resneje ukvarjati. Na letošnjem
maratonu v Radencih, ki
je potekal minulo soboto,
se je Mojca šele drugič podala na 21-km razdaljo ter
zasedla odlično 4. mesto,
v konkurenci slovenskih
tekmovalk, je bila celo 3.
Mojca Grandovec na najvišji stopnički na lanskem teku na 10 km v
Radencih

Lenarčanka Mojca Grandovec
državna podprvakinja v teku na
10.000 metrov

KK Nona Lenart vabi 9. junija
na dan košarke v Lenartu
KK Nona Lenart tudi letos vabi na dan košarke, ki bo v športni dvorani v Lenartu 9.
junija od 9. ure dalje. Predstavile se bodo

Košarka U-14
Starejši pionirji KK Nona Lenart 1. SKL –
VZHOD 1 so v 7. krogu po treh zaporednih
porazih ponovno dosegli zmago in doma pre-

vse selekcije lenarškega košarkarskega kluba.
Na igrišču se bodo s svojimi vrstniki pomerile vse ekipe, od najmlajših, selekcije U-8 pa
vse do veteranov. Vrhunec dneva bo tekma
med članskima ekipama KK Nona Lenart in
KK Ruše ob 18. uri.

magali Radensko Creativ Sobota iz Murske Sobote. Trenutno so z 10 točkami na 4. mestu v
svoji skupini.
R. T. Kurbus

ROKOBORBA
Mladi lenarški rokoborec Jože Bračič do 3. mesta na mednarodnem
turnirju v Gradcu
Sredi aprila je na Dunaju potekal močan
mednarodni turnir v rokoborbi za kadete,
ki se ga je udeležil tudi Rokoborski klub Lenart. Poleg klubov iz Avstrije in Slovenije so
se tekmovanja udeležili še rokoborski klubi
iz Češke, Slovaške, Madžarske, Italije, Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Odličnega
3. mesta v kategoriji do 50 kg se je veselil
mladi rokoborec iz Lenarta Jože Bračič.
Ni mu veliko manjkalo niti do uvrstitve v
finale, saj je imel v polfinalnem obračunu
kasnejšega zmagovalca iz Italije že v »tušu«,
a je nato dvoboj po nesreči izgubil.

D. K.

BOWLING
Med ekipami se je odlično odrezala tudi edina ženska ekipa Beli labod, ki je v vseh krogih
bila enakovreden tekmec moški konkurenci.
Ekipa Montaža Rola pa žal ni odigrala vseh
Zaključil se je še zadnji, 14. krog tekmovakrogov in je bila tako predčasno izločena iz sanja lige v Bowling centru Lenart, ki ni prinemega tekmovanja.
sel sprememb na samem vrhu. Novi 2 točki so
Naj igralec lige je Igor Tuš (Vinska trta), ki je
osvojile ekipe Paf Lenart, Inštalacije Hauptv 48. igrah dosegel povprečje 181,52 točk/igro
man, Vinska trta in PC Mobil.
in skupaj podrl kar
8713 kegljev.
Končni razpored Bowling lige v sezoni 2012
Za naj igro v ligi pa
Skupaj
Velike
Male
Povp. /
Povp. /
Štev.
velja rezultat Jožeta
TOČKE
SEZONA 2012 BCL
kegljev
točke
točke
ekipo
igralca
krogov
Bitenca iz 2. kroga
1. Paf Lenart
38884
116
328
694,36
173,59
14
25
tekmovanja, ko je
2. Inštalacije Hauptman
38929
99
301
695,16
173,79
14
24
dosegel 246 točk/
3. Vinska trta
38151
104
305
681,27
170,32
14
22
igro. Vse do konca
tega rezultata igral4. PC Mobil
36451
78
244
650,91
162,73
14
15
cem ni uspelo iz5. Pizzerija Nona
36140
68
233
645,36
161,34
14
11
boljšati.
6. Beli labod
34697
49
191
619,59
154,90
14
9

Dobili smo zmagovalca Bowling
lige v sezoni 2012

7.

Marmor granit Črnčec

33277

41

166

594,23

148,56

14

6

8.

