VTARJEVE NOVICE
Časopis osrednjih Slovenskih goric

LETO IV | 26.OKTOBER 2012 | ŠTEVILKA 9 (32) | CENA: 1,70 €

Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE:
PP

Manj denarja za občine 		

2

PP

Argumenti za nove zakone in proti njim 		

2-3

PP

Veličastna otvoritev ŠRC Cerkvenjak 		

4

PP

PP

PP

5

Investicijo v Vrtec Lenart pregledalo računsko 		
sodišče 		
6
Prevent Halog bo odpuščal

PP

Prireditve ob prazniku občine Lenart

PP

Foto: E. P.

Ukrepi za varčevanje z energijo na Sv. Ani

PP

PP

ŠRC Cerkvenjak je zaživel! 			

Benedikt: občinam zmanjkuje sredstev 			
za investicije		
5

		
		

6
6-7

Glavnina letošnjih investicijskih del v Sv. Trojici 		
končana 		
7
V občini Sv. Jurij nekatere naložbe končujejo, 		
nekatere začenjajo 		
8

PP

Dogodki in dogajanja 		

9-10

PP

Z naravo: veselo na trgatvah 		

11-12

PP

Med ljudmi: srečanja, druženja, romanja …

13-16

PP

Iz kulture: literarna branja, koncerti, razstave

16-17

PP

Šport, za razvedrilo 		

18-19

PP

Iz dejavnosti LAS Ovtar Slovenskih goric

20

PP

V občini Benedikt skrbijo za ohranjanje doseženega.

PP

V Cerkvenjaku so izboljšali pogoje za šport in turizem.

PP

Od 20. 10.-10. 11. prireditve ob prazniku občine Lenart

PP

Sv. Ana: s sanacijo do energetsko varčnih objektov

PP

V občini Sv. Trojica so končali glavnino letošnjih del.

PP

V občini Sv. Jurij zaokrožajo obnove in začenjajo nove.

OVTARJEVE NOVICE

TEMA
SLOVENIJA/OSREDNJE SLOVENSKE GORICE

Tudi za občine bo v naslednjih dveh letih manj sredstev

Povprečnina namesto 630 le 536 evrov

P

redstavniki vlade in obeh reprezentativnih združenj občin (Skupnosti občin Slovenije – SOS in Združenja občin Slovenije – ZOS) so v začetku oktobra (4.
10.) po dolgotrajnih polemičnih razpravah
in pogajanjih sklenili dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2013 in 2014.
Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen obseg sredstev, ki jih država prizna
občinam za financiranje njihovih z zakonom
določenih nalog. Za leti 2013 in 2014 so določili povprečnino v višini 536 evrov.
Poseben zakon za uravnoteženje javnih financ za občine
Hkrati so se dogovorili, da bo vlada zadolžila ministrstvo za pravosodje in javno
upravo, da bo v sodelovanju z resornimi
ministrstvi še v oktobru pripravilo zakon
za uravnoteženje javnih financ za občine. Z
novim zakonom naj bi znižali stroške za obveznosti občin po različnih zakonih za deset
odstotkov.
Cene komunalnih storitev bo vlada odmrznila
Prav tako so se dogovorili, da bo vlada
zadolžila ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da bo do začetka novembra posredovalo
vladi v sprejem uredbo, ki bo določala metodologijo določanja cen komunalnih storitev.
Na osnovi te uredbe bodo lahko občine na
začetku naslednjega leta začele obračunavati
polno lastno ceno komunalnih storitev, ki so
bile doslej zamrznjene.
Dogovorili so se tudi, da zakona o financiranju občin v tem trenutku ne bodo spreminjali. Ministrstvo za finance pa je vztrajalo,
da je poseg v zakon nujen. Ko bodo vanj posegli, bodo k sodelovanju povabili tudi obe
reprezentativni združenji občin.
Pri financiranju občin država varčuje že
tri leta
Država pri financiranju občin že tri leta
varčuje. V zadnjih treh letih namreč povprečnina ni bila nikoli tako visoka, kot bi po
črki zakona morala biti. Na ta račun je država v teh letih že privarčevala skupaj vsaj pol
milijarde evrov. Letošnja povprečnina znaša
554 evrov, vendar jo je vlada ob tihem pristanku reprezentativnih združenj ob polletju
zmanjšala na 543 evrov. Na ta način je država

samo letos pri financiranju občin že privarčevala 120 milijonov evrov. Ob tem pa vlada
občinam ni prav nič zmanjšala obveznosti,
ki jih imajo po zakonu. Dogaja se prav nasprotno. Občine morajo vse več sredstev
nameniti za socialne transferje, saj je zaradi
krize vse več občanov v socialni stiski. Občani se v stiski zatečejo po pomoč na centre
za socialno delo, ki jim po črki zakona določeno obliko pomoči odobrijo, če so do nje
upravičeni, izplačati pa jo mora občina, kjer
ima občan prijavljeno stalno bivališče. Tako
morajo občine plačevati nekaj, v kar sploh
nimajo nobenega uvida in vpliva.
Občine vse težje črpajo sredstva iz »bruseljske blagajne«
Ker imajo občine manj sredstev, jih v glavnem porabijo za fiksne stroške in za naloge,
ki jih imajo po zakonih, zmanjkuje pa jim
sredstev za investicije. Ker nimajo dovolj
lastnih sredstev za razvojne projekte, ne
morejo pridobiti niti sredstev iz evropskih
skladov oziroma iz »bruseljske blagajne«.
Tako ne samo občine, temveč Slovenija v celoti veliko izgublja. Obstaja resna nevarnost,
da iz »bruseljske blagajne« Sloveniji ne bo
uspelo izčrpati vseh sredstev, ki jih imamo
tam na voljo, kar bi bila velika škoda.
Naslednje leto bi morala po črki zakona
povprečnina znašati 630 evrov, vendar so se
zaradi kriznih razmer vlada in reprezentativni združenji občin dogovorili drugače.
Stisniti bo treba zobe
Naslednji dve leti za občine torej ne bosta
lahki. Kot je po podpisu dogovora z vlado
o povprečnini dejal predsednik Skupnosti
slovenskih občin Leon Kremžar, bodo v občinah v naslednjih dveh letih lahko le s stisnjenimi zobmi izvajali najnujnejše. Zobe pa
bodo morali stisniti tudi občani, saj se bodo
cene komunalnih storitev, ki so bile doslej
zamrznjene, po novem letu gotovo zvišale.
Kakorkoli že, kriza ne prizanaša nikomur,
tudi občinam ne. Kljub temu pa dogovorjene
povprečnine, kot je dejal Kremžar, občinam
zagotavljajo možnosti za relativno normalno delo (s stisnjenimi zobmi seveda), kar je
v teh časih najbolj pomembno.
T. K.

Bo »Zakon o slovenskem državnem holdingu« stopil v veljavo?

Vse državno premoženje v enem
holdingu?

P

oslanci v državnem zboru so konec
septembra (28. 9.) s 50 glasovi za in s
6 proti sprejeli »Zakon o Slovenskem
državnem holdingu – ZSDH«, ki ureja status in delovanje Slovenskega državnega
holdinga (SDH), prenos državnih naložb
v njegovo lastništvo, upravljanje naložb in
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akte ter postopke upravljanja družb. Z zakonom želi vlada doseči koncentrirano in
učinkovito upravljanje državnih naložb,
pregleden sistem upravljanja kapitalskih naložb z optimiziranjem stroškov upravljanja
in izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja
ter Slovenske odškodninske družbe.
Gre za zelo pomemben
zakon, ki bo »pod eno
kapo« združil vse kapitalske naložbe slovenske države. Vlada pravi, da bo na
ta način upravljanje s tem
premoženjem bolj uspešno
in transparentno. Nasprotniki zakona pa menijo,
da je namen zakona lažja
(raz)prodaja slovenskega
državnega premoženja.

Vse premoženje »pod eno kapo«
Država bo dejansko na holding prenesla
vse svoje naložbe od NLB, NKBM, Zavarovalnice Triglav, Slovenske odškodninske
družbe, Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, Darsa, SIJ-a, Telekoma, Pošte Slovenije, Slovenskih železnic,
Skupine Adria, Luke Koper, Aerodroma Ljubljana in Geoplina do Holdinga slovenskih
elektrarn, Elektra Slovenije, vseh elektrodistribucijskih podjetij, Nafte Lendava, RTH
rudnika Trbovlje, Gen energije in drugih
družb v državni lasti.
Po črki zakona bo Slovenski državni holding posloval pod enakimi pogoji kot druge
gospodarske družbe in samostojni podjetniki na trgu, pri čemer ne bo smel izkoriščati
svojega monopolnega položaja za omejevanje konkurence.
Zakon določa tudi, da bo moral holding
pri upravljanju z naložbami ravnati odgovorno. Smernice za upravljanje naložb bo
sprejemal državni zbor na predlog vlade.
Strategijo upravljanja državnih naložb pa bo
za obdobje petih let sprejela vlada, državni
zbor pa bo moral dati nanjo soglasje. Letne
načrte naložb bo pripravljala uprava holdinga na osnovi veljavne strategije.
Pristojnosti skupščine holdinga bo imela
vlada
Naloge in pristojnosti skupščine holdinga
bo izvrševala vlada. Devetčlanski nadzorni
svet bo izvolil državni zbor z absolutno večino - štiri člane na predlog vlade (enega izmed njih bo predlagal Ekonomsko-socialni
svet), štiri na predlog poslanskih skupin in
enega na predlog komisije državnega zbora za nadzor javnih financ. Predsednika in
tri člane uprave bo nadzorni svet izbral na
osnovi mednarodnega javnega razpisa.
Holding bo moral enkrat letno poročati o
svojem poslovanju državnemu zboru, pri čemer bo moral prikazati kazalce za vse družbe, v katerih bo imel kapitalsko naložbo.
Slovenski državni holding bo po črki zakona nastal s preoblikovanjem Slovenske
odškodninske družbe, ki ji bodo pripojili Družbo za svetovanje in upravljanje ter
premoženje Posebne družbe za podjetniško
svetovanje. Ta bo prenehala obstajati, prav
tako bo ugasnila Agencija za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je
doslej upravljala z državnim premoženjem.
Kapitalska družba (Kad) ostaja samostojna
pravna oseba, ki bo odvisna družba holdinga in bo še naprej prispevala sredstva v pokojninsko blagajno. Modra zavarovalnica pa
bo ostala Kadova odvisna družba.
Do imenovanja uprave holdinga bo njene naloge opravljala uprava odškodninske
družbe.
Zakonu nasprotujejo državni svetniki in
sindikati
Z zakonom so bili najbolj nezadovoljni v

Sindikatu delavcev energetike (SDE) Slovenije. Vodstvo tega sindikata je v dveh dneh
zbralo preko 4000 podpisov pod pobudo za
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma, ki so jih že vložili v državni zbor.
Na začetku oktobra (4.10.) pa so na zakon
s 17 glasovi za in s 15 glasovi proti izglasovali odložilni veto člani državnega sveta.
Kaj nasprotniki najbolj zamerijo zakonu
o slovenskem državnem holdingu? Po zakonu naj bi prenesli na holding vsa podjetja v
državni lasti, ne glede na njihovo trenutno
uspešnost in ne glede na to, ali jih namerava vlada nameniti prodaji. To je po mnenju
nasprotnikov zakona skregano z osnovnimi
načeli prodaje podjetij, ki jih je pred prodajo
treba izločiti in pripraviti za prodajo. Najbolj
pa jih moti, da je državni zbor sprejel tako
pomemben zakon brez vsakega podatka in
brez vsake analize, čeprav so številke znane,
v Sloveniji pa imamo dovolj strokovnjakov,
ki znajo takšne analize pripraviti.
Kako preprečiti ponavljanje napak iz preteklosti?
Po mnenju nasprotnikov je največja slabost zakona, da ne zagotavlja neodvisnosti
nadzornega sveta, saj ločitev nadzorne in
lastniške funkcije ni zadovoljivo izpeljana
– vlada in vladajoča koalicija ne bi kontrolirala samo imenovanja nadzornega sveta,
temveč bi vlada predstavljala tudi skupščino
holdinga, kar je popolnoma v nasprotju celo
z načeli OECD. To bi omogočilo vladi, da bi
državno premoženje prodajala brez ustreznega nadzora. Sporno je tudi, da poslovanja
holdinga ne bo pregledovalo računsko sodišče, saj bo posloval kot gospodarska družba.
Po mnenju nasprotnikov zakon ni namenjen boljšemu gospodarjenju, temveč
prodaji državnega premoženja – razprodaja
državnih podjetij pa bi Slovenijo vrnila na
konec 19. stoletja, ko zaradi gospodarske
odvisnosti Slovenija tudi politično in kulturno ni bila neodvisna. Najbolj pa nasprotnike
zakona skrbi, da bo pri prodaji državnega
premoženja tako kot v preteklosti ponovno
prihajalo do nepravilnosti, saj po njihovem
mnenju v zakonu proti temu ni dovolj varovalk.
Dvom v skladnost zakona z ustavo
Kdaj in če sploh bo zakon stopil v veljavo,
je v tem trenutku še težko reči, saj je ta čas
postopek odločanja o njegovi usodi v najbolj
zahtevni in tudi zapleteni fazi. Za nameček
je dr. Rajko Pirnat izrazil nekaj pomislekov
o ustavni skladnosti zakona, zato bo morda kdo od nasprotnikov zakona zahteval
še presojo ustavnega sodišča o njem. Vsi
proceduralni zapleti samo dokazujejo, za
kako pomemben zakon gre, saj naj bi pod
»eno kapo« združil vse premoženje, kar ga
je Republiki Sloveniji oziroma slovenskemu
narodu po dvajsetletni tranziciji še ostalo.
T. K.

Negotova usoda »Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank«

O zakonu na referendumu?

P

oslanci državnega zbora so na začetku
oktobra (3.10.) po polemičnih razpravah s 47 glasovi za in z devetimi glasovi proti sprejeli »Zakon o ukrepih Republike
Slovenije za krepitev stabilnosti bank« oziroma povedano po domače kar zakon o slabi
banki. S tem zakonom so ustanovili Družbo
za upravljanje terjatev bank (DUTB) oziroma po domače slabo banko.
Gre za zelo pomemben zakon: vlada zanj
trdi, da bi okrepil stabilnost bank in jim
omogočil kreditiranje gospodarstva, njegovi
nasprotniki pa menijo, da bi zakon omogočil izvedbo zadnje faze privatizacije tistega,
kar je po dvajsetletni tranziciji še ostalo od

našega gospodarstva.
Namen zakona je okrepiti stabilnost bank
Namen slabe banke je krepiti stabilnost
bank zaradi ohranitve stabilnosti celotnega
finančnega sistema v Sloveniji. Cilj ustanovitve slabe banke pa je izvajanje ukrepov za
krepitev stabilnosti bank na način, da se zagotovi gospodarna uporaba javnih sredstev
in povrnitev proračunskih sredstev, pospeševanje kreditiranja nefinančnega sektorja,
privatizacija bank in ugotavljanje odgovornosti za nastanek slabih terjatev bank.
Zakon uvaja ukrepe za krepitev stabilnosti bank, ki so namenjeni tudi stabilno-
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sti finančnega sistema v Sloveniji nasploh.
Ukrepe lahko izvajajo v bankah in hranilnicah, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Država bo za stabilnost bank skrbela z več
ukrepi: z odkupom oziroma odplačnim prevzemom premoženja bank in z upravljanjem
tega premoženja v slabi banki; s poroštvi za
prevzete obveznosti slabe banke in za obveznosti namenskih družb, ki jih bodo ustanovile banke ali slaba banka skupaj z bankami
zaradi prevzemanja tveganj; s povečanjem
osnovnega kapitala bank in s poroštvi za
obveznosti bank iz naslova zadolževanja pri
Banki Slovenije zaradi zagotavljanja potrebne likvidnosti bank v skrajni sili.
Slaba banka bo morala vsako leto odprodati vsaj deset odstotkov ocenjene vrednosti
pridobljenih sredstev na podlagi zakona o
slabi banki.
Sanacijo bank so si avtorji zakona o slabi
banki zamislili tako, da bi, povedano malce
po domače, slaba banka od bank z državnimi obveznicami odkupovala slabe terjatve,
zaradi česar bi se v prvi fazi povečal javni
dolg. Nato pa bi slaba banka prodajala tako
prevzete terjatve kot deleže v očiščenih bankah ter s tem zmanjševala javni dolg. Očiščene banke pa bi lahko takoj začele kreditirati gospodarstvo.
Za vse obveznosti slabe banke bo odgovarjala država
Zakon določa tudi, da za vse obveznosti
slabe banke odgovarja država oziroma vsi
davkoplačevalci. Nadzor nad slabo banko
bo izvajalo ministrstvo za finance, sicer pa
se zanjo uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe. Statut slabe banke
bo sprejela vlada na predlog ministrstva in
po posvetovanju z Banko Slovenije.
Slaba banka bo po črki zakona dolžna javnosti razkrivati informacije, ki so pomembne za njeno poslovanje na enak način, kot to
velja za javne delniške družbe, razen podatkov, ki so po zakonu o bančništvu zaupni.
Zakon določa tudi, da bo naloge in pristojnosti skupščine slabe banke izvrševala
kar vlada kot njen edini delničar. Upravni
odbor slabe banke pa bo sestavljalo sedem
članov, izmed katerih bodo trije izvršni direktorji, ki bodo med seboj izbrali predsednika upravnega odbora. Izvršne direktorje
bodo izbrali na podlagi razpisa. Neizvršne
direktorje upravnega odbora slabe banke pa
bo imenovala in razreševala vlada na predlog
ministrstva za finance oziroma ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo. Člani upravnega odbora slabe banke bodo, podobno kot
poslanci in ministri, tudi zavezanci za prijavo premoženja v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije.
Za financiranje odkupov terjatev bank bo
lahko slaba banka izdajala tudi obveznice ali
druge finančne inštrumente s poroštvom države, prav tako pa bo lahko najemala posojila s poroštvom države. Pri izdaji obveznic
bo morala slaba banka upoštevati pogoje
Evropske centralne banke za financiranje
finančnih institucij. Zakon pooblašča slabo
banko tudi za pripravo, spremljanje in podelitev poroštev ter za poročanje o njih, o
čemer bo sklenila pogodbo s finančnim ministrstvom.
Slaba banka bo morala enkrat letno, najkasneje do konca maja, o svojem poslovanju
poročati državnemu zboru. V štirih mesecih po koncu finančnega leta pa bo morala
pripraviti računovodske izkaze in poslovno
poročilo. Po koncu koledarskega leta bo
morala slaba banka poslovno poročilo, ki
bo moralo prikazati usklajenost sredstev in
obveznosti ter prihodke in odhodke slabe
banke, posredovati ministrstvu za finance.
To poročilo bo priloga zaključnega računa
proračuna Republike Slovenije.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo,
gospodarno in učinkovito rabo sredstev sla-
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be banke in namenskih družb bo moralo po
črki zakona vsako leto opraviti Računsko
sodišče Republike Slovenije.
Veto državnega sveta in zbiranje podpisov
za referendum
Uveljavitvi zakona je nasprotovala skupina enajstih državnih svetnikov. Na njihov
predlog so člani državnega sveta v začetku
oktobra (10. 10.) z 19 glasovi za in s 14 glasovi proti izglasovali odložilni veto na zakon
o slabi banki
Prav tako so bili z zakonom nezadovoljni v Sindikatu kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG) Slovenije, zato so
začeli takoj zbirati podpise pod zahtevo za
razpis naknadnega zakonodajnega referenduma proti njemu. V državni zbor so nekaj
dni po sprejemu zakona (10. 10.) vložili več
kot 3000 podpisov za referendum.
Sindikalisti iz kemične industrije se bojijo,
da bi slaba banka najprej od bank prevzela
njihove terjatve do kemičnih podjetij, nato
pa bi ta podjetja poceni razprodala.
Kaj zakonu očitajo njegovi nasprotniki?
Menijo, da je zakon uveljavil najdražji model reševanja bank. Poudarjajo, da bo slaba
banka z odkupom slabih terjatev od bank
na ramena vseh davkoplačevalcev prenesla
bremena slabih odločitev bančnih uprav in
nadzornih svetov, ki so v preteklosti neodgovorno dajali kredite tajkunom in drugim,
ki jih danes ne morejo vrniti. Javni dolg naj
bi se zaradi tega povečal za štiri milijarde
evrov.
Nasprotnike zakona posebej moti, da
zakon slabi banki omogoča odkup ali odplačni prevzem premoženja bank, ne samo
njihovih slabih terjatev. Bojijo se, da bi zopet prihajalo do zlorab in da bi slaba banka
od bank odkupovala tudi terjatve dobrih
podjetij ter jih nato poceni (raz)prodajala
naprej. Sindikat kemične industrije se boji
prodaje Cinkarne Celje, Heliosa iz Domžal,
Steklarne Rogaška, Petrola, Pivovarne Laško, Mercatorja in številnih drugih podjetij.
Po mnenju sindikalistov bi kupci teh podjetij verjetno zasledovali le cilj povečanja
dobička ob zmanjševanju stroškov dela, kar
bi lahko privedlo do odpuščanja delavcev in
zapiranja podjetij.
Cela vrsta dvomov in pomislekov
Prav tako nasprotniki zakona trdijo, da bi
poslovanje slabe banke povzročalo visoke
stroške (zlasti bi bili visoki stroški cenitev
prenesenih slabih terjatev), na koncu pa bi
bilo banke treba še dokapitalizirati.
Najbolj pa nasprotnike zakona moti, da
slabe banke ne bo mogla nadzirati Banka
Slovenije, ker uradno ne bo banka, temveč
gospodarska družba. Tako bo slaba banka
imela pravico tudi skrivati svoje poslovne
tajnosti. Po mnenju nasprotnikov zakona
bodo odločitve slabe banke politično motivirane. Zato se sprašujejo, kako bo na tak
način zagotovljeno strokovno in neodvisno
ocenjevanje slabih terjatev, ki bodo prenesene iz bank. Nasploh so nasprotniki zakona
prepričani, da osnovni namen zakona ni sanacija bank za reševanje gospodarstva in delovnih mest, temveč za izvedbo zadnje faze
lastninjenja s poceni razprodajo državnega
premoženja. Po njihovem mnenju bi tako
zastavljen zakon privedel do hudega oškodovanja državnega premoženja, davkoplačevalci pa bi morali na svoja ramena sprejeti
tveganja za poroštva države v višini štirih
milijard evrov.
Ali in kdaj bo zakon zrel za to, da ga razglasi predsednik države in da ga objavijo v
uradnem listu, je danes težko napovedati, saj
proti njegovi uveljavitvi teže več postopkov.
Morda bo v državnem zboru sprejeti zakon
moral celo na referendum. Veljati pa bo začel naslednji dan po objavi v uradnem listu.
T. K.

Čezmejno sodelovanje slovenskogoriških občin
V četrtek, 4. oktobra 2012, so se v Centru Slovenskih goric sestali župani in predstavniki nekaterih občin iz območja Slovenskih goric in se dogovorili o čezmejnem
sodelovanju z regijo avstrijske Štajerske
Vulkanland. Sklenili so, da bodo podpisali
Pismo o nameri za čezmejno sodelovanje
z omenjeno regijo in za oblikovanje blagovne znamke Slovenske gorice. K sode-

lovanju želijo pritegniti tudi tiste slovenskogoriške občine, katerih predstavniki se
razgovora niso udeležili. Pismo o nameri
bo osnova za nadaljnje čezmejno sodelovanje z regijo Vulkanland, zlasti bo sodelovanje pomembno pri oblikovanju skupnih
projektov in za prijavo na javne razpise za
pridobivanje sredstev evropske finančne
perspektive v obdobju 2014-2020.