Montaža Rola

16071

5

40

502,22

125,55

8

-2

Sonja Brandšteter

Dejan Kramberger

KOLESARSTVO
Maratonci za DPM Slovenske
gorice
V soboto, 21. aprila, so lenarški maratonci
kolesarili za Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice. Že tretje leto na ta način zbirajo
denar za delovanje omenjenega društva. Startnina je znašala 10 €.
Start kolesarjev je bil ob 9. uri na Trgu osvoboditve v Lenartu, kjer so kolesarje pričakale
članice DPM SG in jim ponudile okrepčilo
pred odhodom. Pridružil se jim je tudi poslanec DZ Francko Breznik, ki je akcijo pohvalil.
Kolesarji so nadaljevali pot proti Zavrhu, Sv.
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Trojici, Cerkvenjaku, Benediktu, Sv. Ani, Jurovskemu Dolu, zaključili pa na Poleni, kjer je za
malico poskrbela gostilna »Nona«.
Kolesarjem se je za donacijo zahvalila predsednica DPM SG Jasna Lipovž, ki je povedala,
da bodo denar koristno porabili za mladinske
delavnice, 50 € pa bodo namenili Katji Koletnik, za katero se zbira denar za okrevanje po
operaciji.
Posebna zahvala gre Gorazdu Voglarju, ki je
bil že tretje leto pobudnik te akcije, in seveda
vsem kolesarjem, ki so se udeležili dobrodelnega kolesarjenja.
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ZA RAZVEDRILO

Smeh je pol zdravja
Strah

Pripravlja T. K.

Iskrenost

»Peterček, ali veš, katere živali se boji lev, ki
je kralj živali?«
»Seveda, levinje!«

Vršič

»Zakaj vedno povesiš oči, ko ti rečem, da te
ljubim?«
»Da se prepričam, ali si iskren.«

Razlika

Ko je taksist peljal Štajerca in Gorenjca po
vijugasti cesti v planine na Vršič, je avto
začel drseti v prepad.
»Daj nama en požirek za pomiritev živcev,«
je vzkliknil Štajerc.
»Pa taksimeter takoj ustavi,« je dodal Gorenjec.

Natančen odgovor
»Ali je bilo vse v redu?« je natakar po kosilu
vprašal gosta.
»Še boljše bi bilo, če bi bila juha tako topla
kot vino, zrezek pa tako velik kot luknja v
prtu.«

»Joj, kako lepa je dežela Štajerska in kako
lepe običaje imate tukaj. Kakšna pa je pri
vas razlika med svatbo in pogrebom,« je tuja
turistka povprašala vodiča.
»Na pogrebu je en fajhten manj.«

Vizitke
»Ali imate morda vizitke z napisom: Moji
edini in večni ljubezni?«
»Imamo«
»Potem pa mi jih dajte dvaindvajset.«

Hvaležnost

Slovenjegoriški fantje – Trnuljčica,
ki ne more spati
Ljubitelji kvalitetne glasbe in ubranega
petja se verjetno še spomnite zaključnega
koncerta Slovenjegoriških fantov. Minilo je
že leto in pol, odkar je pet prijateljev, ki so
20 let prepevali v isti zasedbi in muzicirali
na vseh mogočnih prireditvah in dogodkih,
prijateljsko sklenilo skupno glasbeno pot.
Skrita želja poslušalcev, ki so kljub vsemu še
upali, da se fantje spet zberejo,
se je tokrat uresničila, saj se je
večji del skupine odločil, da
zopet stopijo skupaj in začnejo
delovati v prenovljeni zasedbi.
Stari del skupine sestavljajo
Andrej Dvoršak, Izidor Ploj –
Dorči in Sandi Šijanec. Pridružila pa sta se Robi Črnčec in
Blaž Filipčič.
Slovenjegoriški fantje ostajajo pravi prijatelji, ki bodo še na-

prej zabavali ljudi na porokah, na veselicah,
skratka povsod, kamor jih boste povabili.
e-naslov: slovenjegoriski@gmail.com
041 889 187 Andrej Dvoršak
SReBr

»Šef, zahtevam povišanje plače. Sedaj imam
tako nizko, da se še poročiti ne morem.«
»Verjemi mi, čez čas mi boš še hvaležen, da
je tako.«

HUMORESKA

Potrdilo
»Gospod doktor, potrebujem potrdilo, da ne
morem delati.«
»Kaj pa vam manjka?«
»Vaše potrdilo.«

Delam kot zamorc

Kokoš
»Ati, zakaj je lisica pojedla našo kokoš?«
»Zato, ker ni bila pridna.«
»Če bi bila pridna, pa bi jo pojedli mi, ali ne,
ati?«

Program SIP TV se v 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.
CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

40 x 124 mm

80,0 €

1/8 strani

84 x 124 mm

100,0 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,0 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,0 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,0 €

K navedenim cenam se prišteva 20%
DDV

Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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»Peter, kje si dobil majico z velikim napi»Peter
som 'Delam kot zamorc', ki jo zadnje čase
nosiš?« je pred dnevi pri malici šivilja Marica vprašala rezkarja Petra.
»Sam sem si to napisal nanjo,« je odvrnil
Peter.
»Zakaj le?« se je radovedno vključil v
pogovor mizar Tone. »Ali še nisi opazil, da
tisti, ki delamo, v tej deželi nič ne veljamo.
Sedaj so nam odvzeli še en praznik - drugi
januar. Ne vem, zakaj nas tako priganjajo k
delu, če pa je veliko delavcev brezposelnih
in bi bili srečni, če bi delo dobili.«
»Tone, če bi zaposlili nove delavce, bi jih
morali plačati. Nam, ki smo že zaposleni, pa
zaradi odvzema drugega januarja ne bodo
dali niti evra več kot doslej,« je odvrnil Peter.
»Kljub temu ne razumem, zakaj moramo
tisti, ki smo zaposleni, toliko garati, medtem
ko množica brezposelnih zaman moleduje
za delo,« je dejal Tone.
»Neoliberalni ekonomisti, ki verjamejo,
da vse stvari na tem svetu najbolje ureja
svobodni trg, trdijo, da je stvar preprosta.
Čim več je brezposelnih, tem cenejše je na
trgu delo, ker je ponudba velika. Čim nižje
pa so cene dela, tem večji so dobički lastnikov kapitala,« je pojasnil Peter.

res vendar so posledice tega ka»To je že res,
tastrofalne, saj je večina zaposlenih in brezposelnih nezadovoljna in besna. Delavci in
javni uslužbenci so besni, ker morajo delati
kot zamorci, brezposelni pa so besni, ker
ne morejo dobiti dela. Kaj lahko v takšnih
razmerah oblastniki in kapitalisti sploh naredijo z večjimi dobički?!« se ni dal ugnati
Tone.
»Nekaj dobičkov lahko potrošijo za svoje
lagodno in potratno življenje, večino pa jih
morajo nameniti za vzdrževanje velikega in
močnega policijskega in represivnega aparata za obvladovanje množice nezadovoljnih
delavcev, uslužbencev in brezposelnih ter
upokojencev in mladih,« je pojasnil Peter.
»Hm, hm,« je namrščil čelo Tone. »Kaj pa,
če so lastniki in oblastniki tako pogoltni, da
niti policistov niso več pripravljeni pošteno
plačevati in izkoriščajo tudi njih?«
»Eh, moj Tone, potem pa si moraš, tako
kot Peter, na majico natisniti slogan: 'Delam kot zamorc',« je odločno dejala Marica.
»Takšen napis je zlata vreden, ker ti lahko
v določenem trenutku, ko bo ljudem vsega
dovolj, reši glavo. Gorje tebi, če bi te takrat,
ko bo ljudem prekipelo, kdo zamenjal za kakšnega tajkuna!«

VTARJEVE
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NENAZADNJE
Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
tel. št.: 00 386 59 128 773, GSM: 00 386 51 660 865
info@lasovtar.si
www.lasovtar.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Strokovna ekskurzija LAS Ovtar
Slov. goric v Štajerski Vulkanland
V želji po vzpostavitvi in delovanju mrežnega in trajnostnega razvoja podeželja je
Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« v ponedeljek, 23. aprila 2012,
organiziralo strokovno ekskurzijo z ogledi
primerov povezovanja lokalnih oblasti, ponudnikov podeželja pri vzpostavitvi turizma
v sosednji Avstriji, na območju štajerskega
Vulkanlanda.
Ekskurzija onkraj meje v turistično prepoznaven Vulkanland je bila namenjena
ogledom primerov dobre prakse mreže
razvoja podeželja (ogledi trženja lokalnih
produktov v navezavi z naravnimi vrednotami in kulturnimi danostmi) in sprejemov
in nagovorov županov, deželnega glavarja,
članov turistične mreže ter predsednice njihove LAS.
Ekskurzije so se v lepem številu udeležili
župani občin, lokalni turistični ponudniki
(nosilci dopolnilne dejavnosti, osebnega dopolnilnega dela), predstavniki turističnega,
vinogradniškega, čebelarskega, kulturnega
društva, društva kmečkih žena in deklet ter
člani LAS.
Program strokovne ekskurzije v pokrajino
Vulkanland je zajemal:
- Sprejem župana občine Deutsch Goritz Heinricha Tomschitza. Vidike celostnega pristopa pri razvoju podeželja (Štajerski
Vulkanland in regionalni razvoj, dejavniki
uspeha in oblikovanje razvojnih možnosti)
je v uvodnem referatu odlično predstavil deželni poslanec Anton Gangl.