Svet SD za kmetijstvo in okolje
kritično o okoljskih temah

V

grajski dvorani murskosoboškega
gradu je bila konstitutivna seja sveta
za kmetijstvo in okolje SD v novi sestavi. Vodi ga podpredsednik SD in predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo,
prehrano in okolje mag. Dejan Židan. Svet
je za predsednico Odbora za okolje, ki deluje v sestavi sveta, imenoval dr. Marinko
Vovk. Svet je na prvi seji predlagal vladi in
parlamentu, da pri spreminjanju zakonodaje
na področju varne hrane upoštevata priporočila slovenske stroke in zaposlenih, ter ju
opozarja, da prehitro in prenagljeno spreminjanje sistema ogroža delovanje enega od
učinkovitejših sistemov v Evropi. Ob tem
svet opozarja na nujnost uskladitve stroke
glede tega vprašanja, in sicer na najvišjem
nivoju, primarno na področju izobraževanja.
Veliko je bilo govora tudi o drugih temah, o
kmetovanju na demografsko ogroženih in

obmejnih področjih, o zaraščanju krajine,
o vprašanjih gozdarstva in lesno predelovalne industrije, o ekološkem kmetovanju in o
varovanju naravnega okolja nasploh. V tem
kontekstu so bile načete tudi nekatere teme,
ki se dolgoročno povezujejo z vprašanji delovanja lovstva in lovske organizacije na Slovenskem.
Sicer pa je svet za kmetijstvo in okolje
na konstitutivni seji v Murski Soboti prav
tako menil, da je stališče Vlade, da pogoji
za polni prehod na 30-odstotno zmanjšanje
emisij niso izpolnjeni in zato te cilje zmanjšuje nepremišljeno, ker Slovenijo oddaljuje
od okoljsko ozaveščene skupine držav in jo
postavlja ob bok državam, ki zavirajo napredek EU. To je usodna in nevarna odločitev,
zato svet poziva Vlado RS k spremembi tega
stališča.
M.T.

Zbor lenarškega občinskega odbora
stranke DeSUS

V

četrtek, 18. 10. 2012, je
v prostorih Centra Slovenskih goric potekal
zbor članov lenarškega občinskega odbora stranke DeSUS.
Več informacij o aktualnih
dogodkih v stranki DeSUS in
o delovanju lenarškega občinskega odbora, o čemer so v navzočnosti generalnega sekretarja
stranke Ljuba Jasniča razpravljali na zboru, bomo objavili
v prihodnji številki Ovtarjevih
novic.
Uredništvo
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Cerkvenjak

Veličastna otvoritev Športnorekreacijskega centra Cerkvenjak

D

rugo soboto v oktobru (13. 10.) je
bil za Cerkvenjačanke in Cerkvenjačane slavnosten dan, saj so predali namenu nov Športno rekreacijski center
Cerkvenjak (ŠRC), za izgradnjo katerega so
si prizadevali zadnjih dvanajst let. Otvoritev
ŠRC je bila za občinske razmere prav veličastna: najprej so se pred nabito polno novo

tribuno na novem nogometnem igrišču postrojile vse nogometne ekipe Nogometnega
kluba Cerkvenjak, od najmlajših do najstarejših in deklet, nato so župan in podžupan
občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in Andrej
Kocbek ter predsednik NK Cerkvenjak Du-

šan Gavez simbolno prerezali trak in s tem
slovesno odprli ŠRC, nakar so se na otvoritveni prijateljski tekmi pomerili nogometaši
NK Cerkvenjak ter slovenskega državnega
in pokalnega prvaka NK Maribor. Pred več
kot tisoč gledalci je žogo za začetni strel na
otvoritveni tekmi vrgel iz zraka zmajar Ae-
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rokluba Sršen iz Cerkvenjaka. Skratka, gledalci so bili priče pravemu spektaklu.
Na slovesnosti ob otvoritvi, na kateri so
se zbrali vsi najvidnejši predstavniki političnega in gospodarskega življenja v občini
Cerkvenjak, poslanec Franc Breznik, župani
oziroma podžupani občin v osrednjih Slovenskih goricah, predstavniki Medobčinske
nogometne zveze Maribor in Nogometne
zveze Slovenije ter drugi gosti, je spregovoril župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc.
»Z izgradnjo ŠRC smo v Cerkvenjaku pridobili glavno nogometno igrišče po standardih
NZS, ki je pokrito z naravno travno preprogo, pomožno igrišče, ki smo ga zasejali s
travo, dve tenis igrišči, 120-metrsko atletsko
stezo, tribuno s 357 sedišči in sanitarijami,
slačilnicami za igralce, prostori za sodnike
in delegata, prostori za nujno medicinsko
pomoč, klubskimi prostori, streliščem in
parkiriščem za okoli 200 vozil,« je dejal.
Glavno in pomožno igrišče sta drenažirani ter opremljeni z razpršilci in s sistemom
za avtomatsko namakanje. S to pridobitvijo
so se pogoji za delo z različnimi selekcijami,
v katere je vključenih več kot sto mladih ljudi, bistveno izboljšali, saj so do sedaj delovali v nemogočih razmerah. Kljub temu je
po Žmavčevih besedah vseh 8 selekcij NK
Cerkvenjak dosegalo lepe uspehe. Še posebej se je izkazala članska selekcija, ki se je ob
koncu lanske nogometne sezone uvrstila v 1.
MNZ Maribor.
Po Žmavčevih besedah je celotna investicija v izgradnjo ŠRC stala
1.025.000 evrov. Od tega
je občina 190.000 evrov
prejela od ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo in 30.000 evrov iz
Fundacije za šport, 15 .000
evrov pa pričakujejo od
Nogometne zveze Slovenije. Za izgradnjo ŠRC se
je občina delno zadolžila
preko tako imenovanega
Ribniškega sklada oziroma Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja po zelo ugodni obrestni meri. Žal
za te namene oziroma za športno infrastrukturo ni na razpolago še kakšnih drugih ugodnih virov sofinanciranja.
Župan se je zahvalil občinskim svetnikom,
ki so prepoznali potrebo po izgradnji takšnega športnega centra v
Cerkvenjaku in ga seveda
podprli, saj se je o nujnosti
njegove izgradnje govorilo
že dvanajst let, vendar pa
do izgradnje ni prišlo delno zaradi težav pri odkupu
zemljišč, manjkalo pa je
tudi politične volje za pričetek izvajanja projekta.
ŠRC so začeli graditi 19.
septembra lani. Projektno
dokumentacijo je izdelalo
podjetje Žiher iz Dornave
(odgovorna projektantka
je bila Petra Žiher Sok),
gradbena in druga dela
pa je izvedla Komunala
Slovenske gorice iz Lenarta ter podizvajalci. »Tako
kot pri mnogih drugih
investicijah tudi tu ni šlo
brez težav, ki pa smo jih
sproti odpravljali skupaj z

nadzorom, Proplusom iz Maribora (glavni
nadzornik je bil Pavel Brglez), s projektanti,
izvajalcem in našo občinsko upravo. Tako
smo imeli preko 40 operativnih sestankov,
kjer smo sledili terminskemu planu in optimizaciji gradbenih del na samem objektu. Nekaj dodatnih težav nam je povzročila
sprožitev zemeljskega plazu na južni brežini
objekta v dolžini skoraj 90 metrov. Za njego-

vo sanacijo smo morali zagotoviti dodatna
sredstva,« je dejal Žmavc.
Na koncu je Žmavc poudaril, da ŠRC ni
pomemben samo za občino Cerkvenjak,
temveč tudi širše, za popularizacijo nogometa v osrednjih Slovenskih goricah ter tudi
za izvedbo tekem nižjih selekcij v okviru
NZS na državni ravni.
Tomaž Kšela

Cerkvenjačanom je čestital tudi dr. Milan Zver

N

a otvoritveno nogometno
tekmo med Cerkvenjakom
in Mariborom je prišel tudi
evropski poslanec in kandidat za predsednika države dr. Milan Zver, ki je ob
polčasu na povabilo organizatorjev
vse zbrane tudi nagovoril. Cerkvenjačankam in Cerkvenjačanom je čestital
za novo pridobitev in dejal, da športa
in politike ni dobro mešati. Zato o politiki ni govoril, pač pa je vse povabil
na »tekmo« med predsedniškimi kandidati na Martinovo nedeljo.
T. K.

Nov turistični objekt v Arheološkem
parku Cerkvenjak

V

Arheološkem parku v Brengovi v
občini Cerkvenjak, v katerem je
15 rimskih gomil, so sredi oktobra
v okviru dni evropske kulturne dediščine
slovesno odprli nov turistični objekt, ki bo
zaokrožil turistično ponudbo v parku in mu
omogočil, da bo v celoti zaživel.

Na slovesnosti je zbrane, med katerimi so
bili poleg domačinov tudi številni zgodovinarji, arheologi in drugimi gosti iz širše
regije, nagovoril župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc. Povedal je, da je v občini
Cerkvenjak okoli 100 antičnih gomil na pe-

tih različnih lokacijah, kar je samo dokaz, da
so bile osrednje Slovenske gorice poseljene že
v starem veku oziroma še prej, v času mlajše
kamene dobe ali neolitika. Veliko nejasnosti

sta pri raziskovanju rimskih gomil v Cerkvenjaku že pred več kot štiridesetimi leti odstrla arheolog Stanko Pahič iz Maribora in
nekdanji cerkvenjaški učitelj ter ljubiteljski
arheolog Vlado Lorber, ki sta za vse gomile
naredila topografijo ter nekatere tudi fizično
odprla oziroma odkopala, popisala, skicirala
in najdene predmete
predala ustreznim institucijam, zlasti Pokrajinskemu muzeju
v Mariboru, kjer so
še danes v depojih. O
svojih raziskovanjih
rimskih gomil sta napisala kar nekaj dnevniških zapisov, ki sta
jih pozneje strnila v
več knjig in strokovnih
razprav.
»Turistični objekt bo
dopolnil turistično ponudbo v arheološkem
parku, saj bodo obiskovalci pred ogledom rimskih gomil ali po
njem lahko kupili nekatere naše avtentične
spominke, se oskrbeli s propagandnim materialom, uporabili sanitarije in se umaknili
pred morebitnim slabim vremenom v posebno sobo, ki je v objektu. Investicijo, ki je
veljala nekaj manj kot
49.000 evrov, je financirala občina Cerkvenjak iz proračuna ter
deloma tudi s sredstvi
LAS Ovtar Slovenske
gorice ter ministrstva
za kmetijstvo v višini
okrog 19.000 evrov,
gradbena dela pa je v
dveh mesecih izvedlo
Gradbeništvo Roberta
Rokavca iz Andrencev,« je dejal Žmavc.
Na otvoritvi so sodelovali tudi člani
DMNR Peščeni Vrh in
KD Cerkvenjak, oblečeni v rimske toge, kar
je prireditvi dalo poseben pečat.
T. K.
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Benedikt

Zmanjkuje sredstev za investicije

T

ako kot v številnih slovenskih in slovenskogoriških občinah so tudi v
občini Benedikt zaskrbljeni, kako bo
občina v naslednjih dveh letih poslovala in
uresničevala svoje poslanstvo, saj bo država
znižala povprečnino za leti 2013 in 2014 na
536 evrov. Letos je povprečnina znašala 554
evrov, vendar jo je država že znižala na 543
evrov.
»Tako kot v domala vseh občinah so tudi
v naši občini največji porabniki sredstev iz
občinskega proračuna osnovna šola, vrtec,
društva in prejemniki socialnih transferjev,«
pojasnjuje župan občine Benedikt Milan
Gumzar. »Če bo država občinam zmanjšala
sredstva, bomo morali ustrezno zmanjšati sredstva vsem uporabnikom občinskega
proračuna.«

Ob tem velja spomniti, da občina na višino socialnih transferjev praktično ne more
vplivati. Občani, ki se znajdejo v socialni stiski, se namreč zatečejo po pomoč na center
za socialno delo, ki je po zakonu tako imenovana enotna vstopna točka za vse socialne
pomoči. Na centru za socialno delo jim odobrijo določene oblike pomoči. Nekatere od
teh mora nato izplačevati občina, kjer ima

občan stalno bivališče (obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelne, pomoč na
domu itd.). Ker občine na višino teh sredstev
ne morejo vplivati, jim bo ob zmanjšanem
financiranju toliko manj sredstev ostalo za
druge proračunske porabnike.
Ob zmanjšanju sredstev za financiranje
občin je vlada obljubila tudi, da bo občinam zmanjšala obveznosti, ki jih imajo po
zakonu. »To pomeni, da se bodo morali
standardi in normativi v javnih zavodih, ki
jih financiramo v občinah, znižati. V našem
konkretnem primeru to lahko pomeni nižjo
kakovost v šoli in vrtcu,« pravi Gumzar.
Občine v celoti financirajo vrtce, skupaj s
plačami zaposlenih, medtem ko osnovnim
šolam pokrivajo samo materialne stroške.
Odločanje o normativih za oddelke in o
kadrovskem načrtu je v rokah države. »Če
bodo vrtci iz občinskega proračuna dobili za deset odstotkov manj sredstev, jim ne
bo preostalo drugega, kot da znižajo plače,
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saj drugje ne morejo toliko privarčevati. V
osnovnih šolah pa bodo zaradi zmanjšanja
sredstev iz občinskega proračuna v 'slabši
kondiciji' objekti in učila,« pojasnjuje župan
občine Benedikt.
Po besedah Gumzarja bodo občine imele
tudi manj sredstev za vzdrževanje javne komunalne infrastrukture.
Kot pravi Gumzar, pa je najhuje, ker bo
občini Benedikt, podobno kot v veliki večini
slovenskih občin, zaradi vsega navedenega
zmanjkalo sredstev za investicije. Če občine ne bodo imele dovolj sredstev za lastno
udeležbo pri načrtovanih projektih, z njimi
ne bodo mogle kandidirati za evropska sredstva.
Vlada je ob znižanju povprečnine napovedala, da bo z novim letom sprostila cene
komunalnih storitev,
ki so bile doslej zamrznjene praktično že
od leta 2006 oziroma
2007. Ker so se stroški
v komunalnih podjetjih povečevali, so
mnoga v zadnjem času
ustvarjala izgubo. »Če
se bodo cene sprostile,
se bodo cene komunalnih storitev povečale,
standard uporabnikov
pa zmanjšal,« pravi
Gumzar.
Ali bosta na poslovanje občine Benedikt v prihodnje kaj
vplivala tudi zakon o Slovenskem državnem
holdingu in zakon o ukrepih države za krepitev stabilnosti bank, če bosta kljub vetu v
državnem svetu in pobudi za referendum le
stopila v veljavo? »Na poslovanje naše občine oba zakona ne bosta imela neposrednega vpliva,« pojasnjuje Gumzar. »Trenutno
imam premalo informacij, da bi lahko meritorno sodil o obeh
zakonih, vendar pa
visi v zraku bojazen,
da bo na osnovi obeh
zakonov prišlo do
odprodaje
zadnjega
premoženja, ki so ga
ustvarili delovni ljudje
v tej deželi. Gre za bojazen, da se zaradi tega
standard ljudi ne bo
nič povečal, temveč da
bodo s poceni prodajo
premoženja poplačali
samo stare dolgove.«
Katere teme oziroma naloge pa so v občini Benedikt ta čas v ospredju? »Trenutno
nimamo v obravnavi nič posebnega. Občina
izvršuje svoje redne naloge, ki jih ima po zakonu in svojih aktih in dokumentih,« pojasnjuje Gumzar.
Tomaž Kšela, foto: E. P.

Sveta Ana

Vinogradniška pot, pestro Martinovo

N

a občini so težko pričakovali rezultate razpisov. Projekt Vinogradniška učna pot Franca Postiča je
bil uspešen. Gre za sredstva iz ukrepa 323
iz programa razvoja podeželja. Z ostalimi
projekti pa žal niso zbrali zadostnega števila
točk, a na občini niso vrgli puške v koruzo,
saj bodo počakali še na razpise in morebiti
tam uspeli, je povedal župan Silvo Slaček.
Realizacija vinogradniške učne poti bo potekala že v zimskih mesecih, ko bodo pripravili ustrezno dokumentacijo in preko javnega
razpisa izbrali izvajalca del. Predvidevajo, da
bi se dela začela spomladi in v jeseni 2013
tudi končala. »Gre za izredno pomemben
projekt za kraj sam, vinogradnike, sadjarje
in turistično društvo, saj bo na tej učni poti,
dolgi približno 1 km, moč spoznati življenje
in delo zelo pomembnega vinogradnika,
sadjarja in zdravnika Franca Postiča. Posajene bodo trte potomke njegovih sort, ki jih je
vzgojil in negoval ter znanstveno spremljal,
prav tako bosta na ogled muzej in stalna
razstava na Pergerjevem vrhu - trenutno v
avli občine,« je še dodal župan Slaček. Po-

stič je, tako izhaja iz Trummerjeve knjige
1848, opravil prvi popis trt na Štajerskem in
hkrati zapisal največ različnih trt na enem
mestu. Predvidevajo, da bo učna pot veliko
doprinesla kraju samemu, saj imajo namen
sodelovati tudi s strokovnimi inštitucijami
na področju vinogradništva, vinarstva, zgodovine idr. Učna pot bo odlična podlaga za
dijake in študente. Letos bodo v Postičevem
duhu že začeli prve Postičeve dneve, ko mu
bodo okoli Martinovega odkrili spominsko
ploščo in pripravili okroglo mizo z naslovom Prispevki k zgodovini vinogradništva
Sv. Ane in Slovenskih goric ter odprli stalno razstavo. Na Martinovo soboto pa bodo
pestro dogajanje dopolnili še odkritje kipa
brentarja na otoku pred OŠ Sv. Ana, trgatev žametovke, snetje klopotca, krst mošta
in degustacija mladega vina ter ob koncu
še Martinov ples v bližnji gostilni. Seveda
teh dogodkov ne pripravlja smo občina Sv.
Ana, temveč še TD Sv. Ana, Društvo vinogradnikov Sv. Ana ter Zgodovinsko društvo
Slovenske gorice.
S. R. Breznik

Varčevanje z energijo

N

a občini Sv. Ana
je imajo v načrtu
obnoviti in preurediti stavbe, ki so v lasti
občine, na energijsko varčen način. Omenili smo
že, da so se najprej lotili
osnovne šole, ko so letos
končali fasado in zamenjali okna, celotna investicija
je stala cca 200.000 evrov,
od tega so porabili državna
sredstva ter lastna, ki jim
pripadajo po 21. čl. zakona o financiranju občin. V
drugi fazi imajo namen zamenjati kurilno olje za biomaso oz. naraven energent, saj želijo, da bi
bile vse zgradbe energetsko varčne. Pokazati

želijo tudi to, da se da prihraniti pri energiji
in živeti čim bolj ekološko ozaveščeno.
SRB

Gasilci, na pomoč!

U

pam, da nam ni
bilo in nam ne bo
potrebno tega izreči, a mesec oktober je še
posebej namenjen ozaveščanju javnosti o požarni
ogroženosti ter kako ravnati ob različnih nesrečah.
Gasilske vaje in intervencije
so se v oktobru na pobudo
PGD Sv. Ana z enoto Lokavec kar vrstile. Tako je enota Lokavec v ponedeljek,
15. oktobra, pripravila gasilsko vajo s poudarkom na
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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 30. novembra!
Uredništvo

reševanju poškodovane osebe v požaru. Na
kmetiji Mihelič v Rožengruntu se je zbralo
20 gasilcev PGD Velka in PGD Sveta Ana z
enoto Lokavec, ki so uspešno izpeljali vajo.
Ob koncu je vodja enote Karl Škrlec ocenil
uspešnost vaje in dodal še par napotkov za
v prihodnje, prav tako se mu je pridružil še
poveljnik PGD Sv. Ana Feliks Bauman, ki
je udeležene gasilce spodbudno nagovoril.
Sledila je okrepčilna malica na kmetiji Mihelič.
S. R. Breznik

|5

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN
TEMA

Lenart

Računsko sodišče o Vrtcu Lenart
Javnost v SV Sloveniji je v zadnjih dneh
vznemirilo mnenje računskega sodišče o naložbah v vrtca v Slovenski Bistrici in Lenartu.
V dnevnem tisku sta vodstvi občin objavili
svoja komentarja. V Ovtarjevih novicah objavljamo mnenje župana občine Lenart mag.
Janeza Krambergerja.
Uredništvo

V

sklopu več naključnih vpogledov
v slovenskih občinah je računsko
sodišče opravilo tudi vpogled v postopke izgradnje novega vrtca v Lenartu.
Kljub temu, da le-ta že kar nekaj časa uspešno služi svojemu namenu, so dokončno
revizijsko poročilo izdali šele sedaj, pogledati ga je mogoče tudi na uradnih spletnih
straneh Računskega sodišča Republike Slovenije.
Občina Lenart je sicer pridobila negativno
revizijsko mnenje, iz le-tega pa izhaja, da ni
zahtevano odzivno poročilo, ker so bile nepravilnosti, v kolikor je bilo to mogoče, že
odpravljene v samem revizijskem postopku.
Za osvežitev spomina dodajmo, da je občina
objavila razpis v Uradnem listu RS, in sicer
po postopku podelitve stavbne pravice. Na
podlagi pridobljenih (petih) ponudb je tudi
s pomočjo finančnega svetovalnega podjetja, ki je temeljito analiziralo vse prispele
ponudbe, izbrala najugodnejšega izvajalca,
ki je kvalitetno in v roku zaključil investicijo. Dolgo izkazana potreba po širitvi vrtca je
bila tako uspešno rešena. Seveda bi si želeli,
da bi takrat pridobili tudi druge vire financiranja, a kljub aktivnostim za investicijo iz
evropskih skladov ali državnega proračuna
takrat ni bilo mogoče pridobiti sofinanciranja, niti ni kazalo, da bi jo lahko tako hitro
financirali iz drugih virov. Zanimivo je, da
nas je na takšno možnost izgradnje opozorilo in napotilo prav tedanje Ministrstvo za
šolstvo in šport RS, saj je bila in je podobna
praksa v Sloveniji v zadnjem času kar razširjena. Občina Lenart je v preteklem obdobju
treh let poleg širitve vrtca v Lenartu povečala tudi vrtec v Voličini, kljub temu pa danes,
kot lahko sledimo na uradnih spletnih straneh ministrstva, ki sprotno ažurira podatke

o prostih kapacitetah v vrtcih, ugotavljamo,
da so kapacitete tako v Lenartu kot v Voličini polno zasedene. Zato kljub celovitemu
mnenju ostaja še vedno malo grenkega priokusa, ko se je revizorjem zapisalo, da nismo
na ustrezen način dolgoročno načrtovali
investicije (demografska gibanja v obdobju
petih let), saj je že sedaj glede na zasedenost
prostorov evidentno, da je bila investicija še
kako potrebna. Glede na dinamiko vlaganj v
stanovanjske objekte pa lahko pričakujemo,
da zasedenost vrtca gotovo ne bo vprašljiva.
Samo revizijsko poročilo je za občino
pravzaprav odličen brezplačni vpogled v
njeno strokovno delo v posameznih postopkih, tako tudi predmetno revizijo dojemamo
pozitivno. Gotovo so nas v samem postopku
opozorili na določena razhajanja med mnenji Ministrstva za finance RS in drugih vej
državne uprave in stališč računskega sodišča, kar nas je vseeno nekoliko presenetilo.
Za nas je najpomembneje, kar ugotavlja
tudi računsko sodišče, da je pridobljena
ponudba oziroma cena tržna in ekonomična, gotovo pa bomo predmetno revizijsko
poročilo, ki je dokončno, temeljito proučili
in izvlečke le-tega uporabili pri nadaljnjih
postopkih. Želimo pa si, da bi do podobnih
poglobljenih in temeljitih napotkov s strani
pristojnih organov občina prišla že v fazi priprave na projekte oziroma izvedbe in ne šele
po zaključku investicije. To pa toliko bolj,
ker smo si že v fazi izvedbe postopka prizadevali priti do tovrstnih informacij, pa nam
niso bile na voljo, saj se je s tem vprašanjem
pričelo ukvarjati šele, ko je bilo zgrajenih
že veliko število objektov. Postopek podelitve stavbne pravice je kompleksen pravni
institut, kar dokazuje tudi dejstvo, da so se
bistveno spremenile tudi postopkovne določbe v zvezi s podeljevanjem stavbnih pravic v javnem sektorju (ZSPDSLS). A to je že
ustaljena praksa v Sloveniji. V fazi odločanja
ni mogoče dobiti kvalitetne informacije, ko
je zadeva zaključena, pa različni organi ne
skoparijo z analizami in napotki, kako bi se
morali odločati, in to taisti, ki jih za mnenje in nasvet vprašamo že ob začetku. Kako
slovensko.

Prevent Halog bo odpuščal!

I

z podjetij, ki so se znašla v finančni stiski in jim zmanjkuje tudi naročil, še naprej prihajajo nespodbudne napovedi
o odpuščanju delavcev. To naj bi se kmalu
zgodilo tudi v tovarni Prevent Halog v Lenartu, ki zaposluje 742 delavcev. Na območni službi Zavoda za zaposlovanje v Lenartu
so potrdili, da so iz družbe Prevent Halog
že prejeli obvestilo o načrtovanem odpuščanju. Delovno razmerje naj bi prenehalo 213
delavcem, nam je povedala vodja Urada za
delo Slovenska Bistrica, Lenart in Ruše Helena Kropej Celan: »Predvideni roka, v katerih bodo prenehanja, so december 2012 in
januar 2013. Razlog naj bil drastičen upad
naročil s strani kupcev.«
Z zmanjševanjem proizvodnje v avtomobilski industriji se namreč zmanjšuje tudi
povpraševanje po proizvodnji Prevent Haloga - to pa je proizvodnja avtokonfekcije.
In kaj novo odpuščanje pomeni za lenarško
občino, saj je Prevent Halog njen največji
zaposlovalec? »Pomeni opazen dvig brezposelnosti na območju tega dela Slovenskih
goric,« potrjuje Celanova.
Julija je bila lenarška občina s 7,7-odstotno stopnjo brezposelnosti pod slovenskim
povprečjem. Novi brezposelni jo bodo seveda zvišali, povečale pa se bodo tudi socialne stiske. Mnogi si delo iščejo tudi v bližnji
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Avstriji. A za odpuščene Preventove delavce
tam ne bo veliko možnosti, ker nimajo znanj,
ki bi bila zanimiva za zaposlitev v Avstriji,
saj prevladujejo šivilje in priučeni delavci.
Izobraženega kadra je v sedanji strukturi zaposlenih v Lenartu manj.
Franz Thomas Herzog, direktor Prevent
halog, d. o. o., je v sporočilu za javnost poudaril: »Zmanjšanje števila zaposlenih je
neizogibno. Vodstvo Prevent Halog-a izvaja
intenzivne pogovore s svojimi zaposlenimi,
reprezentativnim sindikatom in Zavodom
za zaposlovanje. Tako bomo najbolje našli
rešitev, ki bo poštena, razumljiva, družbeno
in socialno sprejemljiva ter v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami. Cilj potrebnih in
neizogibnih ukrepov je zagotoviti podjetju
Prevent Halog varno prihodnost.«
Konec septembra so bile na lenarškem
uradu prijavljene 603 brezposelne osebe,
od 1. oktobra do danes pa se je prijavilo še
97 brezposelnih oseb, med njimi pa prevladujejo študenti in delavci, ki jim je poteklo
delovno razmerje za določen čas. Socialna
slika v osrednjih Slovenskih goricah, o kateri smo doslej govorili, da je znosna oziroma
obvladljiva, bo konec tega in v začetku prihodnjega leta opazno drugačna.
Edvard Pukšič

13. seja lenarškega občinskega sveta

L

enarški občinski svetniki so se v četrtek, 18. oktobra, sestali na 13. redni
seji. Dnevni red je bil dokaj obširen,
vendar je župan mag. Janez Kramberger
umaknil točko z razpravo o ceni proizvodnje tople vode in distribucije toplote na
območju naselja Lenart, ker se predstavniki
Ekotoplote zaradi zadržanosti seje niso mogli udeležiti in so se opravičili. Na predlog
svetnika Saše Tomažiča je bilo umaknjeno

tudi poročilo o izvrševanju proračuna občine od januarja do konja junija 2012.
Svetniki so v drugi obravnavi potrdili odlok o pokopališki dejavnosti, urejanju pokopališč in pokopališkem redu in soglasno
sprejeli odlok o občinskih cestah v občini
Lenart.
Občinski svet je potrdil dva elektorja za
splošne volitve v državni svet, in sicer Damirja Jelenka in Sašo Tomažiča. Svetniki so

se odločili o prejemnikih priznanj občine
Lenart za leto 2012. Za častnega občana so
razglasili Bogdana Šavlija, dolgoletnega
direktorja podjetja TBP Lenart, Zlati lenarški grb bo prejel dr. Marjan Toš, prejemnica Srebrnega lenarškega grba je Inge
Markoli, Bronasti lenarški grb pa prejme
Društvo vinogradnikov Lenart. Plakete
občine Lenart prejmejo Lana Žabčič, Pizzeria cafe Agata Jožef Letnik in Žitni mlin,
pekarna in trgovina
Branko Petovar. Priznanja bodo podeljena
na proslavi ob občinskem prazniku, ki bo
2. novembra.
Direktorica Razvojne agencije Slovenske
gorice Tanja Hrastnik
je predstavila investicijski program »Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v občini
Lenart«, ki je bil soglasno potrjen. Radovan
Šuman,
predsednik
Društva vinogradnikov Lenart, je predstavil zamisel, da na mestu sedanjega razglednega stolpa v Zavrhu
z donacijskimi sredstvi zgradijo višji in sodobnejši razgledni stolp. Sprejet je bil sklep
o začetku postopka za pridobitev potrebnega
gradbenega dovoljenja. Nadzorni odbor občine Lenart je svetnike seznanil s poročilom
o nadzoru poslovanja Osnovne šole Lenart
in Vrtca Lenart ter Osnovne šole Voličina.
Darja Ornik

Prireditve ob prazniku
Spoštovani!
Praznik občine Lenart je v času, ko goduje
farni zavetnik sv. Lenart. Občinski praznik
je praznik vseh občank in občanov občine
Lenart. Je dogodek, ki ne razdvaja, temveč
združuje enako ali pa različno misleče. Kaj
in kdo je občina? V našem maternem jeziku
obstajajo besede, ki niso oprijemljive, npr.:
država, domovina, občina, društvo. Vsaka
od navedenih besed predstavlja skupnost

ljudi, ki živijo in delujejo za enake ali pa različne cilje. Na Občini Lenart skrbimo za dobrobit občanov in občine na vseh področjih
življenja. Občina, društva in druge organizacije smo pripravili dogodke in prireditve ob
prazniku, zato vas vabim, da se jih udeležite
v čim večjem številu, kajti tudi na ta način se
povezujemo in sodelujemo.
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart

SOBOTA, 20. 10. 2012, OB 17. URI,
DOM KULTURE LENART
Koncert pevk Društva upokojencev Lenart

Teater za vse, Jesenice
Vsak dan vrtnarka Špela zaliva cvetice v
svojem vrtu. Nekega dne pa med cvetjem
najde jajčece. Prav kmalu iz njega prileze
mala gosenica. Naslednji dan je gosenica že
večja, več poje in še bolj zrase … Zabavna
predstava, v kateri sodelujejo tudi otroci.
Organizator: Občina Lenart

Organizator: DU Lenart

PETEK, 26. 10. 2012, OB 20. URI, DOM
KULTURE LENART
Tandem «Proti toči«, Denis Čuček in Peter
Šenekar, koncert

»PROTI TOČI« (poleti) in »PROTI POLEDICI« (pozimi) je unplugged glasbeni
tandem, ki ga sestavljata Lenarčana Denis
Čuček in Peter Šenekar.
Živa Jukebox glasba na zabavi, plesu, koncertu, barih, klubih … Repertoar ponuja
široko paleto slovenskih in svetovno znanih
hitov, ki jih tandem izvaja na svojstven način. Glasba za »stare rokerje« in mlade, ki
odkrivajo stare glasbene hite.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 27. 10. 2012, OB 9. URI, TRG
OSVOBODITVE V LENARTU
Pohod po občini Lenart

Spoznajte skrite kotičke, lepoto jesenske narave v prijetnem druženju po »pešpoteh« po
občini.
Organizator: Občina Lenart in Planinsko
društvo Lenart

OB 16.30, DOM KULTURE LENART
Lačna gosenica, lutkovno-igrana predstava,

NEDELJA, 28. 10. 2012, OB 19. URI,
DOM KULTURE LENART
Moja briljantna ločitev, monokomedija, igra
Irena Mihelič

Gospa Angela lepega dne, ko se mož vrne
s »službenega« potovanja, izve, da je njun
zakon že leta čustveno mrtev. Z njegovim
»čustvenim opustošenjem« se že nekaj časa
zavzeto ukvarja njegova ljubica. Angela pa
bo morala preko številnih preizkušenj, da na
koncu ugotovi, da le ni vse tako črno …
Stand – up komedija, ki jo bo izvedla članica
SNG Maribor Irena Mihelič, velja za svetovno uspešnico, saj so jo igrali v več kot 30
državah sveta. Že več kot leto dni navdušuje
gledalce v Sloveniji.
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 30. 10. 2012, OD 10. DO 12.
URE V PROSTORIH DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU (»stara policija«)
Ustvarjalne delavnice: Skozi igro in stisk rok
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do prijateljstva, vodita Andreja Štancer in
Nika Arnuš.
Delavnice za sproščanje domišljije in preganjanje dolgčasa. Pridite!
Organizator: Društvo prijateljev mladine
Slovenske gorice
PETEK, 2. 11. 2012, OB 18. URI, DOM
KULTURE LENART
Proslava ob občinskem prazniku
Nastopajo:Vokalna skupina Il divji in Vokalna skupina Jazzva
Vokalna skupina Il divji vas bo navdušila z
izvrstnim petjem najrazličnejših glasbenih
zvrsti, pozitivno energijo, originalnimi domislicami in mladostnim žarom.
Vokalna skupina Jazzva
Skupina Jazzva ustvarja glasbo samo z glasovi. Ideje za repertoar črpajo iz najpopularnejših pesmi novejšega in starejšega datuma, slovenskih popevk, ljudskih pesmi, jazz
standardov kot tudi iz del, napisanih posebej
za vokalne skupine. Tako v svojih vrstah kot
tudi izven njih sodelujejo z odličnimi aranžerji, ki več kot uspešno poskrbijo, da vse
njihove male, nore ideje pridejo med notno
črtovje. Radi se poigravajo z različnimi zvoki, ki jih vključijo v skladbe ter jim tako dajo
dodatno zanimivost in širino. Nepozabno
glasbeno doživetje.
Podeljena bodo priznanja Občine Lenart za
leto 2012.
Organizator: Občina Lenart
SOBOTA, 3. 11. 2012, OB 9. URI, ŠPORTNA DVORANA LENART
Tradicionalni turnir v malem nogometu za
člane
Organizator: Občinska športna zveza Lenart
OB 9. URI, RŠC POLENA
Balinarski turnir 3+1 moški in ženske
Organizator: Športno društvo za vse generacije - sekcija balinanje
OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
Koncert KD Slovenskogoriški glasovi
Pevci Kulturnega društva Slovenskogoriški
glasovi so pod umetniškim vodstvom Lojzeta Peserla pričeli z delovanjem v oktobru
2010. Vokalno skupino sestavljajo pevci iz
štirih občin: Maribora, Pesnice, Sv. Ane in
Lenarta. Prvi samostojni koncert so imeli
spomladi 2011 v Voličini, prav tako so v lanskem letu snemali za TV oddajo »Ljudje in
zemlja«. Njihov repertoar je raznolik. Prepevajo narodne, umetne in pesmi drugih
narodov. Največ pojejo slovenske pesmi, saj
se zavedajo slovenskih korenin in naše lepe
domovine, ki ji pripadajo. Koncert za ljubitelje lepega petja.
Organizator: KD Slovenskogoriški glasovi
in Občina Lenart
NEDELJA, 4. 11. 2012, OB 10.30
Slovesna sv. maša in žegnanje
OB 18. URI, DOM KULTURE LENART
Mož na preizkušnji, veseloigra, dramska sekcija KTD Selce
Člani dramske skupine Kulturno turističnega društva Selce bodo v veseloigri Mož na
preizkušnji, ki jo je režirala Julijana Bračič,
prikazali vse preizkušnje, ki jih mora prestati zakonski mož. V Selcah so že zabavali
in nasmejali občinstvo v polni dvorani in
dokazali, da je smeh najboljše zdravilo za
tegobe sodobnega časa.
Organizator: Kulturno turistično društvo
Selce in Občina Lenart
PONEDELJEK, 5. 11. 2012, OB 10. URI,
AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA
LENART
Otvoritev razstave slik varovancev VDC
Polž, enota Lenart Mravlja
Dela, ki bodo razstavljena, so ustvarili uporabniki iz 4 enot VDC Polž Maribor.
Nastala so na dveh likovnih kolonijah, ki sta
se odvijali v enoti Lenart Mravlja.
Tema je bila »Razpoloženje«. Uporabniki so
slikali akrile na platno. Nastala so zelo lepa
in izvirna dela, ki si jih je vredno ogledati.
Razstava bo tudi prodajna, tako da bo dela
možno kupiti na otvoritvi in tudi kasneje v
prostorih enote Lenart Mravlja na Ilaunigovi 19 v Lenartu.
Organizator: VDC Polž Maribor, Enota Lenart Mravlja in Občina Lenart
TOREK, 6. 11. 2012, KNJIŽNICA LENART, VES DAN
Cekinčkov piknik Knjižnice Lenart, ob praznovanju 50-letnice knjižnice
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Druženje s slovenskimi pisatelji in mladimi
književnimi ustvarjalci na kostanjevem pikniku pri Knjižnici Lenart. Prireditev bo potekala v okviru 50-letnice Knjižnice Lenart
in bo obarvana tako, da bo dopoldne nekaj
za najmlajše, popoldne bo namenjen domačim avtorjem, kostanjev piknik bo rdeča nit
za vse obiskovalce in za medgeneracijsko
druženje.
Organizator: Knjižnica Lenart

OB 16. URI, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
Ovtarjev pohod s svetilkami
Ovtar Marko Šebart bo otroke, mlade in starejše, ponovno popeljal na zanimiv pohod s
svetilkami. Čakajo vas prijetna presenečenja
in zanimiva doživetja.
Organizator: Vrtec Lenart in Občina Lenart

SREDA, 7. 11. 2012,OB 10.30, DOM SV.
LENARTA, GUBČEVA 5, LENART
Proslava ob občinskem prazniku za stanovalce Doma sv. Lenarta in otvoritev razstave
fotografij avtorja Cirila Velkovrha.
Kulturni program: Pevke DU Lenart.

ČETRTEK, 8. 11. 2012 OB 16.30, DOM
KULTURE LENART
Hop v pravljico!, predstava za otroke

Nastopa Gledališka skupina OŠ Voličina, režija Petra Caf
To je zgodba o nagajivem Tinčku, ki si noče
umivati rok. Ponj pride čarovnica iz pravljice Janko in Metka. Popelje ga v pravljični
svet, kjer se sreča z junaki iz Rdeče kapice
in Sneguljčice. Z zvijačami se spretno reši in
se vrne v resnični svet varnega doma. Igra
zmešnjav, ki bo razveselila mlade gledalce.
Organizator: Občina Lenart

OB 18. URI, CENTER SLOVENSKIH
GORIC V LENARTU
Prireditev ob 20-letnici Sadjarskega društva
Slovenske gorice Lenart

Jabolku so že od nekdaj pripisovali čudežno
in zdravilno moč. Člani Sadjarskega društva
Slovenske gorice Lenart, ki združujejo sadjarje iz širšega območja Slovenskih goric,
bodo 20-letnico delovanja obeležili s sadjarsko razstavo. Prikazala bo bogastvo različnih vrst in sort sadja. Paša za oči, veselje za
dušo, slast za usta. Razstava bo na ogled do
vključno nedelje, 11. novembra.
Organizator: Sadjarsko društvo Slovenske
gorice Lenart.

PETEK, 9. 11. 2012, OB 17. URI, GALERIJA KONRADA KRAJNCA V LENARTU
Obeležitev 20-letnice galerije in delovanja
likovne delavnice za mlade

Slikarska dela razstavljajo Bogdan Čobal,
Rado Jerič, Stojan Grauf, Vladimir Potočnik
in Konrad Krajnc. Prisrčno vabljeni!

OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
Koncert Cerkveno-prosvetnega mešanega
pevskega zbora Kulturnega društva Sveta
Ana

Kdor poje rad, ostaja mlad, pravi stari rek in
to prav gotovo drži za Cerkveno-prosvetni
pevski zbor KD Sv. Ana. Vabimo vas, da v
družbi pevcev iz Sv. Ane preživite prijeten
glasbeni večer ob poslušanju narodnih in
umetnih pesmi slovenskih in tujih avtorjev. Pesmi bodo razvedrile poslušalce vseh
generacij, saj bomo prisluhnili tradicionalnim kot tudi modernejšim izvedbam pesmi.
Glasba iz duše odpravi umazanijo vsakdanjega življenja, zato pridite na koncert in si
privoščite glasbeni užitek.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 10. 11. 2012, OB 11. URI,
TRG OSVOBODITVE V LENARTU
Martinovanje

Druženje s prijatelji in znanci, ob kozarčku
mladega vina, domačih dobrotah, ponudbi na stojnicah, ki vabi h pokušini, glasba,
smeh in dobra volja. »V vinu je največ sonca. Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino, kajti
z njim vnesejo svetlobo sonca v človeške
duše« (Maksim Gorki). Vabljeni na veselo
druženje!
Organizatorji: Občina Lenart, TIC Lenart,
Društvo vinogradnikov Lenart

OB 17. URI, DOM KULTURE LENART
Srečanje ljudskih godcev in pevcev

Prireditev s prikazom ljudskih običajev na
Martinovo.
Organizator: KD Pod lipo Lenart
Ogled in udeležba na prireditvah sta brezplačna.

Sveta Trojica

Dokumentacija za čistilno napravo v
Zgornji Senarski je nared

O

bčinski svet v občini Sveta Trojica
je sprejel sklep o potrditvi »Dokumenta identifikacije investicijskega
projekta 'Kanalizacija in čistilna naprava
Zgornja Senarska'«, ki ga je septembra letos
izdelala občinska uprava na čelu z direktorjem Srečkom Aleksandrom Padovnikom.
Projekt so uvrstili v Načrt razvojnih programov občine za obdobje 2012 do 2016.
Izgradnja čistilne naprave v Zgodnji
Senarski in ustreznega kanalizacijskega
omrežja bo stala predvidoma nekaj več kot
986.000 evrov. Gradnja bo predvidoma potekala od januarja 2013 do decembra 2014.
Občina bo morala za investicijo zagotoviti v
dveh letih okoli 286.000 evrov lastnih sredstev. Poleg tega pa naj bi zagotovili nekaj več
kot 700.000 evrov sredstev iz »bruseljske«
blagajne oziroma iz evropskega sklada za
razvoj regij.
K celoviti obravnavi odvajanja in čiščenja
odpadnih voda so v občini Sveta Trojica pristopili že leta 2008. Tako so v letih od 2008
do 2010 v okviru operacije »Vodovod, kanalizacija, čistilna naprava Sveta Trojica« zgradili 4970 metrov kanalizacijskega omrežja in
čistilno napravo ob potoku Ročica v velikosti
650 populacijskih enot. To prvo kanalizacijsko omrežje je zajelo fekalne odpadne vode,
zlasti od več obstoječih izpustov lokalnih
kanalizacijskih cevovodov mešanega tima,
ki so se prej prosto in brez čiščenja spuščali
v naravo.
V letih 2011 in 2012 so v občini izvedli
fekalno kanalizacijo v dolžini okoli 2200
metrov v okviru operacije »Dopolnilno ka-

nalizacijski omrežje Sveta Trojica, Zgornja
Senarska«, ki se je navezala na že v prejšnji
operaciji zgrajeno kanalizacijo. Doslej so
zgradili predvsem kanalizacijo po ulicah,
na katero se lahko priključujejo gospodinjstva. Sedaj je omogočena priključitev na
kanalizacijo in čiščenje odpadnih vod veliki
večini prebivalstva naselja Sveta Trojica iz
tistega dela naselja, ki gravitira proti dolini Ročice. Glede na geografske značilnosti
pa morajo za preostali južni del naselja, ki
gravitira proti dolini Pesnice, zgraditi dodatnih 2000 metrov kanalizacijskega omrežja
in čistilno napravo velikosti od 500 do 650
populacijskih enot. Ta kanalizacija bo imela
dva kraka – vzhodnega in južnega. Oba kraka predstavljata, gledano z ekonomskega in
tehničnega vidika, celoto, ki jo bodo končali
z izgradnjo čistilne naprave Zgornja Senarska. Najprimernejša lokacija zanjo je na jugozahodnem delu območja med regionalno
cesto Lenart-Ptuj in avtocesto, ob iztočnem
kanalu iz akumulacijskega jezera.
Neposredno se bo na omenjeno kanalizacijsko omrežje spočetka priključilo 70 prebivalcev. Hkrati bo zgrajena osnova za odvajanje odpadnih voda iz novega stanovanjskega
naselja, ki bo po projektih zraslo na južnem
delu Svete Trojice.
Ko bodo v naslednjem obdobju komunalno opremili novo naselje, bodo hkrati
dogradili še kanalizacijsko omrežje za del
naselja Zgornja Senarska ter pripravili vse
potrebno za komunalno ureditev športno
rekreacijskega centra ob Trojiškem jezeru.
T. K.

Glavnina letošnjih investicijskih del v
Trojici končana

P

red dvema mesecema smo poročali,
da je v centru občine Sveta Trojica
veliko gradbišče. Sedaj pa se lahko
že pohvalimo, da so dela
v zvezi z gradnjo dopolnilnega kanalizacijskega
omrežja, rekonstrukcija
in modernizacija vodovodnega omrežja, rekonstrukcija NN in SN elektro
omrežja, modernizacija
TK omrežja v glavnem že
končana vsaj v obsegu, ki
je bil predviden za letos.
Največ del je še ostalo v
vezi z rekonstrukcijo javne
razsvetljave, ki bo predvidoma končana do 15. novembra.
Končana je tudi rekonstrukcija cest v Cafovi ulici, Kratki ulici, Cankarjevi, Brnčičevi,
Cvetlični ulici, Studenčni ulici ter na odseku
Slovenske ulice. Rekonstruirala in nekoliko
razširila se je tudi cesta na Poti v Dobravo,
obnovljen je pločnik ob Mariborski cesti.

Prvotno je bila predvidena rekonstrukcija cest z enoslojno asfaltno prevleko-BNOS.
Kasneje je bila sprejeta odločitev, da se ce-

ste asfaltirajo z dvoslojno asfaltno prevleko,
torej nosilnim asfaltnim slojem in obrabnim slojem s časovnim zamikom. Nosilni
asfaltni sloj je že vgrajen, obrabni pa bo na
odsekih, kjer je bilo vgrajenih veliko število
komunalnih vodov, vgrajen spomladi. Glavnina jaškov je že na končni višini, so torej za
cca 3 cm nad trenutno
koto cestišča in je zato
promet nekoliko oviran oz. mora potekati
nekoliko počasneje.
Določeni ukrepi umirjanja, predvsem na
Poti v Dobravo, pa so
predvideni po končni
asfaltni preplastitvi,
ko bo najprej potrebno
izvesti tudi skrite meritve hitrosti.
Jože Žel
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AKTUALNO IZ OBČIN
TEMA

Sanacija plazu ob glavni trojiški
prometnici

Z

aradi neurij in močnejših nalivov, ki
jih v zadnjih dveh mesecih ni manjkalo, se pojavlja največja škoda na
cestni infrastrukturi.
Poleg manjših škod,
kot so nanosi mulja
in zemlje na cestišča,
izpiranje ter odnašanje
gramoza s cest in bankin, se je na območju
občine sprožil tudi zemeljski plaz neposredno ob občinski lokalni cesti LC 203 111 Zg.
Senarska-Sv. Trojica,
ki je glavna prometnica ne samo za občane
Sv. Trojice, ampak tudi
za krajane drugih občin, ki jim je skozi Sv. Trojico najbližja pot
do uvoza na avtocesto.