- Ogled in vodenje po rimskem muzeju
v Ratschendorfu; predavanje na temo »Delovna skupnost muzejev in zbirk štajerski
Vulkanland, arheologija v štajerskem Vulkanlandu« (Heinrich Kranzelbidner, projektni vodja muzejev, večkratni nagrajenec na
področju mreženja kulturnih dejavnosti).

- Predstavitev trženja območja okolice
Bad Radkersburga v okviru projekta »Užitek
ob reki« (Heinrich Schmiedlechner, župan
občine Bad Radkersburg).

- Mreženje več tematskih
poti: »Po sledeh vulkanov«,
pohodniška pot »TAU«,
»Pot sončeve pesmi« in lokalne ponudbe.

Potonika (Paeonia)

M

20 |

- Trško jedro kot vidik lokalnega razvoja – primer trškega jedra Tieschen (cerkev
in trg); predstavitev razvoja skupne znamke
»TAU-verwurzelt in Tieschen« (TAU - križ
sv. Frančiška Asiškega), o tradiciji vina z
imenom TAU (rosa, mana), vzpostavitev razvojnega partnerstva z Bolivijo – vidik integriranega, trajnostnega razvoja občine.

- Ogled in vodenje na kmetiji pridelave
fižola (sorta: laški fižol), predstavitev trženja
produkta fižola v okviru »Kabineta za laški
fižol« (Michaela Hofer, Dietzen).

- Ogled vinoteke v občini Klöch, degustacije
»klöškega traminca« ob
predstavitvi kraljice traminca. Predstavitev teme
»traminec« na področju
kulinarike, razvoj na področju turizma »Klöški
traminec«, »Vino z vo-

esec maj je za mnoge najlepši
mesec v letu. Ime je dobil po starolatinskem bogu rasti. Njegova
druga imena so še: veliki traven, cvetnik,
majnik, cvetnar, rožni mesec. V Prekmurju
ga imenujejo risalščak, to je binkoštni mesec (risale – binkošti). Pridala bi mu ime
»dišečnik«, saj nas v maju s svojim vonjem
omamljajo: šmarnice, lipovka, nageljčki,
potonike, dišeče perunike, maslenice, akacija, fajglji, prve vrtnice … V začetku meseca
so ljudje že od nekdaj postavljali v pozdrav
novi rasti majska drevesa, kurili kresove,
pokali z možnarji, rajali okoli mlaja in tekmovali v plezanju nanj. Kasneje se je temu
pridružilo praznovanje delavskega praznika
s pihalno godbo, rdečimi nageljni. 28. maja
praznujemo svetovni dan sonca. Po cerkvah
in kapelah se berejo šmarnice, ki jih je na
Slovenskem uvedel Slomšek. V vasi Svetnice
se je ohranil zanimiv šmarnični molitvenik
neznanega avtorja, kjer je za vsak dan v maju

njem vrtnice« (Josef Doupone, župan občine Klöch, predsednik LAS Bad Radkersburg, nagrajenec za inovacije na področju
»življenjska moč« 2010).

Zrimova lesnata potonika, foto: Venčeslav Zrim

napisana zgodba o cveticah, ki jih je Marija sadila v Sveti deželi. Na koncu je napisan
namen šmarnične pobožnosti: bogu v slavo,
Mariji v čast, sebi v veselje in duhovno prid.
Meni so v veliko veselje potonike, ki sodijo med najstarejše vrtne trajnice, ki že od
nekdaj krasijo tako mestne kot podeželske
vrtove. Skupaj s peruniko zaljša naše kraške travnike samonikla potonika (paeonia
officinalis), ki odpre enojne roza cvetove v

Zaključek dneva in ekskurzije sta sledila v vinotoču Altenbacher v občini
Tieschen z
bogato kulinarično pogostitvijo regionalne kulinarike in odličnih
vin, ki so jih začinili spontano ubrano petje (moških)
predstavnikov naših gričev.