Občina se je takoj lotila sanacije plazu, saj
bi po ocenah strokovnjakov lahko prišlo do
širitve in še večje škode, v kolikor se ne bi

takoj pristopilo k sanaciji. Že dalj časa pa je
nesaniran veliko večji in hujši plaz na državni cesti R 3-747, prav tako nad Trojiškim je-

zerom, pod Gostiščem na Griču. Za sanacijo
je sicer izdelana projektna dokumentacija,
ni le sredstev v proračunu
RS. Kot kaže, je kriza neizprosen pogajalec.
Velja pa poudariti, da
imajo največ zaslug za
sprožitev takšnih ali drugačnih plazov razni sicer
na zunaj zelo majhni človeški posegi ali nepravilnosti, ki kot pika na i za
seboj potegnejo ogromno
škodo. Dostikrat temu botruje tudi nevzdrževanje
cest in nečiščenje teles za
odvodnjavanje, dostikrat
pa krajani z določenimi
posegi, ki sicer koristijo
njim samim, posledično povzročijo škodo
na javni infrastrukturi.
Jože Žel

Poslopja stare kmetijske
zadruge v Sv. Trojici ni
več. Sedaj je na območju,
kjer je prej stala stavba,
v kateri je bila tako
kmetijska kot živilska
trgovina, velika praznina
oz. zelo lep prostor,
primeren za marsikaj.
Še najbolj morda za
kakšen večstanovanjski
objekt. Morda bo ravno
zato, ker je sedaj zadeva
očiščena in urejena,
pritegnila kakšnega
investitorja. Jože Žel

S 13. seje občinskega sveta

N
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Samo Kristl, v. d. direktorja občinske uprave občine Sv. Jurij v
Slov. gor., o naložbah v samostojni občini

O

d leta 2007, od začetka občinske saZa številne občane ne le domače občine,
mostojnosti, se je v občini izvedlo
temveč tudi večine drugih, je ena pomembnemalo investicij v projekte, ki so
nejših dejavnosti zagotavljanje dobrega stamodernizirali oz. izboljšali kvaliteto bivanja
nja cest. Tudi tu se je v zadnjih letih veliko
v mladi občini. V komunalno infrastruktuspremenilo. »Na občini težimo k temu, da
ro so v teh letih namenili cca 8 milijonov
bi v naslednjih dveh letih imeli asfaltirano
€, od česar so jih več kot polovico črpali iz
večino cestnih odsekov, tako da bi se večina
evropskih in državnih sredstev. O najpoobčanov pripeljala do domov po asfaltnem
membnejših projektih v času od ustanovitve
cestišču. Ker pa je velik del že asfaltiranih
občine do danes na področju komunalne incest tudi že precej dotrajan, moramo poleg
frastrukture smo se pogovarjali z v. d. direknovogradenj modernizirati dotrajana cestitorja občinske uprave občine Sv. Jurij v Slov.
šča, v katerih so nastale večje mrežaste razgor. Samom Kristlom.
poke,« razlaga Kristl.
Naš sogovornik je uvodoma dejal, da je
»Ob modernizaciji nekaterih cest, predvečina investicij v tem času bila namenjena
vsem v centru občine, smo izgradili oz. pozagotavljanju osnovne komunalne infranekod obnovili javno razsvetljavo. Do konca
strukture, ki zagotavlja minimalen standard
tega leta bomo tako dogradili še 20 javnih
za prijetno življenje v občini. Tako je center občine
doživel celovito prenovo
komunalne infrastrukture,
s katero so modernizirali
in dogradili kanalizacijo
ter izgradili čistilno napravo. Z izgradnjo ločenega
kanalizacijskega sistema za
meteorno in fekalno vodo
so optimizirali delovanje
čistilne naprave ter izničili vpliv meteornih vod na
delovanje čistilne naprave. Občina je tudi izdelala
študijo o upravičenosti in
smotrnosti
priključitve Zemeljska dela na makadamskem odseku v Gasteraju so se že začela.
gospodinjstev izven centra
občine na to čistilno napravo. Zaradi konfisvetil v Malni in v Zg. Partinju. S tem ne
guracije terena bo izven centra občine pobomo povečali porabe električne energitrebno graditi manjše čistilne naprave do 30
je, temveč jo napram prejšnjim letom celo
enot. Te bo občina v prihodnjih letih gradila
zmanjšali, saj vgrajujemo varčne sijalke, ki
skupaj z občani. Prav tako Samo Kristl opojih zamenjujemo tudi v obstoječi javni razzori na dejstvo, da bodo v letu 2013 sprejeli
svetljavi. Tako zmanjšujemo tudi svetlobno
odlok o odvajanju kanalizacijskih in meteonesnaževanje okolja.«
ornih voda, s katerim bodo določili znesek
Med infrastrukturo, ki sicer predstavlja
za kanalščino.
nadgradnjo osnovne, a je nepogrešljiva v
»V Jurovskem Dolu se končuje tudi obnomarsikaterem gospodinjstvu, je interneta
va vodovodnega sistema, ki je bil že popolpovezava s svetom. Kot razlaga Samo Kristl,
noma dotrajan, zaradi česar so bile nadpovso ob izgradnji prej omenjene infrastruktuprečne izgube vode. Z novim vodovodnim
re polagali tudi plastične cevi, ki omogočajo
sistemom na področju večjega dela občine
položitev optičnega kabla brez ponovnih
bomo v prihodnjih letih imeli minimalne
odkopavanj in razkopavanj cest. Le-tega
vodovodne izgube,« predstavlja nujnost izbodo položili takoj, ko se bo našel ustrezen
gradnje novega vodovodnega omrežja v obinvestitor s področja telekomunikacij.
čini Samo Kristl.
Dejan Kramberger

Lešnikov klanec v novi asfaltni preobleki

Sveti Jurij

a 13. redni seji jurovskega občinskega sveta so v drugi obravnavi sprejeli odlok o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in odlok o komunalnem
prispevku. Na podlagi sprejetih odlokov
se bo s 1. 1. 2013 spremenila višina komunalnega prispevka kot plačilo dela stroškov
gradnje komunalne opreme. Ob tem pa na
občini poudarjajo, da gre le za malenkostno
spremembo višine komunalnega prispevka.
Prav tako so se člani občinskega sveta
soglasno strinjali z amandmajem, ki je bil
podan na sami seji. Ta zmanjšuje višino faktorjev dejavnosti, s čimer bo občina dostopnejša potencialnim investitorjem tako na
področju stanovanjske gradnje kot za gradnjo trgovskih stavb in stavb za storitvene
dejavnosti in skladišča.
Ob že omenjenih odlokih so občinski sve-

Jurovske investicije v zadnjih letih

tniki sprejeli odloka o koncesijski dajatvi za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini. S tem se je poenostavil način razdelitve
sredstev, prejetih iz naslova koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
Člane občinskega sveta je pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart Beno Matjašič seznanil, da je varnostna situacija na
območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah na
zadovoljivi ravni.

P

red kratkim so delavci Cestnega
podjetja Murska Sobota zaključili pomemben cestni odsek, tako
imenovani Lešnikov klanec, ki povezuje
občinski center in naselje Zgornje Partinje ter tudi navezavo na avtocestni priključek v Pernici.

Prav tako je v zaključni fazi novo obzidje okrog starega pokopališča. Župan
občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec pravi, da je z ostalimi investicijskimi projekti, ki se prav tako uspešno
izvajajo, tudi zadovoljen.
Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Gregor Nudl kandidat za člana Državnega
sveta
Člani občinskega sveta so v skladu z zakonom o državnem svetu imenovali za kandidata za člana Državnega sveta podžupana
Gregorja Nudla. Prav tako so imeli člani občinskega sveta obvezo imenovati enega elektorja, za katerega so izbrali člana občinskega
sveta Alojza Andrejča.
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DOGODKI
IN DOGAJANJA
TEMA

Učna ura slovenskega domoljubja

D

vajsetega oktobra je bil jubilejni, že
5. Maistrov pohod od Melja do Zavrha, ki se ga je udeležilo okoli 150
pohodnikov. Najstarejša pohodnica je štela
85, najmlajši pohodnik pa 10 let. Pešačili
so po Maistrovi poti, ki se začenja na zgodovinskem kraju v nekdanji domobranski
kasarni v Melju. Tam, kjer se je major Rudolf Maister 1. novembra 1918 junaško uprl
mariborskemu vojaškemu vodstvu, ki je pripravljalo izvedbo dan prej sprejetega sklepa
o priključitvi k Avstriji. Iz Melja se pot nadaljuje pod Meljskim hribom do pete novega
mostu v Malečniku, kjer se obrne na Gorco,
obkroži Hrenco in Celestrino ter prek Vavtovška pripelje do Ložan. Drugi del poti se
vije skozi Ruperče na Hum, mimo Zimice v
Jablance in iz doline navzgor proti Dolgim
Njivam ter po cesti do Maistrovega razglednega stolpa na Zavrhu.
Tam je bila zaključna slovesnost s kulturnim programom, v katerem je v vlogi
generala Maistra nastopil dramski igralec
Bojan Maroševič. Požel je gromek aplavz
pohodnikov in drugih obiskovalcev Zavrha, ki so v prekrasnem jesenskem vremenu
zavzeto prisluhnili Maistrovemu razglasu iz
novembra 1918, ko je med drugim dejal: »d
Maribor razglašam za jugoslovansko posest
in prevzemam v imenu svoje vlade vojaško
poveljstvo nad mestom in vsem Spodnjim
Štajerskim.« V imenu Slovenske vojske, ki
od vsega začetka podpira Maistrov pohod,

je kot osrednji slavnostni govornik spregovoril brigadir mag. Vladimir Maher in dejal,
da je pogumen in odločen general Maister s
svojimi junaškimi borci za severno mejo v
prelomnih letih 1918-1919 za slovensko vojsko svetel vzor. Udeležence sta nagovorila in
pozdravila še predstavnik TD Rudolf Maister-Vojanov iz Zavrha Stanislav Kranvogel
in predsednik mariborskega društva generala Maistra dr. Dragan Potočnik.
Maistrov pohod na Zavrh je že ustaljena
in dodobra uveljavljena oblika negovanja
zgodovinskega spomina, ki je prerasla v eno
samo manifestaciji slovenskega domoljubja
in narodnega ponosa. Sicer pa projekt označevanja Maistrove poti organizirajo kar tri
Maistrova društva: iz Maribora, Lenarta in
Zavrha. Organizacijskemu odboru predseduje polkovnik SV Friderik Škamlec, vse administrativne organizacijske vajeti pa ima v
rokah mag. Franci Pivec s skupino izvrstnih
sodelavcev, ki so se tudi letos imenitno izkazali.
Z Maistrovim pohodom in tradicionalnimi novembrskimi spominskimi slovesnostmi ostaja Zavrh v Slovenskih goricah trdno
središče negovanja zgodovinskega spomina
na Maistra in njegove bojne tovariše, ki so
nekoč več kot upravičeno zapisali, da »če v
onih časih ne bilo bi nas, še večji kos slovenske zemlje bi odtrgal plaz«.
M. T.

20. srečanje gasilskih veteranov

N

a lep, že jesensko obarvan dan, 11.
oktober 2012, smo se gasilski veterani iz vseh desetih prostovoljnih
gasilskih društev, ki se povezujejo v Gasilsko zvezo Lenart, zbrali pred Protokolarnim
centrom samostanske kleti pri Sveti Trojici.
Nato so nas pospremili v že lepo pripravljene kletne prostore. Najprej nas je nagovoril in pozdravil župan občine Sveta Trojica
Darko Fras, ki je izčrpno orisal zgodovino
kraja in nastanek samostanske zgradbe kakor tudi baročne cerkve Sv. Trojice. Zatem
so se predstavili učenci OŠ Sv. Trojica s tremi točkami glasbenega programa.
Kulturnemu programu je sledila degustacija protokolarnih vin Društva vinogradnikov Sv. Trojica, ki mu uspešno predseduje

Peter Leopold, ki je hkrati tudi podžupan.
Lepo je predstavil domače vinogradniško
društvo, ki letos beleži 10 let delovanja. Udeleženci srečanja smo lahko pokusili nekaj
odličnih sort njihove rujne kapljice.
Spregovoril je tudi predstavnik Protokolarnega centra samostanske kleti Jože Žel,
ki nas je seznanil o temeljiti obnovi kleti
in celotne samostanske zgradbe, ki je sedaj
zasijala v pravem blišču stavbno-kulturne
dediščine.
Nato nas je predsednik Gasilske zveze Lenart Gregol Nudl povabil v znano gostilno
Pri Sveti Trojici in tam v svojem nagovoru
nanizal nekaj misli o neprecenljivem humanem delu za dobro sočloveku. Zahvalil se je
gasilskim veteranom za neizbrisen pečat, ki
nakazuje pravo humano pot našim mladim
operativcem. Vabilu se
je odzval predstavnik
Gasilske zveze Slovenije Marjan Zaviršek,
ki je prav tako pohvalil
to humano poslanstvo
v pomenu in dejanjih
v slovenskem merilu
nasploh.
To 20. srečanje nam
bo prav gotovo ostalo
v lepem spominu.
Rudi Tetičkovič

Učenje in utrjevanje
naučenega je nujno potrebno tudi pri uporabnikih. To je potrebno izvesti
na način, ki je primeren
njihovemu razumevanju.
Potrebno je vnašanje vsebin, s katerimi jih učimo
in usposabljamo za varno
delo in evakuacijo v primeru požara ali drugih
nevarnosti, ki zahtevajo
evakuacijo.
Gordana Kosanič,
vodja enote Lenart

Gasilci PGD Osek na Triglavu

P

kondicije. Kot kaže slika, je bil vrh Triglava v
ravijo, da postane pravi Slovenec tisti,
ki se enkrat v življenju povzpne na vrh
megli, tako da je bil pogled na okolico zakrit.
Triglava. To le tako pravijo! V resniZanimivo je, da so ob vračanju na Kredarico
doživeli neurje s točo. Ena izmed udeleženk
ci pa je le malo Slovencev, ki bi se povzpeli
nam je povedala, da jo je toča oklestila po
na slovenskega očaka, ki ga opeva tudi planinska himna Oj, Triglav,
moj dom. Gotovo je malo
Slovencev, ki ne bi poznali
te pesmi. Zelo redki so tisti, ki bi vedeli, da je tekst
pesmi, ki ga je uglasbil Jakob Aljaž, napisal Matija
Zemljič, duhovnik, rojen
v Stavešinskem Vrhu pri
Gornji Radgoni.
Pravi Slovenci pa so postali tudi člani PGD Osek,
ki so se med 12. in 13. julijem povzpeli na Triglav.
Na dvodnevni izlet so se
odpravili z gasilskim kombijem. Vzpona so se ude- Gasilci PG Osek ob Aljaževem stolpu na Triglavu
ležili: Jože Pirš, Doroteja,
Žan in Slavo Šilak, Klemen
in Danijel Ploj, Ivo Kukovec ter Slavo Šilak
nogah. Kljub temu da je imela hlače, je doin Srečko Anžel, ki sta vodila »gasilko odbila modrice na koži. V šali bi dejali, da so
pravo« na Triglav. Kot so nam povedali, je
imeli pravi krst ob obisku Triglava.
bil za pohodnike to zahteven podvig, saj ga
Ludvik Kramberger
ni bilo med njimi, ki bi imel dovolj planinske

25. cerkvenjaški festival

V

petek, 19. oktobra, se je na 25. Slosedilo njihove Stare polke, avtorice Majde
Rebernik, pa je bilo izbrano za najboljše na
venskogoriškem klopotcu predstavilo 13 ansamblov: Glas, Jelša,
festivalu. Organizatorji so letos prvič podelili tudi nagrado za izvedbo priredbe ljudske
Klateži, Mladi upi, Mladika, Nasmeh, Navihani muzikanti, Ponos,
Stil, Šaljivci, Veneti, Zlati
dečki in Žargon. Strokovna komisija s predsednikom Tomažem Tozonom
na čelu in člani Urško
Čop Šmajgert, Branetom
Klavžarjem ter Robijem
Zupanom je največ točk in
zmago podelila ansamblu
Nasmeh. Drugo mesto je
pripadlo ansamblu Glas,
tretje pa ansamblu Žargon,
ki je ob tej nagradi prejel
Ansambel Žargon
še nagrado občinstva. Be-

Varni pred požarom

V

VDC Polž Maribor – Enota Lenart
Mravlja smo se odločili, da v mesecu požarne varnosti pripravimo
in izvedemo projekt Varni pred požarom.
V sodelovanju z Gasilsko zvezo Lenart ter
njihovimi člani PGD Lenart, PGD Benedikt,
PGD Sveti Jurij v Slovenskih goricah, PGD
Sveta Trojica in PGD Cerkvenjak smo izvedli skupno evakuacijo in reševanje iz objekta
na Ilaunigovi 19 v Lenartu, ki je potekalo v
četrtek, 11. oktobra 2012, ob 10. uri.

pesmi, ki jo je prejel
ansambel Nasmeh. Festival je posnela ekipa
TV Veseljak, ki bo z
zmagovalnim ansamblom posnela tudi videospot. V revialnem
delu so gledalce v polni dvorani Kulturnega
doma Cerkvenjak zabavali trikratni zmagovalci publike, domači
ansambel Trubadurji,
in komik Tomaž Vrlič.
Primož Čuček

V projektu, ki je namenjen osveščanju in
izobraževanju, smo sodelovali zaposleni in
uporabniki VDC POLŽ Maribor – enota
Lenart Mravlja, CSD Lenart, Urad za delo
Lenart, Policijska postaja Lenart in Zdravstveni dom Lenart.
Zaposleni smo odgovorni za varstvo pred
požarom in moramo ustvarjati pogoje za
preprečevanje požarov, zato se moramo
permanentno izobraževati in utrjevati svoje
znanje.
Ansambel Nasmeh
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ZNANJE ZA RAZVOJ
TEMA

Akademija društva pedagogov

O

b svetovnem dnevu učiteljev je bila
v petek, 5. oktobra 2012, ob 18. uri v
Domu kulture Lenart svečana akademija s podelitvijo priznanj in plaket dr.
Antona Trstenjaka.

Sveta Trojica, Sonja Laboš – Vrtec pri OŠ Lenart, Zinka Lorenčič – OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Tatjana Jakopec Kager – Vrtec Manka
Golarja Gornja Radgona, Mateja Vodenik
– OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, Ivanka

Izobraževanje odraslih v polnem teku
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart pri Izobraževalnem centru je uspešno
začela z učenjem angleščine, nemščine, z učenjem računalništva in ročnih spretnosti.
Obeležili smo tudi visoki jubilej naše najstarejše članice univerze Terezije Senekovič, ki
že od samega začetka obiskuje študijsko skupino za učenje
nemščine. V preteklem šolskem
letu pa se je aktivno vključevala
v začetno učenje računalništva.
Zaželeli smo ji še veliko obiskov
v naši Univerzi za tretje življenjsko obdobje.
Vabimo Vas na predavanje z Ico Krebar:

Zdravje človeku nudi kvaliteto življenja

Slavnostni govornik je bil pisatelj Tone
Partljič. Udeležence proslave so nagovorili tudi predsednik Društva pedagogov dr.
Antona Trstenjaka mag. Mirko Žmavc, ravnatelj OŠ Lenart Marjan Zadravec in župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger. V

kulturnem programu sta nastopila vokalna
skupina Amista in vokalni tandem Proti
toči.
Priznanje I. stopnje je prejela Jelka Pulko – OŠ Benedikt. Prejemniki Priznanj II.
stopnje so Oto Hren – OŠ Cerkvenjak-Vitomarci, Danica Štrucelj – Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, Verica Vračko – OŠ

Lorenčič – OŠ Sveta Ana, Alanka Knuplež –
OŠ Voličina in Tatjana Kraner – OŠ Lenart.
Plaketi sta prejeli Cvetka Škrlec – OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol in Bernarda Breznik
– OŠ Lenart.
Predsednik društva pedagogov mag. Mirko Žmavc je med drugim
poudaril:
»Vsakemu, ki podpira
svobodno družbo, se zdi
samoumevno, da je potrebno podpirati akademsko svobodo šolskih učiteljev in njihovih učencev.
Nadaljevanje razvoja demokracije zahteva nadaljnjo razširitev akademske
svobode v šolah, tako za
učitelje kot tudi za učence. Ob tem se mi pojavlja
vprašanje: Kdo bi pa sploh
lahko bil proti akademski
svobodi v obdobju demokratičnega razvoja
družbe? Razni pritiski s strani birokratskih
kontrol, staršev, posebnih interesnih skupin,
civilnih združenj in nasprotnikov učiteljev
lahko omejijo to zahtevo po svobodi idej in
družbenega položaja učitelja. Ostati moramo profesionalni in trdni.«
E. P., foto: Boris Brunec

Študentski klub v oktobru

Š

tudentski klub Slovenskih goric je aktiven tudi v barvitem mesecu oktobru.
3. 10. 2012 smo se udeležili Škisove
tržnice v Mariboru. Na tržnici se zberejo
študentski klubi iz vse Slovenije, na stojnicah pa ponujajo dobrote iz svojih krajev. Na
stojnici našega kluba smo ponujali dobrote
Slovenskih goric. Škisovo tržnico je obiskalo
tudi kar nekaj naših članov. Bilo je zabavno
in veselo, saj smo se imeli priložnost družiti
tudi z drugimi klubi in hkrati izmenjati zanimive nasvete in ideje.

Ker smo športno aktivni tudi v hladnejših
mesecih leta, smo igranje odbojke preselili v
športno dvorano Benedikt. Odbojke se lahko udeležite vsak četrtek, med 19.30 in 21.
uro.
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Našim članom še vedno ponujamo veliko
popustov, in sicer članski popust v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil
centru Lenart, kopanje po ceni 3 € v Termah
Radenci, kopanje po ceni 8 € v Termah Ptuj,
brezplačno članstvo v Knjižnici Lenart, 20 %
popust na mesečno karto v Fitnes Lenart in
članski popust v Fit Fajn Lenart za aerobiko
in spinning.
18. 10. 2012 smo začeli s tečajem angleškega in nemškega jezika. 2. 11. 2012 se
bomo odpravili na tridnevni jesenski izlet v
Sarajevo. Obetamo si krasno pustolovščino, saj smo
zelo hitro napolnili vsa
prosta mesta.
Vse dodatne informacije lahko najdete na našem
facebook profilu, na naši
prenovljeni spletni strani:
www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih urah, ki
potekajo v naših prostorih
na Trgu osvoboditve 9 v
Lenartu, in sicer vsako soboto od 10. do 12. ure, kot
do sedaj, po novem pa vam
bomo na voljo tudi v sredo
med 10. in 14. uro. Prinesi potrdilo o vpisu
in se včlani v ŠKSG! Dijaki pa so vabljeni, da
se pridružijo dijaški sekciji.
Nina Fekonja

Nekaj iz vsebine:
-- Kako v vsakodnevno življenje vnesti zdrav način prehranjevanja?
-- Kako prepoznati prva opozorila telesa, da je nekaj narobe?
-- Alergije, težave s kožo, slabokrvnost, bolečine v sklepih in mišicah, želodčne in črevesne težave, težave z vetrovi in napihnjenost trebuha, vse to in še več je lahko vzrok
glivice kandide, virusov in plesni.
-- Kaj lahko dosežemo z desetdnevno dieto, s katero prečistimo limfo in kri ter se
osvobodimo revmatizma?
Predavanje bo v ponedeljek, 19. 11. 2012, ob 17. uri v prostorih Izobraževalnega centra,
Nikova 9, Lenart. Prijave in informacije lahko dobite na tel: 02 720 78 88.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Postičevo poučevanje kmetijstva pri
Sv. Ani že leta 1835

Z

aradi izboljšanja vinogradništva in
sadjarstva na Štajerskem je Franc Postič že leta 1835 učil trsničarstvo mlade vinogradnike od Sv. Ane in okolice. Med
drugim jih je naučil, kako se trte in sadna
drevesa cepijo in okulirajo. Pogovarjali so se
o poljedelstvu in živinoreji ter o zdravljenju
in oskrbi bolnih ali poškodovanih domačih
živali (Verhandlungen und Aufsätze 23, NF.
Bd. 7, 1835, str. 78).
Zaslužni vinogradnik, sadjar in kirurg
Franc Postič, ki je živel pri Sveti Ani v Slovenskih goricah od leta 1817 do smrti 1861,
je največ svoje energije posvetil napredku
in razvoju kmetijstva. Član najuglednejšega strokovnega, znanstvenega in podjetniškega združenja na Štajerskem – Cesarsko
-kraljevske kmetijske družbe – je postal leta
1833 v Filijali Radgona. Prav člani iz Filijal
Maribor, Radgona in Ptuj so predlagali in
pripravili začetke organiziranega poklicnega
kmetijskega šolstva na Štajerskem. Te šole in
tečaji so bili najprej zasebni, v organizaciji
kmetijske družbe, vse do leta 1868, ko je bila
ustanovljena Poljedelska šola Grottenhof pri
Grdcu (od leta 1872 tudi v Mariboru).
Prvo vinogradniško šolo na Štajerskem pa
je ustanovil pred 180 leti (1832) nadvojvoda
Janez v Pekrah pri Mariboru in je neprekinjeno delovala do konca druge svetovne vojne. Naprej so šole financirali deželni stanovi
in člani s prostovoljnimi prispevki. Deželni
stanovi in kasneje cesar Franc Jožef so podeljevali tudi do 10 štipendij vsako leto. Tudi
trije štipendisti od Sv. Ane in okolice so bili
gojenci triletne družbine poljedelske šole
v Gradcu (Jožef Šnofl (Schnöfel) (za svilogojstvo, 1850) in Leopold Ornik (III. letnik,
1856) oba od Sv. Ane in Franc Neubauer (I.
letnik, 1856) iz Dražen Vrha).
Ob pospeševanju kmetijskega šolstva pa
so člani C. k. kmerijske družbe za Štajersko
nenehno skrbeli za širjenje znanja in novosti o kmetijstvu s svojimi publikacijami.
Najpomembnejši je bil zbornik Razprave
in eseji (Verhandlungen und Aufsätze),
ki je neprekinjeno izhajal od leta 1820 do
1848 (52 knjig). Zvezka 39 in 40 sta bila leta
1840 razposlana članom na filiale v 776 izvodih (Maribor 60, Radgona 23 in Ptuj 30
natisov). Objavljene so razprave skupščin,
poročila filial in mnogo strokovnih člankov,
ki so jih pisali redni in dopisni člani (ugledni strokovnjaki iz ostalih dežel monarhije
in drugih držav). Nadvojvoda Janez je bil

na Štajerskem najpomembnejši voditelj in
organizator gospodarstva v svojem času in
40 let predsednik kmetijske družbe. Vse
skupščine je sam vodil. Vsako leto je obiskal
večino filial, da se je prepričal o razvoju in
napredku. Večina zvezkov Razprav in esejev
je ohranjenih v Pokrajinskem arhivu Maribor in v Univerzitetni knjižnici Maribor.
Organizacijsko glasilo pa so bile Inštrukcije za vse filiale C. k. Kmetijske družbe za
Štajersko (Instruction an sämmtliche Filialen der k. k. Lanwirthschafts – Gesellschaft
in Steiremark) s prilogami. Vsakoletna priloga je bil seznam strokovnih knjig, časopisov, razprav in rokopisov, strojev, naprav in
modelov, kar vse so si člani lahko izposojali.
Leta 1840 je bilo na razpolago 788 publikacij, med njimi tri v slovenščini. Inštrukcij do
sedaj nismo našli v Sloveniji. Dostopne so v
Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu.
V Inštrukcijah z dne 17. 9. 1840 je zapisano, da je Franc Postič v tem letu od nadvojvode Janeza prejel družbino zahvalno
medaljo za pospeševanje vinogradništva in
sadjarstva, za marljivost in za vsestransko
dejavnost. Skupaj z njim je medaljo prejel
Janez Jurij Sirk za pospeševanje poljedelstva,
vinogradništva in pouka z dobro prakso
(primeri). Janez Jurij Sirk je bil rojen pri Sv.
Jakobu v Slovenskih goricah leta 1765, postal je okrajni komisar in 40 let je bil oskrbnik gospodstva Grad Maribor. Odbornik
Filiale Maribor je bil od leta 1820 do smrti

Janez Jurij Sirk (1765-1840) je skupaj s
Francem Postičem prejel družbino zahvalno
medaljo. Reprodukcija je iz knjige Hafner 0.,
Das grosse Erzherzog Johann-Buch, Graz, 1992.
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ZTEMA
NARAVO
30. 8. 1840. Zaslužen je bil v vojnem času
predvsem pri zdravljenju živine. Izboljševal
je gospodarjenje in odpravljal predsodke. Bil
je tudi župan (amtmann) in posestnik pri Sv.
Jakobu. Sirkov portret se je ohranil v Gradcu med 45. portreti najzaslužnejših članov
in ustanoviteljev kmetijske družbe. Bidermajerske portrete na oljnih slikah velikosti
53,5 x 40 cm je naslikal graški slikar Johann
Wachtl (1778 – cca 1839) v času med leti
1836 – 1838. Med portretiranci jih je skupaj
s Sirkom osemnajst, ki so imeli pomembne
zasluge za razvoj kmetijstva in gospodarstva
v sedanji slovenski Štajerski. Med njimi je
tudi Jurij Jožef Alič, takratni dekan v Vidmu
pri Krškem, ki je bil načelnik Filijale Brežice
med leti 1827 – 1846. V slovenščino je pre-

vedel statut in večino pomembnih tekstov C.
k. kmetijske družbe za Štajersko.
Ti portreti so skupaj z navedenimi tiskanimi publikacijami kmetijske družbe
edinstven kulturnozgodovinski spomenik v
takratni Evropi in so neprecenljiv vir za krajevno zgodovino Slovenskih goric in Štajerske v prvi polovici 19. stoletja. O pozabljeni
zgodovini kmetijstva se bomo pogovarjali
na Postičevih dnevih 2012 na okrogli mizi
z naslovom Prispevki k zgodovini vinogradništva Svete Ane in Slovenskih goric v avli
občine Sveta Ana (Sv. Ana 17, SI-2233 Sveta
Ana) v petek, 9. 11. 2012, ob 17. uri.
Vabljeni!
Janez Ferlinc

Trgatev Zavrh 2012

S

so nastopili plesalci renesančne plesne skupine Pelegrina, ki deluje v okviru Društva cesarsko-kraljevi Ptuj in mlada domača pevka
Sara Hercog, ki je prisotne očarala s svojim
glasom. Zbrano občinstvo je nagovorila tudi
ptujska vinska kraljica Monika Rebernišek.
Za dobro vzdušje ob
domači hrani in pijači so tekom dneva in
pozno v noč poskrbeli
člani glasbenih duetov
Proti toči in AkusticOrgasm ter ansambel
Zlatih šest.
Simbolično trgatev
potomke najstarejše
trte na Zavrhu so ob
prisotnosti viničarja
Jožeta Rojsa, župana
občine Lenart mag.
Janeza Krambergerja,
podžupana Francija
Popoldan in zvečer se je na Zavrhu zbralo veliko število ljudi.
Ornika, Ovtarja Marka
Šebarta, ptujske vinske
kraljice Monike Rebernišek izpeljali člani
poskrbeli za bogat program in zanimivo doTD Rudolf Maister Vojanov. Za žlahtno kagajanje na Zavrhu, ki je potekalo od 9. ure
pljico bo tako kot za samo trto tekom leta
zjutraj vse do zgodnjih jutranjih ur nasleskrbel Jože Rojs. Prisotni so poskusili tudi
dnjega dne. Otvoritveno vožnjo turističnega
lanski pridelek te trte.
vlakca, ki je sicer ves dan krožil med Zavrhom in Selcami, so
popestrili člani Moto
društva Ruperški voli,
ki so turistični vlakec
pospremili v vinograd,
nato pa opravili krožno
vožnjo po Slovenskih
goricah. Poleg trgatev,
ki so se ta dan zvrstile po Zavrhu, Selcah
in okolici, so se gostje
zabavali tudi ob vožnji
z vlakcem, ob ogledih
likovnih razstav, muzejev, kleti, otroških
delavnic, jahanju konj Člani TD Rudolf Maister Vojanov so v družbi župana in podžupana
in seveda ob okušanju občine Lenart, Ovtarja in ptujske vinske kraljice opravili 3. trgatev.
bogatih sadov narave
Slovenskih goric. ČlaČe na hitro potegnemo črto pod celotno
ni lovske družine Voličina se ob že tradiprireditev, ki je zahtevala nemalo žrtvovanih
cionalni lovski razstavi tokrat pripravili še
in prostovoljnih ur članov društva vinogranagradno streljanje z zračno puško na slepo
dnikov, ugotovimo, da se je na Zavrhu zvrtarčo.
stilo krepko čez 1000
obiskovalcev. Ta številka je sicer manjša od
preteklega leta. Slednje
gre pripisati predvsem
dejstvu, da je bila sobota, 29. septembra,
šoloobvezna. A kljub
vsemu
ocenjujemo,
da je bila tudi letošnja
»Trgatev na Zavrhu«
uspešno izvedena. Ob
kopici dejavnosti se je
na več kot 20 stojnicah
predstavila ponudba
Številni so si v sklopu prireditev Trgatev ogledali tudi spominsko sobo
Slovenskih goric. Za
generala Maistra.
posameznike je bila
dobra promocija, ki je
v sedanjem času sila pomembna za uspešno
V krajšem kulturnem programu, v sklopu
trženje. Kot primer dobre prakse in razkaterega je potekala tudi 3. uradna trgatev
mišljanje za prihodnja leta navajamo tudi
potomke najstarejše vinske trte na Zavrhu,
tretjo zaporedno prireditvijo Trgatev na
Zavrhu se je zaključil bogat program,
ki so ga lokalna društva pripravila ob
Ruperškem prazniku v KS Voličina. Člani
Društva vinogradnikov Lenart so v sodelovanju z drugimi lokalnimi društvi tudi letos
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zgledno sodelovanje z OŠ Korena, ki je ta
sobotni šolski dan izkoristila tako za pohod
kot tudi za spoznavanje preteklosti in narave
tega dela Slovenskih goric, po katerem so se
zapeljali s turističnim vlakcem. Ob tej priložnosti se je vsekakor potrebno zahvaliti ravnatelju šole Darku Reberniku in kolektivu
na šoli, ki sta šolarjem omogočila drugačen

šolski dan.
Uspešna prireditev je rezultat sodelovanja
med društvi, posamezniki in ponudniki na
stojnicah, ki so soustvarili zanimivo etnološko-kulinarično prireditev. Zahvala gre
vsem, ki so prispevali svoj kamenček v ta
mozaik.
D. K.

Nov Maistrov stolp

V

okviru Trgatve na
Zavrhu je predsednik Društva vinogradnikov Lenart in Rotary kluba Lenart Radovan
Šuman podal pobudo in
javnosti predstavil projekt
izgradnje novega stolpa na
Zavrhu. Pobudniki tega
projekta želijo z novim
Maistrovim stolpom, ki bi
bil z višino 40 m najvišji v
Sloveniji, pridobiti nov in
zelo pomemben turističdruštva vinogradnikov Lenart in Rotary cluba Lenart Radoni produkt, s katerim bi v Predsednik
van Šuman ob predstavitvi projekta stolp
Slovenske gorice pridobili
večje število turistov. Sleiz evropskih sredstev in iz donatorskih sreddnje bi bilo izjemnega pomena ne le z vidika
stev, ki jih bodo pobudniki projekta zbirali
turističnega razvoja Slovenskih goric, tems pomočjo prodaje 220 stopnic, ki bodo na
več posledično tudi za pridelovalce domavoljo tako posameznikom kot zainteresiračih slovenskogoriških prehranskih artiklov.
nim podjetjem.
Projekt, ki je bil tudi že predstavljen na obDejan Kramberger
činskem svetu občine Lenart, bi se financiral

Šestič so potrgali „Čolnikovo trto“

V

neposredni bližini hiše, v kateri je bil
pred 182 let rojen veliki narodnjak,
domoljub, veterinar in vinogradnik
Dominik Čolnik, pri Svetih Treh Kraljih
nad Benediktom so benediški vinogradniki
pripravili 6. Čolnikovo trgatev. Predsednik
Društva vinogradnikov Benedikt in benediški viničar, sicer pa vinski vitez, Zlatko
Borak in župan občine Benedikt, Milan Gumzar sta pripravila posebno svečanost, na
kateri so opravili posebno trgatev. Šestič so
namreč potrgali grozdje s svojih „treh vinskih kraljic“, na katere so
še posebej ponosni: Čolnikovo trto – potomko Stare
trte, radgonsko ranino –
avtohtono sorto Radgonsko – Kapelskih goric in
slovenskogoriški klinton,
star več kot 80 let. Na letošnji trgatvi se je zbralo kar
nekaj gostov, predvsem
vinskih vitezov, županov
in vinogradnikov. Prireditev, ki jo je povezovala
Larisa Pšeit, so popestrili
s kulturnim programom,
seveda pa ni manjkalo niti
kulinaričnih dobrot in dobre kapljice.
Ob spremljavi Jurovskega okteta, ki enako
kot Društvo vinogradnikov Benedikt obeležuje 10-letnico delovanja, je prisotne nagovoril župan Gumzar, ki ima veliko zaslug za
uspeh tako trte kot občine v celoti. Prisotne

je pozdravil tudi viničar in predsednik društva vinogradnikov Zlatko Borak, brez katerega bi vinogradništvo v Benediktu in okolici gotovo bilo veliko bolj revno. In dokler
je harmonikar Janez Perko, član Završkih

fantov, odigral nekaj vinogradniško-vinskih
skladbic, so Benedičani že pospravili svoj
vinski zaklad. Letos je bila letina zaradi suše
nekoliko bolj skromna kot prejšnja leta, a je
zato kakovost še višja kot lani. Kljub vsemu
sta viničar in župan, ki sta skupaj z domačim župnikom Marjanom Rolo ter vinskim
vitezom Milanom Kolaričem odrezala prve
grozde, zadovoljna z letino, saj so skupaj
natrgali več deset kilogramov modrih in rumenih grozdov, iz katerih bodo v naslednjih
mesecih izšolali nekaj deset litrov dobre ka-

pljice. Tokrat pa so preverili, kakšen je bil
lanski letnik „benediškega trojčka“ ter nekaj
čiste modre kavčine. Ugotovili so, da je bil
letnik odličen!
Cepljenko najstarejše vinske trte na svetu
so sicer pri Svetih Treh Kraljih zasadili leta
2005 in so jo poimenovali Čolnikova trta.
Zraven so leta 2006
posadili še trs radgonske ranine; domači
klinton pa tam raste
že najmanj 80 let. Sicer pa ne gre prezreti,
da je bilo prvo ledeno
vino na svetu sploh
pridelano ravno pri
Čolniku v Benediktu,
in sicer davnega leta
1859. Istega leta se je
to zgodilo tudi nekje v
Nemčiji, o čemer so takrat veliko poročali, o
Benediktu pa ni bilo govora. Mnogi, žal, tega
še danes ne vedo!
O. B.
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»Pod klopotcem« je bilo veselo

V

občini Cerkvenjak so prvo nedeljo v
oktobru obrali Johanezovo trto, ki je
potomka najstarejše trte na svetu z
mariborskega Lenta. Vse leto jo je pod budnim očesom gospodarja in župana Marjana
Žmavca negoval občinski viničar Ivan Janez
Pučko, zato je bogato obrodila, saj je dala
več kot sto grozdov. Ob tradicionalni trgatvi
so v središču kraja pripravili tudi turistično
in etnografsko prireditev Pod klopotcem, na

kateri so prikazali stara
dela in opravila. Udeležili
so se je tudi gostje iz občin v sosednji Avstriji.
Prve grozde, ki so bili
letos še posebej sladki, je
obrala cerkvenjaška vinska kraljica Tina Rajh.
T. K.

Prva trgatev samorodnice po obnovi
brajd pri samostanu

K

ot smo že poročali, smo člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica v
lanskem letu lepo preuredili in obnovili brajde pri trojiškem samostanu. Poseg
je bil kar zahteven, saj smo morali stare trse

obrniti za 180 stopinj. Zaradi tako velikega
posega smo z nestrpnostjo pričakovali, kakšen bo letošnji pridelek.
Napočil je čas prve trgatve po obnovi

brajd, ki jih je župnišče dalo v uporabo občini. Župan Darko Fras se je odločil, da prvo
trgatev opravijo delavke in delavci občinske uprave, občinski svetniki, člani društva
vinogradnikov in predstavniki cerkve pod
vodstvom patra Bernarda.
Berači smo se zbrali pred staro prešo, kjer
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smo se dogovorili, kdo bo nosil puto, kdo
bo opravil trgatev in kdo bo lepo dozorelo
grozdje prešal. Puto smo obesili na rame
najmanjši udeleženki Barbari Cvetko. Prešanje smo prepustili članom društva vinogradnikov, ostali pa so imeli čast trgati grozdje
in ga skrbno odlagati v posodo. Razumljivo
je, da smo trgatev opravili ročno, pri tem pa
smo odstranjevali poškodovane jagode, da
bi bil grozdni sok in pozneje vino čim bolj
zdravo in okusno. Kot se za trgatev spodobi, smo berači pod vodstvom gospodarja
kleti Jožefa Žela zapeli nekaj za ta čas primernih pesmi. Zelo veselo je bilo ob mletju
in stiskanju grozdja. Vsak je želel poskusiti
sladko tekočino, ki se je nabirala v kadi pod
stiskalnico. Odgovornost za mletje grozdja
in stiskanje je prevzel Franc Ferlinc, za kontrolo kvalitete z refraktometrom pa Janez
Cmour. Nameril je kar 85 Oechslev ali 18 %
sladkorja, kar je za samorodnico zelo dobro.
Čeprav je bilo grozdje zdravo, bo potrebno
veliko znanja in izkušenj pri kletarjenju, saj
gre za manjšo količino mošta – samo 100
litrov. Vinogradniki se bomo potrudili, da
bomo pridelali izvrstno kapljico, ki jo bomo
kasneje z veseljem ponudili v Razstavno protokolarnem centru svetega Martina. Prva pokušnja tega
vina bo možna že 10. novembra, ko bomo pri Sveti
Trojici opravili krst mošta
in blagoslov mladega vina.
Po končani trgatvi smo
se udeleženci trgatve zbrali pri stari preši, kjer smo
si privoščili obilno malico,
ob enem pa se že pogovarjali o trgatvi, ko bo obrodila potomka najstarejše trte
imenovana Ildefonzova, ki
smo jo posadili letos v sklopu občinskega
praznika. V prvem letu je zrasla preko dva
metra, kar je rezultat dobre nege, ki jo opravlja viničar Milan Šalamun.
10. novembra vabljeni na tradicionalno
martinovanje!
Peter Leopold

Gasilska trgatev PGD Osek

V

Prostovoljnem gasilskem društvu
Osek ob glavni skrbi za požarno
varnost in pomoč občanom ob morebitnih nesrečah skrbijo tudi za družabno
življenje na vasi. Ker je gasilski dom edina
točka v vasi, kjer se lahko odvijajo
kulturni dogodki in družabna srečanja, so gasilci skoraj vedno tudi
nosilci družbenih dogajanj. Tako
so letos prvič po zaslugi darovalca
grozdja, za kar se mu gasilci zahvaljujejo, pripravili gasilsko trgatev, ki
so jo opravili v opuščenem vinogradu na Stari Gori pri Benediktu. Kot
nam je povedal predsednik društva
Franc Rojko, se je trgatve, ki sta jo
vodila poveljnik društva Slavo Šilak in Branko Marajh, udeležilo
20 gasilk in gasilcev. Ker je trgatev
obenem druženje, so po »prešanju«
v gasilskem domu v Oseku pripra-

Vrtnice (2. del)
Vse vrtnice so lepe, ene bolj, druge
manj, odvisno od oči, ki jih gledajo, in
srca, ki jih čuti. Vrtnice nam povedo, da
smo po malem vsi romantiki, da hrepenimo po nemogočem. Ljubitelji vrtnic po
modri vrtnici, ki je mati narava v svoje
stvariteljske načrte ni uvrstila. Želijo pa
jo vzgojiti žlahtnitelji, ki pa so prišli le do

lila barve. Se spomnite pravljične igrice
»Modra vrtnica za princesko«? Kralj je
želel postati vrtnar, kraljična je tudi v belem šipku videla modrino in nobene želje
po vladanju ni imela. Na koncu je vladal
dvorni norček. Pa veste, zakaj? Ker je govoril samo resnico.

V prejšnji številki smo malce spoznali
čudoviti svet vrtnic, danes pa poglejmo
njihovo uporabnost v zdravilstvu. Za začetek naj velja pravilo, da so primerne le
vrtnice, ki jih gojimo na naravi prijazen
način, tiste, ki imajo močan vonj, in seveda šipki iz narave. Uporabljamo plodove
(šipek) in cvetne lističe, ki jim odstranimo belo rumeni del pri cvetni osnovi, saj

vili večerno srečanje, ki se ga je udeležilo 32
udeležencev. Vino, ki ga bodo izšolali gasilci, bodo porabili ob srečanju in prireditvah,
ki jih prireja društvo.
Ludvik Kramberger

je le-ta grenkega okusa. Cvetne lističe nabiramo v sončnem vremenu. Šipek je vir
vitaminov: C, B, E in K, pektina in sadnih
kislin. Čaj, ki ga pripravimo kot zavretek
iz posušenih plodov, pospešuje odvajanje
vode in zdravi vnetne procese ledvic. Za
bolnike, ki so nagnjeni k nastanku peska
in kamnov v ledvicah in mehurju, se priporoča dolgotrajna uporaba. Zavretek naj
stoji 10 do 15 min, pijemo ga večkrat na
dan. Iz cvetnih lističev pripravimo čaj tako, da lističe prelijemo z vročo vodo, ko se ohladi,
ga lahko sladkamo z medom in
pijemo za čiščenje krvi ter boljše
delovanje srca in ožilja. Uporabljamo ga lahko tudi za izpiranje
ustne votline. Žlička stisnjenih
cvetnih lističev z medom je
krepčilo za srce in ožilje. Pripravek iz vina in cvetnih lističev poživlja utrujeno in oslabelo telo
ter blaži bolečine. Pripravimo
ga tako, da sveže ali suhe cvetne
lističe skuhamo v vinu, precedimo in pijemo po požirkih. Pri
utrujenih očeh zaradi pomanjkanja svetlobe pomaga obkladek (3-krat na dan),
ki ga pripravimo kot poparek iz skodelice
vode, 10 g timijana in 10 g cvetnih lističev.
Masaža z vrtničnim oljem spodbuja krvni
obtok, sprošča (pri depresiji), krči žilice
in tkivo ter razkužuje. Vrtnično olje pridobivamo z destilacijo. Za en kg
te dišeče tekočine potrebujemo
od 23.000 do 30.000 kg cvetnih
lističev. Največ olja pridelajo v
Bolgariji, Turčiji in Franciji. Domače vrtnično olje pripravimo:
v pol litra dobrega oljčnega olja
damo čim več svežih, močno dišečih cvetnih listov, ki jih namakamo 2 dni, precedimo in v to
olje damo nove lističe. Postopek
ponovimo 10-krat. Uporabljamo ga kot dodatek h kopelim, za
občasno vtiranje v suho, razpokano kožo, za izdelavo krem in
pri potpurijih.
Upam, da bomo imeli še nekaj časa
lepo jesen, da si boste lahko nabrali šipek,
posadili kakšno lepo dišečo vrtnico ali
vsaj povonjali in utrgali kakšen zapozneli cvet, ga komu podarili, saj pravijo, da
rože govorijo namesto vas. Kljub temu pa
ne pozabite, da imata tudi lepa beseda in
pohvala čarobno moč.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček
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Vljudno vabljeni na
Postičeve dneve 2012 na Sveto Ano
Program:
petek, 9. 11. 2012, ob 16. uri
-- odkritje spominske plošče znamenitemu vinogradniku, sadjarju in kirurgu
Francu Postiču s kulturnim programom (na njegovi nekdanji hiši, sedaj Kremberk 37, SI-2233 Sveta Ana),
ob 17. uri
-- okrogla miza: Prispevki k zgodovini vinogradništva Svete Ane in Slovenskih
goric v avli Občine Sveta Ana (Sv. Ana 17, SI-2233 Sveta Ana),
ob 18.15
-- odprtje stalne razstave: Franc Postič (1794–1861) vinogradnik, sadjar in kirurg,
sobota, 10. 11. 2012, ob 13. uri
-- odkritje kipa pütnarja (brentarja) s kulturnim programom na cestnem otoku
ob Osnovni šoli na Sveti Ani, trgatev žametovke, potomke najstarejše vinske
trte na svetu, snetje klopotca, krst mošta, degustacija mladega vina s prijetnim druženjem, martinov ples v gostilni Eder z živo glasbo po 19. uri.
Dogodke pripravljajo: Občina Sveta Ana, Turistično društvo Sveta Ana, Društvo vinogradnikov Sveta Ana in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice.