strinjal vsak udeleženec. Zbrali smo nekaj
misli in vtisov:
Tanja in Vida: »Imamo mnogo priložnosti
in dobrih idej, veliko že znamo narediti, pa
tega ne cenimo dovolj. Naučiti se moramo
povezovati in s skupnimi močmi ustvariti
svoje tržne priložnosti.«
Darko Fras: »Zelo zanimiva in koristna izkušnja, ki jo je vsekakor možno na primeren
način uporabiti tudi v našem okolju. Zame
najbolj zanimivo, upam, da tudi za ostale,
je spoznanje, da pravzaprav večino tega, kar
imajo Avstrijci, že imamo ali znamo tudi mi,
le da se tega ne zavedamo dovolj in da moramo to (le še) znati ponuditi in prodati.«
Silvo Slaček: »Z dobronamernimi ljudmi
so vse težave rešljive. Prepričan sem, da
bomo skupno zmogli preskočiti tudi tiste
najvišje ovire.«
Marjan Žmavc: »Ekskurzija k sosedom v
Avstrijo je bila zadetek v polno, saj smo lahko iz prve roke slišali in se prepričali, da se
lahko da iz nam včasih majhnih in mogoče
tudi manj atraktivnih produktov narediti
dober posel, npr. laški fižol, da o vinih posebej ne govorim.«
Hermina Križovnik: »Hvala vam za povabilo, hvala za čudovito organizacijo in vsebino. Veliko novega, zanimivega, uporabnega
smo videli, slišali, doživeli …«
Karl Vogrinčič: »Pretekli čas je zgodovina.
Nanj nimamo vpliva. Prihodnji čas so vizije, so sanje. Sedanji čas je čas, na katerega
imamo vpliv. Od dejanj sedaj je odvisno, ali
bomo zaživeli sanje! Hvala za omogočeno
druženje, ki je bilo polno dobronamernosti
pri iskanju novih priložnosti. Želim biti delček tega mozaika.«
Renata Vajngerl

Da je izvedba ekskurzije
onkraj meje pokazala veliko možnosti in dejavnikov
uspeha občine in regije, se je

začetku maja. Vrtne sorte cvetijo v V.
in VI. mesecu. Visoke so od 30 do 120
centimetrov. Ločimo zelnate (stebla in
liste poženejo v marcu, pozno jeseni
nadzemni del odmre) in lesnate potonike (listi poženejo marca, jeseni odpadejo, ostanejo gola olesenela stebla,
izvira iz Kitajske). Pisana paleta cvetov
se preliva od bele do roza, rdeče, vijoličaste, rumene, oranžne. Cvetovi so
dišeči (še posebej pri zelnatih), enojni,
polvrstnati, polni. Sadimo in presajamo jih septembra (tiste v lončkih skozi
celo rastno dobo) v propustno, globoko
prekopano in s humosom bogato prst, ki ji
dodamo malo kalcija (kamenčkov) in uležanega hlevskega gnoja ali kvalitetnega substrata, saj bo rastlina več desetletij na istem
mestu. Po sajenju dobro zalijemo. Očesa zelnatih potonik naj bodo 3-5 cm pod površino
zemlje (če so globje, slabše cvetijo), lesnate
sadimo globoko. Rade imajo mir in sončna
mesta, manj jih motimo, lepše bodo cvetele.
Sadilna razdalja naj bo vsaj en meter. Po cve-

tenju se razvijejo stroki, v katerih je seme v
velikosti graška in je ob zrelosti črne barve.
Če ste vztrajni in res pravi zasvojenci s potonikami, seme takoj po pobiranju posadite
v zemljo, kjer mora prvo zimo prezmrzniti.
Pomladi bodo vzklili sejančki, ki do cvetenja potrebujejo 5-7 let. Vrtoljubka Darinka
Kranvogel z Zavrha si je vzgojila že kar nekaj
potonik. Rade volje bo delila svoje izkušnje
z vami in vam skupaj z možem Stankom
razkazala svoj lepi vrt. Razmnožujemo jih
tudi z delitvijo, lesnate pa tudi z grobanjem.
V zadnjem času je možno kupiti novo vrsto
itoh, ki je križanec med zelnato in lesnato
potoniko. Moderne so potonike z enojnimi
cvetovi z močno poudarjenimi prašniki, so
nižje, zaradi manjše teže cveta lažje prenašajo veter in dež.
Mene so te čudovite rože osvojile, upam,
da jim boste tudi vi dali priložnost. Oglejte si
fotografijo Zrimove lepotice iz Črmljenšaka
in videli boste: »zapeljala« vas bo potonika.
Marija Čuček
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