Lahko eko kmetijstvo reši Slovenijo?

S

ocialni demokrati iz Lenarta so v času
po 2. konferenci SD v Murski Soboti
organizirali okroglo mizo s provokativnim naslovom Ali lahko EKO kmetijstvo reši
Slovenijo? V goste so
povabili mag. Dejana
Židana, predsednika
komisije za kmetijstvo
in okolje v Državnem
zboru Republike Slovenije, Francija Ornika, vodjo svetovalne
službe pri KGZ Lenart
ter Marijo Šauperl, eko
kmetovalko in članico Zadruge Dobrina.
Okrogla miza je potekala v prostorih Centra Slov. goric in se je
je udeležilo približno petdeset ljudi.
V uvodnih besedah je bila izpostavljena
usmeritev socialnih demokratov, da preprečijo nadaljnjo razprodajo kmetijske zemlje
ter na ta način omogočijo kmetijstvu večje
možnosti pri samooskrbi Slovenije. Velika
priložnost Slovenije je »zeleno« gospodarstvo, v katero pa spada tudi eko kmetijstvo.
Mag. Židan je dejal, da je potrebno dati
večji poudarek lesni industriji in se preusmeriti od razprodaje slovenskega lesa tujcem v predelavo lesa in organiziranje lesnih
centrov. Poudaril je, da eko kmetijstvo lahko
reši Slovenijo predvsem kot komplementarni del kmetijstva.
Franci Ornik je izpostavil, da svetovalna
služba pri KGZ zadnje čase daje večji poudarek eko kmetijam na območju Lenarta in da
se z eko kmetijstvom ukvarja oz. se je preusmerilo že štiriinštirideset kmetij. Izpostavil
je, da eko kmetijstvo ni samo kmetijska dejavnost, ampak tudi način življenja.
Marija Šauperl se je dotaknila projekta
ekooskrbe mest v okviru EPK Maribor. Ekološka Zadruga Dobrina si je zadala nalogo,
da s čim bolj neposredno oskrbovalno verigo poveže podeželje z mestom. V ta namen
so organizirali oskrbovalne poti z eko pridelki. Zaradi prostorskih problemov in slabe odzivnosti vodstva EPK pa so imeli kar
nekaj problemov.
Na koncu so se udeleženci dotaknili tudi
problema zadružništva na splošno.
Zaključek okrogle mize je bil, da je ekološko kmetijstvo s svojo sonaravnostjo vsekakor perspektivna panoga, vendar je njena
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dejavnost odvisna predvsem od kupne moči
prebivalstva, saj je ekološko pridelana hrana
dražja od navadne hrane na policah velebla-

Zahvala
Zahvaljujeva se gasilcem prostovoljnih gasilskih društev, ki so naju počastili s prisotnostjo, gasilskimi prapori in z vodno zaveso. Posebna zahvala je namenjena domačemu
gasilskemu društvu iz Oseka za organizacijo slovesnega sprejema.
Županu občine Sveta Trojica se zahvaljujeva za lepo opravljen obred ponovne civilne
poroke, patru Bernardu za prelepo zlatoporočno mašo, domačemu pevskemu zboru za
odlično zapete pesmi,
gospodu Stanku Kukovcu za okrasitev cerkve in aktivu kmečkih
žena za pogostitev v
samostanski kleti.
Še enkrat hvala vsem
za ves trud in čas, ki ste
nama ga posvetili.
Zlatoporočenca Jože
in Hilda Kukovec
iz Oseka

Matilda – ne, hvala!

G

eneracija, vpisana 1964/65, smo se
ob 40. obletnici obiskovanja osnovne šole v Cerkvenjaku odločili, da
13. oktobra 2012 organiziramo srečanje na
izletniški kmetiji Breznik v Komarnici. Ker
je to istočasno domačija enega naših sošolcev, Ivana Rakuše, je ta od veselja na srečanje pripotoval celo iz Nemčije. Tudi nekaterim ostalim ni bilo težko priti od daleč, saj se
po osnovni šoli nekaj posameznikov sploh
ni več videlo. Srečanje je bilo nekaj posebnega še zato, ker smo povabili ne samo tiste, ki
so uspešno končali 8. razred, temveč vse, s
katerimi smo kdajkoli bili sošolci, pa tudi če

Kmetija Breznik nas je pričakala z urejenim ambientom in nam omogočila, da
je sošolec Janko Trojner izvedel projekcijo
skupinskih fotografij posameznega razreda; da se nekateri sploh niso prepoznali, ni
potrebno posebej poudarjati. Po neskromni
večerji nas je sošolec Franc Fekonja presenetil s svojo harmoniko in pevsko skupino
»Prijatelji z vasi«. Med drugim so zapeli tudi
Verdijev »Upor sužnjev« v slovenščini, kar
nas je še posebej fasciniralo. Harmonikarja
sta neumorno »špilala« komade za ples in
tako poskrbela, da nihče ni odšel domov do
zgodnjih jutranjih ur.

je kdo v 2. razredu že izstopil. S sošolko Darinko Košnikovo-Golobovo smo se pošteno
namučili, da smo izbrskali naslove preko 50
sošolcev. Ker nas je mladost zapustila, imamo že spomine, ki so nas pripeljali tudi do
naših učiteljev. Veliko je žal že pokojnih:
Vlado Lorber, Pavla Tušak, Avgust Galun,
Franc Šilec – hvala vsem za posredovano
znanje.

40. obletnica že grozi s starostjo, zato smo
se dogovorili, da naslednje srečanje organiziramo čez 5 let, istočasno pa Matildi s koso
zagrozili, da v našo generacijo še mnogo let
ne sme hoditi, saj smo enoglasno sprejeli
sklep: še na mnoga leta!
Sonja Zimič

govnic. Zaradi svojega blagodejnega vpliva
na okolje pa bo potrebna še večja vzpodbuda tako s strani države, EU kot tudi ostalih
institucij, ki skrbijo za kmetijstvo.
Zdravko Lipovž
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Sv. Jurij – srečanje letnikov 1962

T

isti, ki so začeli osnovno šolanje v letu
1969, so se 29. septembra že četrtič
po vrsti udeležili srečanja. Po konča-

ni osnovni šoli v Jurovskem Dolu je večina
nadaljevala poklicno šolanje v Mariboru in
tudi v Ljubljani in si pridobila razne zahtevne poklice. Tokrat je pobudo za srečanje
uspešno izvedla Danica Jankovič.
Najprej so si sošolci ogledali nov prizidek, nov vrtec in obnovljene prostore v
stari zgradbi OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski
Dol. Bili so presenečeni nad pridobitvami. V njihovem času so bile v učilnicah
še lončene peči in leseni hrapavi podi. Pa
jim je tudi takrat bilo lepo. Srečanja sta se
udeležili tudi že upokojeni učiteljici Cilka
Neuvirt in Tončka Hudales.
Rudi Tetičkovič
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Dr. Marjan Toš:

Žrtve vojne 1941–1945 v osrednjih
Slovenskih goricah
II. ŽRTVE VOJNE 1941–1945

SEZNAM PADLIH PRIPADNIKOV NEMŠKIH OBOROŽENIH SIL:

1.

ANDROJNA, Viktor

Jurovski Dol

padel avgusta 1944

2.

AUBL, Karel

Lenart

padel septembra 1944 v
Mozirju

3.

BELOGLAVEC, Ivan

Voličina

padel decembra 1944

4.

BEZGOVŠEK, Martin

Lenart

padel 1943

5.

BUDJA, Karel

Ščavnica

padel aprila 1944

6.

CAF, Alojzij

roj. 18. 5. 1929, Sp. Porčič

razglašen za padlega

7.

CAF, Anton

roj. 31. 5. 1918, Osek

razglašen za padlega

8.

CAF, Janez

roj. 26. 12. 1917, Zavrh

razglašen za padlega

9.

CETL, Janez

roj. 16. 11. 1919, Štajngrova

razglašen za padlega

10.

ČEH, Franc

roj. 13. 9. 1914, Andrenci

razglašen za padlega

11.

DIVJAK, Alojz

roj. 10. 6. 1922

12.

DOKL, Leopold

roj. 6. 10. 1918, Rogoznica

13.

DOMINKO, Franc

Voličina

ni podatka

14.

DRAŠAK, Ivan

Lenart

ni podatka

15.

DRUZOVIČ, Ivan

Drbetinci

ni podatka

16.

DRUŽOVEC, Jožef

roj. 8. 4. 1915, v Radehovi

razglašen za padlega

17.

FANEDL, Ivan

roj. 1920

pogrešan 1945

18.

FANEDL, Janez

roj. 18. 8. 1920, v Vardi

1944 razglašen za padlega

19.

FEKONJA, Bogomir

roj. 1919

padel 19. 11. 1943

20.

FEKONJA, Franc

Benedikt

padel 1944

21.

FEKONJA, Ivan

roj. 1920

padel 18. 2. 1944

22.

FEKONJA, Ivan

Lenart

ni podatka

23.

FERENC, Jože

Lenart

ni podatka

24.

FERENC, Jožef

roj. 1924

padel 28. 8. 1943

25.
26.
27.

FESTIN, Gustav

roj. 21. 2. 1923

FRADL, Franc (brat
dvojček)
FRADL, Jožef (brat
dvojček)

padel 13. 8. 1943 na
vzhodni fronti
padel 4. 3. 1944 na vzhodni
fronti

padel 1. 4. 1942 na vzhodni
fronti
padel v Rusiji (verjetno
1943. leta)
pogrešan v Italiji

28.

GOSPOD, Ludvik

Ščavnica

padel januarja 1944

29.

HAMER, Jožef

roj. 21. 3. 1923, v Benediktu

1946 razglašen za padlega

30.

HERBST, Karel

roj. 28. 8. 1918, Lenart

padel 28. 3. 1942 na
vzhodni fronti

31.

HOLC, Adolf

roj. 17. 8. 1919, Ločki Vrh

razglašen za padlega

32.

HOLER, Alojz

roj. 6. 6. 1923

1944 razglašen za padlega

33.

JAGER, Blaž

roj. 3.9.1925, Jurovski Dol

1946 razglašen za mrtvega,
padlega

34.

JAGER, Blaž

Lenart

ni podatka

35.

JAGER, Franc

roj. 1925

pogrešan 1945

36.

JAKOPEC, Anton

roj. 11. 2. 1915, Sp. Senarska

razglašen za padlega

37.

JAKOPEC, Anton

Lenart

ni podatka

38.

JAKOPEC, Ivan

Lenart

ni podatka

39.

JANČIČ, Anton

roj. 11. 6. 1921, v Partinju

1946 razglašen za padlega

40.

KAMENŠEK, Anton

Jurovski Dol

padel maja 1944

41.

KAUČIČ, Franc

Lenart

ni podatka

42.

KEGL, Feliks

Stanetinci

padel julija 1944

43.

KEGL, Jožef

Stanetinci

padel marca 1944

44.

KEGL, Lenart

roj. 13. 11. 1923

padel 4. 3. 1943

45.

KIKL, Franc

roj. 25. 3. 1924

padel 18. 7. 1943

46.

KLEMENČIČ, Engelbert

Ščavnica

padel februarja 1945

47.

KLOBASA, Franc

roj. 1919

padel 18. 10. 1944

48.

KLOBASA, Franc

Žitence

ni podatka

49.

KNUPLEŽ, Franc

Lenart

padel oktobra 1944 na
vzhodni fronti

50.

KOCUVAN, Franc

roj. 1914

pogrešan

51.

KOCUVAN, Franc

Lenart

ni podatka

52.

KOLETNIK, Ivan

Ščavnica

padel septembra 1944

53.

KOLMANKO, Jožef

Lormanje

padel aprila 1944

54.

KOSER, Ivan

Jurovski Dol

padel februarja 1943

55.

KRAJNC, Franc

Jurovski Dol

padel februarja 1943
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Obnovljen Knupležev križ v Lenartu

N

a Jurovski cesti v Lenartu je kmetija,
ki jo, kot je povedal sedanji lastnik,
65-letni Srečko Knuplež, vodi Knupležev rod že več kot 300 let. Na tej posesti,
ob nekdanji mašni poti, tako so nekoč rekli
pešpotem, ki so bile bližnjice do določenih
krajev, je stal Knupležev križ. Stal je ob cesti, ki je po travnikih in sadovnjakih iz smeri
Jurovskega Dola vodila v Lenart. Kdaj in v
kak namen je bil križ postavljen, ni znano.
Bil pa je večkrat obnovljen. Sam Srečko Knuplež ga je obnavljal že trikrat. Ker je bil križ
ob neurju pred tremi leti podrt, poškodovan
je bil tudi Križani, se je odločil za obnovo
in ponovno postavitev na svoje stroške. Ker
ima zgodovinski pomen, mu je na pomoč s
1000 evri priskočila tudi občina Lenart, za
kar se posebej zahvaljuje. Brezplačno je leseni del križa izdelalo Mizarstvo Zarnec, beton
za podstavek pa podarilo Gradbeno podjetje
Bernjak. Železno okovje, ki je vgrajeno v beton za pritrditev križa, je brezplačno izdelal
že pokojni Friderik Lešnik. Obnovo močno
načetih kipov Marije in Križanega je opravil ljudski umetnik Albin Irgolič iz Sv. Ane
v Slovenskih goricah. Zakaj se je odločil za
obnovo križa, oziroma za ponovno postavitev? »Ta križ Bog ve od kdaj stoji na posesti.
Za njega so skrbeli moji starši, zanj skrbim
tudi jaz. Čeprav je trajala ponovna postavitev cela tri leta, sem vesel, da ga lahko spet

občudujemo. Križ, ob katerem ni več poti,
stoji osamljen. Sodi v zgodovino in zato sem
ga tudi ohranil. Vesel sem, da ga je lahko
blagoslovil naš župnik in naddekan Martin
Bezgovšek. Hvaležen sem vsem, ki so mi kakor koli pomagali pri ponovni postavitvi.«
Slovesna blagoslovitev križa je potekala v
nedeljo, 30. septembra.
Tekst: Ludvik Kramberger ,
foto: Damjan Župec

Prvič v zgodovini lenarške župnije

Mini svetopisemski maraton

V

cerkvi sv. Lenarta je 12. in 13. oktobra 2012 prvič v zgodovini lenarške
župnije potekal mini svetopisemski
maraton, neprekinjeno 24-urno branje Svetega pisma. Začel se je z uvodno sveto mašo,
ki jo je vodil nadškof dr. Franc Kramberger,
sledila je slovesna procesija s Svetim pismom
in blagoslov le-tega. Branje so začeli gostje:

nadškof, naddekan Martin Bezgovšek, kaplan Damjan Mlinarič, župan mag. Janez
Kramberger in župnik Jože Muršec. Potem
pa so se pri branju zvrstili številni bralci,
skupaj okoli sto različnih starosti, najmlajši
je star le 7 let. Pa tudi poslušalcev ni manjkalo, celo v nočnih urah.
Sveto pismo smo prebirali v cerkvi, vendar

je Sveto pismo knjiga vseh knjig in kot tako
naj bi imelo tudi vidnejšo vlogo v našem
življenju. Torej mu poiščimo tudi osrednjo
vlogo v naših domovih, npr. v dnevni sobi,
kjer bi morda branje kakega odlomka kdaj
lahko zamenjalo gledanje televizije. Iz lastne
izkušnje lahko povem, da so v Svetem pismu
zapisani čisto vsi odgovori, nasveti, tolažbe
in upanje in prav zato
je pomembno, da je na
vidnem mestu, vedno
tu nekje – pri roki.
Lenarški
kaplan
Damjan
Mlinarič:
»Presenečen sem nad
odzivom. Pri mašah,
ki sta bili na začetku
in na koncu maratona,
je bilo veliko navdušenih ljudi. Po maši so
ostali v cerkvi in prisluhnili branju Svetega pisma. V spominu
mi bo ostala izkušnja
devetošolcev, ki so prespali v župnišču in
imeli tudi svojo uro branja. Eden izmed njih
se je čez dan vrnil in prisluhnil, kaj mu želi
Gospod po tej knjigi povedati. Prav tako pa
smo imeli na voljo kar precej brezplačnih
izvodov Svetega pisma – Nove zaveze, ki so
vsi našli svojega lastnika! Še posebej izrekam
veliko zahvalo članom zakonske skupine iz
Lenarta, ki so se res
potrudili, da je maraton odlično uspel«.
Kaj več o tem dogodku in drugih podobnih dogodkih si lahko
ogledate na http://
www.svetopisemskimaraton.si/,
http://
www.zupnijalenart.si/
in http://berem.svetopismo.si/30-dni.htm!
Romana Šalamun,
foto: Marko Vinter
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Romanje h Kraljici miru v Medžugorje

P

rvi jesenski vikend, od 21. do 23. 9., se
nas je dva avtobusa romarjev podalo
na pot h Kraljici miru v Medžugorje.
Povabilu organizatorjev – Evangelizatorjev
Ljubezni in klicu naše nebeške Matere so se

odzvali romarji iz različnih krajev mariborske nadškofije, od Slovenj Gradca, Maribora, Lenarta do Ptuja in še sam Bog ve od kod
vse. Iz župnije Sv. Lenart v Slovenskih goricah nas je bilo za kar pol avtobusa. Duhovno

vodstvo je bilo v rokah lenarškega kaplana
Damjana Mlinariča in župnika v Slovenj
Gradcu Simona Potnika.
Preživeli smo tri dni v prekrasnem sončnem vremenu. Duhovno bogat program,
svete maše, pridige,
križev pot, slavljenje,
božji dotiki in ozdravljenja so pri romarjih pustili velik pečat,
v njihova srca pa sta
se naselila mir in ljubezen. Romanje na ta
milostni kraj je spremenilo in še spreminja
njihova življenja. Hvala Jezusu za vse, kar
dela v naših življenjih.
Hvala ti, Mati Marija,
ki nas gledaš in nikoli
ne zapuščaš, ki vztrajaš in prosiš, naj ti sledimo. Prepričani smo, da drži zapis na svetinjici: »Ko bi vedeli, kako vas ljubim, jokali
bi od veselja!«
Milena Grabušnik

Romanje na Ponikvi

N

a 9. vseslovenskem srečanju pri
zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in slovenskega
kmetijskega slovstva Antonu Martinu Slomšku smo se 14. 10. 2012 zbrali iz vseh koncev
Slovenije, pa tudi iz zamejstva.
V uvodu v sveto mašo je dr. Marta Ciraj, ki je pomembno prispevala k uvedbi in
ohranjanju tega praznika, posebej pozdravila patra Ernesta Benka, postulatorja bl.
AM Slomška Alojza Kačičnika, prejšnjega
»ponkovškega« župnika Miho Hermana ter
evangeličanskega škofa mag. Gezo Ernišo.
Izpostavila je, da kmetje sami menijo, da
se brez shoda na Ponikvi leto ne konča, kot
bi bilo treba. V letu 150-letnice Slomškove
smrti je izbrana njegova misel: »Kjer je Bog
doma, tam se uživa sreča vsa.«
Pri darovanju so kmetje iz različnih slovenskih krajev na oltar prinašali darove k
blagoslovu; iz naših krajev sta vino in kruh
prinesla Marjeta in Anton Perko, Bolnarjeva
s Spodnje Velke.
Zahvalna pesem je ob koncu maše zadonela iz ust približno 1400 romarjev v cerkvi
in ob čudovitem vremenu na številnih polnih klopeh zunaj nje.
Slavnostna akademija je potekala na bli-

žnji Slomškovi domačiji na Slomu, kjer je
slavnostni govornik prof. dr. Stane Granda
izpostavil nezavidljivi in težak položaj kmeta v zadnjih desetletjih in tudi v današnjem
času ter politiko pozval k spremembam.
Kot udeleženec osamosvojitve se je v imenu
države kmetom zahvalil, da od države po
osamosvojitvi niso zahtevali nagrad ali rent
zaradi zaslug za osamosvojitev, kot so to storili drugi. Posebej je poudaril vlogo kmečke
žene na kmetiji, »po kateri kmetija obstoji
ali pa pade.« Izpostavil je pomen raznolike
velikosti kmetij, kjer ima mesto tako velik
kmet kot polkmet, dopolnilni kmet, vsak, ki
zemljo obdeluje z ljubeznijo. Prav kmetovo
ljubezen do zemlje je izpostavil. Le-te kapitalist nima. Kmet je bil temelj družbe in bi to
zopet moral postati ...
Posebni gostje akademije so bili evropski
poslanec, član odbora za kmetijstvo v evropskem parlamentu, dr. Milan Zver, evangeličanski škof mag. Geza Erniša in zamejski
koroški kmet Štefan Domej.
V imenu KGZS, ki je organizirala shod,
je kmete pozdravil njen predsednik Cvetko
Zupančič.
Izak Matej Ciraj, Sveta Ana

Sprejem trojiških novorojenčkov
V občini Sv. Trojica posvečajo posebno
skrb novorojenčkom in njihovim staršem.
V času, ko praznujemo svetovni dan otroka,
pripravi župan Darko Fras za vse otroke, ki
so rojeni v preteklem letu, sprejem. Letošnji
je že šestič potekal 1. oktobra v dvorani Kulturnega doma. V kratkem kulturnem programu, ki ga je vodil podžupan Janez Voglar,
so nastopali otroci iz vrtca: skupina Mavrica,
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ki sta jo vodili vzgojiteljica Janja Kranvogl
in pomočnica Natalija Poštrak, ter skupina
Kapljice, ki sta jo vodili vzgojiteljica Sabina Zorko in pomočnica Rosana Šuta. Pred
sprejemom vsakega dojenčka in njihovih
staršev je o namenu sprejema spregovoril
župan Darko Fras. Po nagovoru je ob pomoči Barbare Cvetko vsaki mamici in očku, ki
so se udeležili srečanja, čestital in izročil pri-

ložnostno darilo in prispevek v obliki bona
za nakup v vrednosti 150 evrov.
Letos se je sprejema udeležilo 6 deklic in
6 dečkov: Niko Veingerl, Kris Tristan Koštomaj, Mirijam Anžel, Tin Paurič, Julija Zor-

jan, Erik Nedelko, Jan Grajner, Gašper Harl,
Alina Štrucl, Ksenia Rokavec, Lara Kovač in
Laura Švarc. Po končanem sprejemu so pripravili pogostitev in sproščeno druženje.
B. C.

Zakaj uradna medicina zanemarja
2. del
kandidoznost?

M

arsikateri zdravnik zavrne pacienta, ki sumi, da je kandidoznost
njegova glavna zdravstvena težava, s trditvijo: »Kandido imamo vsi,« s čimer
zdravnik misli njeno zdravo prisotnost v telesu – kot gniloživko na koži, sluznicah in v
nadzorovanem obsegu tudi v zdravi črevesni flori. Kandida je v zdravi obliki resnično
prisotna pri vsakem človeku, brez izjeme,
le da zdravstvene težave povzroča nezdrava
prisotnost kandide v telesu, tj. kandidoznost
in kandidiaza (kandidoza). Če pacient kljub
temu vztraja pri svojem, se zna zgoditi, da ga
zdravnik začne obravnavati bodisi kot živčnega bolnika, alkoholika ali kot žrtev hudih
težav v družini (tako izpraševanje sem izkusil osebno). Seveda ob taki obravnavi vsak
pameten človek odneha ...
Različnim zdravstvenim težavam medicina ne najde skupnega imenovalca.
Medicina sicer ve, da je največkrat
krivo zmanjšanje odpornosti, a še
ne ve, da jo najpogosteje zmanjšuje neodkrita kandidoznost. Nekaj
primerov navidezno nepovezanih
zdravstvenih težav: lepljivo-kisla
slina, glavobol, prehlad, prebavne
motnje (slaba prebava, napenjanje,
prdenje), preobčutljivo-razdraženo
črevesje, dušica (astma), pekoče
noge ali njihova stalna vročost, kožni izpuščaji, srbečica, koprivnica,
pH
pH
prehranske alergije, razjede na slupH
znicah … Lahko bi navedel velik del
zdravstvene enciklopedije.
Medicina še ni uvidela, da kandidoznost
povzroča zdravstvene skrajnosti, recimo:
stalno napet izraz na obrazu <> stalno zaspan izraz; vročičen pogled <> pomanjkanje
živosti v očeh; pogosta zadnjična zaprtost
(obstipacija) <> pogosta driska (diarea);
pogosto solzenje oči <> njihova suhost;
zvonjenje, brenčanje, žvižganje, sikanje ali
drug zvok v enem ali obeh ušesih (tinitus)
<> izgubljanje sluha; motnje hranjenja: stalna ješčost, zasvojenost s hrano (v skrajnosti čezmerna telesna teža) <> pomanjkanje
apetita (v skrajnosti anoreksičnost); stalno
pregrevanje telesa <> njegova stalna podhlajenost in mrazenje; hlepenje po sladkarijah, ogljikovih hidratih nasploh in občasno
hlepenje po soli <> izdatno soljenje jedi ...
Spet bi lahko navedel velik del zdravstvene
enciklopedije.
Laboratorijski izvidi za ugotavljanje kandidoznosti niso zanesljivi. Kandidoznost je
lahko zelo blaga in ne povzroča nobenih težav, lahko pa je že toliko zaostrena, da povzroča nerazložljive zdravstvene težave, a je
niti v tem primeru ne pokaže laboratorijska

preiskava sline, seča, blata (lastna izkušnja)
niti krvi. Preizkus pH-sline je bolj zanesljiv!
Našim zdravnikom manjka poglobljeno
znanje o glivicah in njihovi usodnosti. Tovrstno znanje je sicer na voljo, saj ga nekateri
razgledani zdravniki že s pridom uporabljajo, recimo dr. Tullio Simoncini (ki pomaga
rakavim bolnikom, tudi medicinsko odpisanim, z zatiranjem glivičavosti, kandidoznosti oz. kislosti – glej knjigo z naslovom Il
cancro e' un fungo, angleški prevod Cancer
is a fungus [Rak je glivičavost]).
Sklep
Z zdravljenjem kandidoznosti (vsetelesne kislosti) se slovenska službena medicina
ne ukvarja zato, ker ne ve, zakaj ima večina
ljudi kislo slino, torej tudi mnogi »povsem«
zdravi (z zelo blago kandidoznostjo). Kako

0-6,9
7
7,1-14

kisla slina –možno obolevanje, zbolevanje
nevtralno – dobra odpornost
bazična slina – odlična odpornost

si sicer razlagati dejstvo, da se medicina ne
meni za vsetelesno kislost večine bolnikov,
ki jo dokazuje kisli pH jutranje sline, ki dokazuje prisotnost zajedavskih glivic v medceličnini.
Ker je kandidoznost-vsetelesna kislost
glavni krivec nerazložljivih obolenj in bolezni, ker neposredno zmanjšuje človekovo
naravno odpornost in ga izčrpava, najbolj
pomaga zatiranje črevesne kandidoznosti in
lajšanje njenih zunanjih pojavov.
Usvojitev bolj zdravih življenjskih navad
včasih ne zadošča ali pa le določen čas, medtem ko se načrtno zdravljenje kandidoznosti
vedno obnese. Lastne in tuje izkušnje potrjujejo zdravstveno pravilnost takega pristopa, ki odpravlja obolevnost, prihrani tekanje
okrog zdravnikov, ohranja odpornost in
omogoča polnejše življenje.
(V 3. delu bodo navedena naravna in (pol)
umetna sredstva ter postopki za zdravljenje
ali blaženje kandidoznosti brez neželenih
posledic.)
Mitja Fajdiga
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Shana Tova 5773 – »Bodi zapisan za
ugodno leto«

Razstava ex-tempora Benedikt 2012

Judje so praznovali Roš Hašano in se veselili vstopa v novo leto
5773

J

udje po vsem svetu so slovesno vstopili
v novo leto 5773. Judovsko leto se začne
s prvim Tišrijem (september – oktober)
in se praznuje prvi in drugi dan tega meseca. To je datum, ko je Bog ustvaril Adama,
prvega človeka. Zato nekateri poudarjajo, da
je to tudi rojstvo človeka. Po tradicionalnem
izročilu je namreč do stvarjenja prišlo prvega dne judovskega meseca Tišrija, ki ga danes poznamo kot novo leto ali Roš Hašana
(kar v hebrejščini pomeni glava leta). Tega
dne se odprejo tri knjige: prva je za krivične,
druga je za resnično pravične, tretja pa je za
tiste nekje vmes. Judje si po stari šegi voščijo
novo leto: »Bodi zapisan za ugodno leto!«,
ali tudi »Naj ti bo vpisano dobro leto!«. Veselo praznujejo v najboljših oblekah, da bi
pokazali zaupanje v Gospodovo usmiljenje.
V sinagogah prevladuje bela barva, simbol
čistosti; hazan (sinagoški uradnik, vodja molitev, zlasti ob šabatu in praznikih, ki
lahko tudi bere sefer toro in poučuje otroke
iz skupnosti) in rabin (posvečen učenjak,
izročilno poklican, da odloča o vprašanjih
judovskega obredja; danes pa so to v glavnem sinagoški nameščenci z obsežnimi pridigarskimi in pastoralnimi dolžnostmi) sta
odeta v kitel (jud. belo oblačilo; ima precej
simbolnih pomenov, ki nam pomagajo razumeti njegovo rabo. Bela barva je simbol či-

Pokopališče Dolga vas

stosti in božjega odpuščanja, torej primerna
tako za novoletni praznik kakor za ženina,
saj se mu ob poročnem obredu odpustijo vsi
grehi). Trobljenje v šofar (ovnov rog, ki se v
judovstvu uporablja v raznih verskih obredih kot glasbilo) naj bi spodbudilo grešnike
h kesanju in hkrati zmedlo Satana, da ne bi
mogel nastopati v vlogi tožnika Izraelcev.
Posebne praznične jedi, odbrane zaradi svoje dobrodejne simbolike, naznanjajo srečo v
prihodnjem letu.
Sicer pa se na večer Roš Hašane (ali tudi
Roš Ha - šona) sinagoge napolnijo z možmi
in ženami vseh starosti. Po obredu v sinagogi odidejo domov, kjer se posvetijo praznični večerji. Po kidušu (obred molitev in
blagoslovov nad čašo vina v začetku šabata
in praznikov, pa tudi po koncu dopoldanske
molitve) se večerja prične s tem, da prisotni
namočijo košček jabolka v med. To dejanje
pomeni izraz želje za sladko prihodnje leto:
»Bodi Gospodova volja, da nas prenovi za
leto, ki bo dobro in sladko«. Nato družina
prepeva praznične pesmi in preide na drugi del obroka, ki sestoji iz stročjega fižola in
testenin z mesom, kar simbolizira blagostanje. Pojesti pa je treba tudi živalsko ali ribjo
glavo, da boš v prihodnjem letu »glavni«.
Prvi dan Roš Hašane je namenjen predvsem
molitvi. Judje se ponovno zberejo po sinagogah, molijo in prisluhnejo oglašanju šofarja.
Po kosilu se mnogi odrasli skupaj z otroki
oblečejo v svečane obleke in se odpravijo k
najbližji reki ali jezeru. Tam opravijo obred,
imenovan tašlih, pri katerem ob izrekanju
molitvic izpraznijo svoje žepe ali zmečejo
v vodo koščke kruha. Na ta način simbolično odvržejo svoje grehe. Sicer pa se v Tori
Roš Hašana imenuje dan spominjanja in
tudi dan trobljenja v šofar. Z njo se prične
deset dni trajajoče duhovno poglabljanje in
preizkušanje samega sebe. Roš Hašano in
kasnejši Jom Kipur (dan sprave, s katerim se
konča desetdnevna pokora) praznujejo tudi
slovenski judje, saj sta oba praznika med
judi po celem svetu izjemno spoštovana. V
Izraelu je Roš Hašana državni praznik.
Dr. Marjan Toš, Sinagoga Maribor

Nova veseloigra Mož na preizkušnji
V okviru »Ruperških« praznovanj je
dramska sekcija KTD Selce pod taktirko
režiserke in avtorice tekstov Julijane Bračič

premierno predstavila gledališko igro z naslovom Mož na preizkušnji. Polna dvorana
kulturnega doma v Selcah se je po približno
uri in pol smeha z aplavzom zahvalila igral-
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ski zasedbi, ki je pripravila že 4. veseloigro.
Dramska sekcija sicer deluje od marca 2008,
prav premierna predstava Mož na preizkušnji je jubilejna, 60. uprizoritev gledališke predstave
na odru te skupine. Glede
na to, da se člani dramske
sekcije z uprizarjanjem
iger ukvarjajo v svojem
prostem času, popolnoma
volontersko, je ta številka zavidljivo visoka. Prav
aplavz polne dvorane je
igralcem in igralkam največje plačilo in vzpodbuda
za nadaljnje ustvarjanje.
Več o sami zgodbi z naslovom Mož na preizkušnji,
ki govori o nezaupanju v
ljubezni, boste izvedeli že
to nedeljo (4. novembra)
ob 18. uri v Domu kulture Lenart, kjer bo
igralska zasedba dramske sekcije KTD Selce
vnovič stopila na gledališki oder.
Dejan Kramberger

Razstavo je odprl župan občine
Benedikt Milan Gumzar.

V petek, 5. oktobra 2012, je bilo odprtje razstave del, nastalih na 14. likovnem ex-temporu
Benedikt 2012. Potekal je tretjo soboto v septembru v centru Benedikta, ko so ljubiteljski likovni
ustvarjalci upodabljali znamenitosti, kulturno in
naravno dediščino občine. Ex-tempore so izvedli
JSKD Lenart, ZKD Slovenskih goric, OŠ Benedikt
in KD Benedikt v sodelovanju z občino Benedikt.
Na letošnjem ex-temporu razstavljajo Jožica
Andrejč in Joži Krenc iz Jurovskega Dola, Nika
Arnuš iz Svete Trojice, Ivanka in Marjan Kokol,
Nina Kolarič, Janja Perko, Jasna Šosterič, Andreja
Štancer, Slavko Toplak (vsi iz Lenarta) ter domačini Slavko Mesarec, Rosana Lorbek in Mateja
Perko. Strokovno je razstavo spremljal slikar Konrad Krajnc. Dela so bila na ogled do 25. oktobra
2012 v prostorih osnovne šole Benedikt.

Na Sveti Ani regijska likovna razstava
V petek, 9. novembra 2012, bo v avli občine Sveta Ana ob 20. uri potekalo odprtje
regijske likovne razstave ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev iz medobmočja koordinacij JSKD Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica. Razstavljena bodo dela, ki jih bo
po predhodnem strokovnem ogledu izbral letošnji strokovni selektor akademski slikar
Mito Gegič. Dela bodo razstavljena do konca novembra 2012.
B. R. S.

Beseda na predvečer
Društvo slovenskih pisateljev in Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti s svojimi
območnimi izpostavami je ob 140. obletnici
Društva slovenskih pisateljev organiziral literarna branja na predvečer, to je 3. oktobra,
v različnih mestih po Sloveniji.
Tudi Lenart je bil v častni družbi ob Dravogradu, Brežicah, Celju, Idriji, Novem mestu, Tolminu, Škofji Loki, Piranu in Sežani.
In sicer je bilo to v Knjižnici Lenart, ob

19.00. Ob 50-letnici njenega delovanja je
bila tudi to ena od bolje obiskanih prireditev. Pripravili so jo skupaj z Območno izpostavo JSKD Lenart. Gost Društva pisateljev
Slovenije Tone Partljič je orisal celotno zgodovino društva na tako zanimiv način, da
so prisotni z občudovanjem prisluhnili, saj
je Tone tako rekoč živi leksikon, prepleten z

njemu lastnim humorjem in zanimivim načinom podajanja. Navdušil je tudi z branjem
svoje zgodbe. Z njim je pogovor delila Darinka Čobec, nato pa je sledil zanimiv način

predstavljanja. Pesniki in pisatelji so predstavili drug drugega. Tako so prijeten večer
s svojim branjem in predvsem občuteno izbranimi pesmimi ter prozo polepšali Željko
Perović, Marjan Pungartnik, Sabina Hvastija, ki je uredila tudi sceno v dvorani, ter Breda Slavinec, ki je bila kot vodja OI JSKD tudi
v vlogi organizatorke, ob tem da je nastopila
tudi kot avtorica v domači knjižnici.
Obiskovalci so bili navdušeni, gostitelji
počaščeni, saj se obrestuje trud vseh, ki so že
pred 40 leti verjeli, da
literarno gibanje sodi
tudi v Slovenske gorice. Takrat se je zgodilo
prvo srečanje pesnikov
in pisateljev začetnikov v Gradišču, sedanji Sveti Trojici.
Danes s ponosom
spremljamo dosežke
tudi domačih, lenarških avtorjev, ki jih v
Knjižnici Lenart tudi
redno predstavljajo.
Pri tem ne moremo mimo Brede Slavinec,
Zorana Štenbauerja, Nataše Kramberger,
Tadeja Goloba, čigar knjiga Zlati zob je v
letu 2012/13 tudi knjižno darilo vsem slovenskim sedmošolcem v projektu Rastem s
knjigo.
Dvorano Knjižnice Lenart so napolnili
ljudje, napolnili so jo čudoviti verzi, zanimive pripovedi, odlično
vzdušje; tisto pravo
bralno, čitalniško, pristno, prijateljsko kramljanje pa je naredilo
še kaj za arhiviranje
dobrih misli do naslednjega dobrega branja!
Vse to lahko storijo le
slovenski pisatelji. Z
besedo, vedno prisotnostjo v družbi, ki jo
zrcalijo v svoje zgodbe,
tako ali drugače. Spreminjajo in vplivajo, da
bi bilo ljudem laže, bliže in so pomembni – že 140 let povezani v
društvo.
Marija Šauperl
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TEMA
IZ KULTURE
Breda Rakuša Slavinec v Literarni hiši Maribor

Nisem ena izmed mnogih
Območna izpostava JSKD Maribor, Zveza
kulturnih društev Maribor in Mariborska literarna družba so v četrtek, 4. oktobra 2012,
ob 18. uri v Literarni hiši Maribor v okviru
programa »Harmonije« organizirali literarni večer
Brede Rakuša Slavinec z naslovom
Nisem ena izmed
mnogih.
Avtorica, rojena
19. avgusta 1962 v
Mariboru, profesorica sociologije in
pedagogike, dela
na Javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti, območna
izpostava Lenart.
Pesmi je objavljala
v Katedri, Dialogih, Čevlju, Locutio. Sodelovala je v publikacijah Pajčevine (pesniška
zbirka, Zveza kulturnih društev Maribor,
Mariborska literarna družba, Maribor, 1994)
in Simeon (pesmi, zvočna kaseta, skupaj
s Stanko Devjak, MKC Maribor, Maribor,

1995). Obiskovalci v popolnoma napolnjenem prireditvenem prostoru mariborske
literarne hiše so po pogovoru Marjana Pungartnika z avtorico uživali ob pesmih, obja-
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V nedeljo, 14. oktobra, je v cerkvi sv. Treh
kraljev v Benediktu odmevalo zares ubrano
petje. Zbralo se je 12 zborov naddekanije,
domala iz vsake fare eden. Za uvodni nagovor je poskrbel upokojeni nadškof dr. Franc
Kramberger, ki je poudaril pomen bl. Antona Martina Slomška za ohranjanje glasbene
in pevske tradicije v slovenskem prostoru.
Prav tako je bil navzoč naddekan Martin
Bezgovšek, velški župnik in referent za pe-

tje Franc Časl, domači župnik Marjan Rola,
diakon Janez Kurnik ter številni drugi navzoči in številni poslušalci. V zelo raznolikem
programu so nastopili odrasli zbori, en otroški in en mladinski zbor. Za druženje pa so
poskrbeli dušni pastirji naddekanije Lenart,
saj so bili pevci povabljeni na pogostitev na
turistično kmetijo Kavčič v Benediktu.
SReBr

Tretjič za Dom sv. Lenarta

vljenih v obeh zbirkah, ki jih je po svojem
izboru brala pesnica sama. Presenetila je
s svojimi najnovejšimi deli, ki so nastala v
zadnjem času po okrog 15-letnem ustvarjalnem zatišju.
E. P.

Glasbeni presežek – orgelski
koncert Majde Fras Leva
V cerkvi v Sveti Trojici je bil v nedeljo,
7. oktobra, diplomski orgelski koncert ter
krstna izvedba skladbe Molitev v starosti –
akademske glasbenice in komponistke Majde Fras Leva, umetnice iz občine Benedikt.
Gostje koncerta in številni obiskovalci so
zapolnili mogočno cerkev v Sv. Trojici. Gre
za prvo tovrstno
diplomo na tem
in širšem območju
Slovenije, obenem
je to na Sakralnem
oddelku Akademije za glasbo zaradi
izredne obsežnosti
študija v zadnjih
sedmih letih tretja diploma. Študij
na
omenjenem
oddelku je eden
najzahtevnejših,
saj ob poglobljenem študiju orgel
in kompozicije ter
celotnega pedagoškega sklopa predmetov
diplomantom daje tudi naziv izvedenec za
gregorijanski koral.
Koncertantka je izvajala dela največjih
komponistov orgelske glasbe: Bacha, Buxtehuda, Mendelssohna, Tomca in Messiaena.
Solista Nina Dominko in tenorist Martin
Sušnik – oba Prešernova nagrajenca Akademije za glasbo zaradi izjemnih dosežkov
doma in v tujini – sta ob orgelski spremljavi
izvedla nekaj biserov glasbene zakladnice.
Krona koncerta je bila predstavitev lastne
skladbe glasbenice Majde Fras Leva: Molitev
v starosti, Ps 71 za sopran in tenor solo ter
orgle. Poslušalci so z navdušenjem in bučnim aplavzom stoje nagradili komponistkoorglavko ter oba solista.
Priznani glasbenici je uspelo z garanjem,
talentom, iskrenostjo in predanostjo glasbi.
Kljub številni družini – gospa Majda je rodila šest otrok – je prva v letniku diplomirala in okronala svojo bogato glasbeno pot.
Največji ponos pa ji je gotovo petje hčere

Revija cerkvenih pevskih zborov

Nine Dominko, za katere glasovni obseg
je skladba tudi napisana, ter lepa glasbena
pot ostalih petih otrok. Omenjena skladba
je bila visoko ocenjena s strani Društva slovenskih skladateljev ter izrečeno naročilo za
nove skladbe. Posebno mesto v slovenskem
glasbenem prostoru pa zajema tudi njena

Predlani je Vladimir Peter Plavčak iz mariborske likovne skupine Stil predlagal Domu
sv. Lenarta organizacijo likovne kolonije.
Ideja je bila uresničena
in letos 26. maja je bila
že 3. likovna kolonija
»Umetniki za Dom sv.
Lenarta«. Sodelovalo je
23 ustvarjalk in ustvarjalcev. Prvo razstavo s
te kolonije so junija in
julija pripravili v domu
za starejše v Lenartu,
potem so jo prenesli v
Avlo Jožeta Hudalesa,
kjer je na ogled ves oktober.
Na otvoritvi, 27. septembra, je na flavto je
zaigrala ter tudi zapela
študentka 4. letnika Deželnega konzervatorija v Celovcu Milena Pfeiler. O likovnih delih
in napredku slikark in slikarjev je govorila
likovna kritičarka, profesorica umetnostne
zgodovine Jadranka Šumi. Ob direktorju
Doma sv. Lenarta Zlatku Gričniku in njegovi sodelavki Poloni Šporin je razstavo odprl
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger. Večino del so slikarke in slikarji podarili
Domu sv. Lenarta.

Na otvoritvi je bila večina sodelujočih
slikark in slikarjev:Branko Gajšt, Štefka Zemljič, Zdravko Luketič, Bernardina Paj, Ivan

Lorenčič – Loren, Liljana Cafnik, Violeta
Pečar, Zvonka Šoemen, Mira Uršič, Lucija
Žitnik, Sonja Merhar, Lučka Falk, Dragica
Kramberger, Jože Horvat, Gabrijela Klobasa, Majda Kropf, Zoran Božič, Jasna Šosterič, Svetlana Kurnik, Jasna Brunskole, Pavla
Krajnc, Tatjana Mijatović in Filip Matko
Ficko.
Tekst in slika: Filip Matko

Šestič Kolbičevo srečanje
V soboto, 6. oktobra, je v Zgornjem Dražen Vrhu potekalo že 6. Kolbičevo likovno
srečanje, ki ga je pripravila Likovna sekcija
KUD Gabrijel Kolbič z Zgornje Velke. Sodelovalo je 16 udeleženk in udeležencev.
Tokratno srečanje je bilo neke vrste jubilejno: petič je potekalo v Methansovi hiši!
Zgodovino in pomen srečanj je predstavil

organizator Jože Horvat sam, vse udeležence enodnevne likovne kolonije pa je prišel
pozdravit tudi župan občine Šentilj Edvard
Čagran. Slovesna otvoritev razstave nastalih
del je pripadla prof. likovnih umetnosti Jožetu Foltinu s Ptuja.
Filip Matko

Ročnodelska skupina KD Benedikt
pisna diplomska naloga, saj k analizi skladb
pristopa iz novega zornega kota, in sicer iz
glasbene retorike, ki je generirana iz retorične umetnosti starega Rima, kar je povsem nov vidik. Diplomsko delo je umetnica
zagovarjala z odlično oceno, kar je dodatna
potrditev uspešnega študija sakralne glasbe
- s študijem orgel ter glasbene pedagogike.
Na desetine šopkov ter poklonov po koncertu je bilo umetnici svojstveno priznanje.
Akademska glasbenica M. Fras Leva se bo
posvetila poučevanju orgel, klavirja, petja,
koralnega petja ter glasbene teorije za ljudi
vseh starosti in vodenju pevskih sestavov,
svoje sposobnosti pa bo usmerila tudi v
komponiranje novih skladb.
Projektu so stale ob strani ob občini Benedikt in županu Milanu Gumzarju še občina
Sveta Trojica in občina Lenart. Tudi meni je
bilo v čast, da mi je Majda zaupala vlogo povezovanja diplomskega koncerta.
Misli Majde Fras Leva
povzela Saša Lovrenčič

Po krajših poletnih počitnicah so dame
z znanjem v ročnih spretnostih na čelu z
vodjo Liziko Šijanec spet strnile vrste in se
kar na začetku nove sezone podale v zanje
novo obliko dejavnosti. Na pobudo prijateljske enake skupine iz Josipdola na Pohorju
so se odločile, da se bodo preizkusile tudi v
oblikovanju različnih
predmetov iz koruznega ličja. V ta namen so
se povezale s kmetijo
družine Šijanec pri Sv.
Treh Kraljih in tam
opravile ročno ličkanje koruze. Primerno
zdravo ličje so pobrale,
posušile in pripravile
za oblikovanje izdelkov v njihovem krožku. Kar zajetno malho ličja pa so predale
skupini v Josipdolu,
kjer bodo članice roč-

nodelske skupine prav tako urile svoje ročne
spretnosti.
Pustimo se presenetiti in počakajmo na
priložnostno razstavo. Zagotovo bomo prijetno presenečeni. Zaželimo jim obilo uspeha v novi spretnosti.
J. Šijanec
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TEMA

FUTSAL
1. SFL Slovenske gorice danes v Benediktu gostijo Bronx iz Škofij
Po prvi zmagi v 1. SFL proti ekipi Nazarja je
KMN Slovenske gorice v nadaljevanju prvenstva zabeležil tri zaporedne poraze. V 3. krogu
na domačem terenu proti aktualnim državnim
prvakom – Litiji so po hitrem zadetku prek
Jerneja Damiša domači sicer povedli, a so Litijani v nadaljevanju upravičili vlogo favorita in
tekmo dobili z rezultatom 6:2. Že v naslednjem
krogu so igralci Slovenskih goric v Benediktu
gostili ekipo Kobarida, ki cilja v sam vrh ligaške razpredelnice. Tekma se je končala z rezultatom 5:9 v korist Oplasta iz Kobarida. Točke
so igralci Slovenskih goric iskalu na gostovanju

v Ljubljani pri lanskoletnem rivalu v 2. SFL.
Razburljiva in napeta igra z veliko priložnosti
je bo koncu tekme pripadla Ljubljančanom, ki
so zmagali z golom razlike (4:5). Ti dve ekipi
si tudi delita 7. in 8. mesto na lestvici s tremi osvojenimi točkami. Na vrhu je nekoliko
presenetljivo ekipa Dobovca s 13 točkami. Že
danes pa je na sporedu nov, 6. krog. Slovenske
gorice v upanju in s ciljem osvojitve novih točk
pričakuje ekipo Bronxa iz Škofij pri Kopru, ki
trenutno s sedmimi točkami zaseda 5. mesto.
Tekma v ŠD Benedikt se bo pričela ob 20.30.

2. SFL Benedikt proti vodilnemu Brezju do prve točke

Minuli petek so nogometaši Benedikta po
uvodnih porazih zabeležili prvo točko proti ŠD Brezju, ki trenutno zaseda 1. mesto v 2.
SFL. Pred tem so Benedičani klonili na domačem terenu proti Ajdovščini (3:4) in Velikim

Laščam (5:7) ter na gostovanju proti Keblju
(7:2). Ohrabrena ekipa Benedikta se v lov na
nove točke podaja jutri ob 21. uri, ko v domači
športni dvorani gosti vedno neugodno ekipo
Velenja.

Mednarodni futsal turnir Styria cup v Benediktu – 4. 11. 2012
4. novembra 2012 bo v športni dvorani
Benedikt potekal mednarodni futsal turnir –
Styria cup. Poleg slovenskih futsal ekip bodo
na njem sodelovale še tri futsal ekipe iz sosednje Avstrije. Na turnirju se bo prvič predstavila tudi reprezentaca, sestavljena iz igralcev iz
3. SFL. Ekipe bodo razdeljene v dve skupini,
in sicer bodo v skupini A nastopile ŠD Brezje,
reprezentaca 3. SFL in avstrijska ekipa Alsstars
wr, Neustadt. V skupini B pa bosta poleg domače ekipe KMN Slovenske gorice nastopila še

Futsal Sturm Graz in iz avstrijske prestolnice
Stella rossa Wien. Turnir se bo s prvo tekmo
med reprezentanco 3. SFL in ŠD Brezje, ki sicer nastopa v 2. SFL, pričel ob 10. uri. V drugi
tekmi, ob 10.30, se bosta pomerili ekipi Futsal
Sturm Graz proti KMN Slovenske gorice. Polfinalna obračuna, v katera se uvrstita prvouvrščeni ekipi, bosta na sporedu od 13. ure dalje,
finalni obračun pa ob 15.uri. Posamezna tekma traja 1 x 20 minut.

NOGOMET - ŠTAJERSKA LIGA
Nogometaši Lenarta v zadnjih minutah tekme proti Žalcu ob točko
Po prepričljivi zmagi nad Palomo (3:0) in
porazu proti Peci (0:2) so v 9. krogu Štajerske
lige nogometaši Lenarta na domači Poleni gostili drugouvrščeni Žalec. Po zaostanku 0:2 so
Lenarčani z zadetki Mateja Brumna in Klmena
Ploja uspeli 10 minut pred koncem srečanja
rezultat izenačiti na 2:2. In ko je že vse kazalo
na uspešen preobrat in veliko točko proti ekipi Žalca, ki je v Lenartu prikazala kvalitetno

predstavo, je slednjim uspelo v zadnjih petih
minutah zabiti še dva gola in tako odnesti iz
Lenarta vse tri točke.
Dva kroga pred koncem jesenskega dela
prvenstva NK Lenart zaseda s sedmimi osvojenimi točkami 10. mesto. Po gostovanju v
tem vikendu proti Šentjurju se bodo lenarški
nogometaši prihodnji konec tedna od domače
publike poslovili s tekmo proti ekipi Radlje.

JU-JITSU
V Mariboru je potekal turnir
v ju-jitsu borbah za otroke. Tekmovalci ju-jitsu kluba Nippon
Lenart so z odličnimi rezultati
in zelo lepimi borbami potrdili, da so zelo dobri borci. Klub
so zastopali Enej Arsevski - 2.
mesto, Rene Farazin - 1. mesto,
Tilen Štuhec - 1. mesto, Tilen
Caf - 1. mesto, Peter Markoli 3. mesto, Alen Gungl - 4. mesto,
Mario Klauzner - 3. mesto in 1.
mesto v višji težnostni kategoriji, med deklicami je Davida
Hafner osvojila 2. mesto in Taja
Frešer 1. mesto.

Aljoša Frešer

JADRALNO PADALSTVO
Erik pred Nenadom in Simonom

Člani kluba jadralno-motornih padalcev
„Propeler Garda“ iz Slovenskih goric so pripravili srečanje in hkrati prijateljsko tekmovanje v
točnosti metanja predmeta na cilj in v točnosti
pristajanja. Srečanja so se na športnem letališču Aerokluba Sršen v Čagoni
pri Cerkvenjaku poleg slovenskih udeležili tudi tekmovalci iz
Hrvaške, Bosne in Hercegovine
in en tekmovalec iz Niša v Srbiji.
V kategoriji nahrbtni motorji
je zmagal Erik Fužir iz Ljubna
ob Savinji, drugi je bil Nenad
Stankovič-Kenda iz Niša in tretji
domačin in glavni organizator
Simon Štumpf iz Kraljevcev pri
Svetem Juriju ob Ščavnici. V kategoriji trajk pa je slavil domači
tekmovalec Goran Tavželj, drugi je bil Miroslav Drobec in tretji
Primož Zajc (vsi Slovenija). »Za
hrano je poskrbel odlični kuhar

Matjaž Korošec, za glasbo pa DJ Brendi Care.
V imenu organizatorja bi se zahvalil vsem
sponzorjem in donatorjem ter obiskovalcem
za sodelovanje in pomoč pri organizaciji,« je
po uspešnem srečanju in tekmovanju povedal
Marijan Halec, eden izmed organizatorjev.

O. B.

KOŠARKA 4. SKL
KK Nona Lenart z zmago v novo sezono
S tekmami 1. kroga se je minuli konec tedna
pričela nova sezona v 4. SKL, kjer po sezoni
igranja v 3. SKL ponovno nastopa KK Nona
Lenart. Lenarški košarkarji so v domači dvorani že na prvi tekmi zabeležili prvo zmago proti
KK Posavje Podbobočje. Tekmo se je v korist
domačih, ki so imeli pobudo skozi vso tekmo,
končala z rezultatom 68:52. Z 32 točkami je bil

pri Lenartu najučinkovitejši igralec Peter Šenekar. Z uvodno zmago pa zaradi razlike v koših
KK Nona Lenart trenutno zaseda prvo mesto
na ligaški razpredelnici. V športno dvorano v
Lenartu pa vabljeni že jutri (27.10.), ko lenarška ekipa gosti košarkarski klub Fenomeni iz
Ljubljane. Tekma se bo pričela ob 19. uri.

ODBOJKA 2. DOL – vzhod
Odbojkarice Benedikta uvodoma nanizale dve zmagi
Odbojkarice Benedikta so uspešno krenile
v novo sezono. V uvodnih dveh krogih so namreč unovčile dve zmagi. Sprva so v domači
dvorani v Benediktu brez izgubljenega seta
ugnale ŽOK AC Prstec Ptuj. V 2. krogu pa so
na gostovanju proti ekipi Prevalja po zaostanku 0:2 v setih Benedičanke pripravile pravi
preobrat in na koncu slavile zmago z rezultatom 3:2 ter na ta način vknjižile novi dve točki.
Še posebej napet je bil 3. niz, ki bi lahko že bil
usoden za benediško ekipo, a so ga slednje na

kocu dobile z rezultatom 26:24. S petimi točkami so odbojkarice Benedikta trenutno za
ekipama Braslovče in Aliansa II na 3. mestu.
Nič drugega kot zmaga pa bo cilj benediškim
odbojkaricam tudi na jutrišnji tekmi, ki se bo
v športni dvorani v Benediktu proti odbojkaricam Zreč pričela ob 18.uri. Tudi tekmo 4. kroga, ki bo na sporedu 10. 11. 2012, bodo benediške odbojkarice odigrale na domačem terenu.
V goste prihaja trenutno drugo uvrščena ekipa
Alianse II.

ROKOBORBA

Lenarški rokoborci iz državnega prvenstva v Mariboru s 3 prvimi mesti
V soboto, 13. oktobra, je v Mariboru potekalo državno prvenstvo v
rokoborbi v prostem slogu za dečke in mladince. Več kot uspešni
so bili tudi lenarški rokoborci iz
Rokoborskega kluba Lenart, ki so
osvojili kar tri prva mesta. Zmago v
kategoriji dečkov do 47 kg je osvojil
Sebastjan Raner. V kategoriji do 54
kg je bil nepremagljiv Jože Bračič. V
kategoriji mladincev do 96 kg pa je
vso konkurenco ugnal Tilen Peserl.
Dejan Kramberger
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Piše: Tomaž Kšela

Slabi Peter
»Ne vem, kaj počnejo naši politiki,« je
pred dnevi pri malici rezkar Peter dejal šivilji Marici. »Sedaj so poleg številnih slabih
bank ustanovili še eno slabo, kot da takšnih
bank ne bi imeli že preveč.«
»Pravijo, da bodo na slabo banko prenesli
slabe terjatve slabih bank,« se je v pogovor
vključil mizar Tone. »Potem bodo menda
čez noč vse slabe banke postale dobre in
bomo imeli samo še eno slabo banko.«
»Naj me vrag vzame, če to razumem,« je
zarobantil Peter. »V sosednji Avstriji so se
problema reševanja slabe Hypo banke lotili
drugače. Najprej so postavili pred sodišče
in poslali v zapor neodgovorne bankirje
v vodstvu banke in tiste politike, ki so jih
napeljevali na nečedne posle. V Avstriji so
ugotovili, da niso osnovni problem slabe
banke, temveč pokvarjeni bankirji in politiki.«
»Peter, ti tega ne razumeš dovolj celovito,« je ugovarjal Tone.
»Tone, sedaj govoriš kot naš direktor,«
je dejal Peter. »On pravi, da je ustanovitev
slabe banke najsodobnejši in najboljši način reševanja bank. Ob tem se hvali, da je
on najbolj pameten, ker je na ta način začel
že pred leti reševati naše podjetje, saj je iz
dobrega naredil slabo podjetje.«
»Poglej, Peter, če se bodo slabe banke rešile slabih kreditov, bodo postale dobre banke. To je vendar logično, ali ne,« je vztrajal
Tone.

»To sploh ni logično,« je vzkliknila Marica. »Dokler se banke ne bodo rešile fakinov
in tistih, ki jim od zunaj držijo 'štango', bo
vse teklo po starem!«
»Naj me vrag, če še kaj razumem,« se je
prijel za glavo Peter. »Najhuje je to, ker ne
vem, kaj naj naredim. Bojim se, da bomo
morali neporavnane 'pufe', ki jih bodo prenesli na slabo banko, na koncu poravnati vsi
davkoplačevalci. Ne vem, kaj naj naredim,
saj imam že sedaj premalo denarja za odplačevanje svojih 'pufov', kaj šele za vračanje tujih.«
»Tvoj problem je enostavno rešljiv,« je
kot iz topa izstrelila Marica. »Ravnaj tako
kot država.«
»Kako,« sta presenečeno povprašala oba,
Peter in Tone.
»Preprosto. Poglej, Peter, najprej moraš
ustanoviti slabega Petra,« je odločno dejala
Marica. »Ko bo slabi Peter nehal plačevati
davke in bankam vračati 'pufe' ter začel delati na črno in goljufati državo, bo dobremu
Petru, to si ti, ostalo dovolj denarja za pošteno preživljanje sebe in svoje družine.«
»Hm, hm, to je že res,« se je za ušesi popraskal Peter. »Samo kaj se bo zgodilo, če
tistega slabega Petra kdaj zalotijo pri nečednih poslih?«
»Peter, ne sekiraj se,« je dejala Marica.
»Če se zaradi takšnih stvari ne sekirajo naši
bankirji in politiki, zakaj bi se ti?«

»Kaj ti lahko dam za rojstni dan?« je sosed
povprašal enega od ministrov. »Ali ti lahko
kupim kakšno knjigo o ekonomiji?«
»Ne, ne, hvala, eno takšno sem že prebral in
o ekonomiji že vse vem.«

Sladoled in golob

»Dragi otroci, v časih socializma sta bila naš
simbol srp in kladivo, ki sta simbolizirala
delo na polju in v tovarni. No, Janezek, ti
pa povej, kakšne simbole imamo danes?«
vpraša učiteljica.
Janezek misli in tuhta, nato pa reče: »Danes
sta naš simbol sladoled in golob.«
»Kako to misliš? Kaj pa simbolizirata?«
presenečeno povpraša učiteljica.
»Saj vsi pravijo, da kdor vladi nečesa ne liže,
odleti!«

Zdravstvena reforma

»Napovedana zdravstvena reforma bo prinesla veliko novosti.«
»Kakšne?«
»Zaradi varčevanja bodo na eni strani
skrčili obseg zdravstvenih storitev, še zlasti
dragih operativnih posegov, na drugi strani
pa bodo povečali obseg zaključnih del v
zdravstvu.«
»Kdo pa v zdravstvu opravlja zaključna
dela?«
»Pogrebna podjetja.«

Gol

»Kateri gol na tekmi med Cerkvenjakom in
Mariborom ti je bil najbolj všeč?«
»Kakšen gol. Jaz sem namesto golov gledal
dve punci in si predstavljal, da sta goli.«

Muhe

»Koliko muh si pobil, ko tako vztrajno mahaš z muholovcem?«
»Tri moške in dve ženski muhi?«
»Kako pa jih ločiš?«
»Tri so čepele na vrčku piva, dve pa na
telefonu.«
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»Kakšna je razlika med Francozinjo in
Slovenko?«
»Ne vem.«
»Francozinja ima pod levo roko moža, pod
desno ljubimca, na glavi pa Diorjev klobuk.
Slovenka pa ima v levi roki dva mulca, v desni Mercatorjevo vrečko, na glavi pa moža.«

Dober nasvet

»Tu imaš zdravila za babico. Vsaki dan naj
popije eno stekleničko.«
»Razumem, gospod zdravnik.«
»Seveda pa jo morate prej pretresti.«
»To pa bo nekoliko težje, ker ima babica 80
kilogramov.«

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

Podobnost

Teta si ogleduje nečaka in pravi: »Joj, kako
hitro rasteš. Ko boš velik, boš takšen kot
očka.«
»Tega se tudi mama boji.«

Težko vprašanje

»Fantek, čigav pa si ti.«
»Ne vem. Ata ne ve, mama pa noče povedati.«

Jasen odgovor

»Fantek, kako bi najhitreje prišel do železniške postaje.«
»Teči morate!«
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.
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

Občani občine Sv. Jurij v Slov. gor.
predstavijo svoj talent

Matura

V soboto, 27. 10. 2012, ob 19. uri vabi Kulturno društvo Ivan Cankar v telovadnico OŠ
Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu na zabavno prireditev z naslovom Pokaži svoj talent.
Na prireditvi se bodo širši javnosti pokazali oz. predstavili posamezniki, ki se v prostem
času ali pa tudi profesionalno ukvarjajo s številnimi zanimivimi dejavnostmi. Obiskovalcem bodo tako na voljo zanimive razstave, ki jih bodo pripravili občani, posamezniki pa
bodo svoje talente predstavili tudi na odru, tako bo prireditev kar se da raznovrstna in
zabavna.

Kitajščina

Martinova nedelja bo v Jurovskem Dolu
zanimiva in vesela

Smeh je pol zdravja
Nepotrebno darilo

Francozinja in Slovenka

Pripravlja T. K.

»Danes je profesor spraševal matematiko.«
»Kako je bilo?«
»Kot v mizarski delavnici.«
»Kako to misliš?«
»Ves čas je zabijal 'cveke'.«
»Ali znaš kitajsko?«
»Bolj malo.«
»Kaj pomeni: »go – ren – čan«?
»To je jasno: skopuh.«

Slonček in kamela

»Teta kamela, zakaj imaš pa ti joške na hrbtu?« je slonček vprašal kamelo.
»Zato, slonček, ker imata vidva z atijem tiča
med očmi.«

Slonček in miška

Slonček in miška, ki je kandidirala za predsednico miši, sta se odpravila na plažo.
»Joj, kopalke sem pozabila doma,« je vzkliknila miška. »Slonček, ali mi lahko posodiš
svoje?«
»Seveda,« je odvrnil slonček. »Samo bojim
se, da ti bodo premajhne, ker si ti tako velika
osebnost.«

Krči

»Janezek, pazi, ko greš v vodo, da te ne zgrabi krč,« je babica podučila vnučka.
Blondinka, ki se je sončila v neposredni
bližini, pa je dodala: »Janezek, zares pazi. V
vodi je vse polno krčev. Mene so zagrabili
štirje.«

Grožnja

»Mihec, ker se nič ne učiš, se bom pogovorila s tvojim očetom. Ali bo danes zvečer
doma?«
»Ne bo ga, gospa učiteljica.«
»Kdaj pa bo prišel?«
»Običajno ga prijatelji prinesejo proti jutru.«

Martinovanje v Slovenskih goricah je eden izmed tistih etnoloških praznikov, ki ima
poseben in pomemben pečat. Tako bodo Martinovo nedeljo, 11. novembra, na priložnosten način obeležili tudi v Jurovskem Dolu. Po drugi nedeljski maši bo domači duhovnik
Janko Gögner opravil še krst mošta, ki se bo spremenil v vino. Za kulturni program v času
martinovanja bo poskrbelo KD Ivan Cankar. Članice društva kmečkih gospodinj bodo
pripravile pristne slovenskogoriške prigrizke, medtem ko bodo člani društva vinogradnikov poskrbeli za žlahtno kapljico, brez katere si martinovanja ne moremo predstavljati.

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





Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica: Tanja Hrastnik
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in Tanja Hrastnik
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 26. oktober 2012
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«
v sodelovanju z Razvojno agencijo Slovenske gorice
Vas vabi na

DAN ODPRTIH VRAT KMETIJ,

vključenih v Katalog OVTAR PONUDBA IZ SLOVENSKIH GORIC,
ki bo v soboto, 27. oktobra 2012, od 9. do 13. ure.
Ta dan bodo kmetije obiskovalcem (potrošnikom, turistom) ponudile izdelke in pridelke jeseni, predstavljene v katalogu OVTAR PONUDBA
IZ SLOVENSKIH GORIC. Z veseljem vam bodo
predstavili in pokazali, kje in kako pripravljajo bogastvo Slovenskih goric. DAN ODPRTIH VRAT
se bo povezoval tudi s prikazom kulturno-etnografske dediščine podeželja.
Ponudba kataloga je bila predstavljena kot
zloženka v zadnji številki Ovtarjevih novic (september 2012, na zadnji strani). Če ste jo morda
spregledali ali založili, je za vas brezplačno na voljo v Turističnem informacijskem centru, na Trgu
osvoboditve 9, v Lenartu. Za podrobnejše informacije lahko pokličete na 059 128 773 ali pišete na Katalog in zloženka
e-mail: rasg.si@gmail.com.
V tem času bo v sodelovanju z Radiem Slovenske gorice potekala tudi nagradna igra
z iskanjem Ovtarja po kmetijah. Prvi trije, ki bodo po namigih radia prišli do Ovtarja,
bodo prejeli jesensko obarvane nagrade.
PRISRČNO VABLJENI!

Po priključitvi omenjenih občin bo vinsko turistična cesta zaokrožila celotni del
osrednjih Slovenskih goric, kar bo doprineslo k boljši turistični prepoznavnosti
Slovenskih goric, omogočilo razvoj trajnostnega turizma ter dalo nove možnosti
za delovanje domačih vinogradnikov, sadjarjev in drugih občanov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah.
V lanskem letu smo skupaj z LAS Ovtar Slovenskih goric pripravili projekt z naslovom
Širitev VTC 13 na LAS Ovtar Slovenskih goric, s katerim smo uspešno kandidirali
na razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev ukrepa LEADER.
V projektu so načrtovane naslednje aktivnosti:
-- dopolnitev promocijskega filma in prevod filma v angleški in nemški jezik;
-- oblikovanje spletne strani društva VTC 13, na kateri bodo objavljeni ponudniki
iz omenjenega območja, ki bodo izpolnjevali za to določene pogoje. Osnovi pogoj je članstvo v društvu VTC 13;
-- organizacija izobraževanja za ponudnike in
-- strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks na terenu.
Člane društva pisno obveščamo o delovanju in o naših aktivnostih. Naša največja
in najodmevnejša prireditev je vsakoletno grajsko ocenjevanje vin in grajski vinski
praznik, ki potekata na Ptujskem gradu v mesecu juniju. Letos smo organizirali že
9. prireditev.

Slavica Strelec

Končan javni poziv LAS za 2013
Na javni poziv LAS za nabor projektov
za vključitev v načrt izvedbenih projektov

kmetija Živko iz Spodnje
Voličine, Čebelarstvo in
apiterapija Vogrinčič iz
Močne, družina Senekovič iz Lenarta, Oljarna
Kolarič iz Žic in kmetija
Šipek iz Peščenega Vrha.

Ponudba
Slovenskih
goric se je predstavila tudi
na 10. sejmu Kamping &
karavaning, ki je potekal
konec septembra na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani. V okviru Podravsko-ptujsko-ormoške
regionalne destinacijske
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Društvo vinsko turistične ceste Srednje Slovenske gorice (Društvo VTC 13) je bilo ustanovljeno v letu 2008. Ustanoviteljice
so občine na območju trase VTC 13: MO Ptuj, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Trojica v Slov.
goricah, Sv. Andraž v Slov. goricah, Sv. Jurij ob Ščavnici in Ljutomer in ponudniki
na območju VTC 13. Do leta 2010 je bilo v društvo včlanjenih 11 občin, 7 društev
vinogradnikov in 77 različnih ponudnikov – turistične kmetije, gostinski lokali, vinogradniki in sadjarji. V letu 2010 sta se nam pridružili še dve občini, to sta Sveta
Ana in Benedikt. Tako sedaj društvo deluje na območju 13 občin.

Vse dodatne informacije o izvajanju projekta in delovanju društva lahko dobite pri
kmetijski svetovalni službi v Lenartu, pri vodji projekta Andreju Rebernišku, GSM:
031 688 841 ali tajnici društva Slavici Strelec, GSM: 031 376 107.

V petek, 28. septembra
2012, je na Glavnem trgu
v Mariboru potekala tradicionalna prireditev Festival Stare trte. OVTAR
ponudbo iz Slovenskih
goric so predstavili: EKO

organizacije se je v nedeljo, 30. septembra 2012,
predstavljala geografska
znamka Slovenske gorice – preprosto čudovite.
Tako so tudi v prestolnici
obiskovalci lahko pokusili
odlične Ovtarjeve dobrote.

Širitev trase VTC 13 na
LAS Ovtar Slovenskih goric

(NIP) za leto 2013 je prispelo 7 projektnih
predlogov. Na podlagi sklepov zasedanja
odbora za ocenjevanje projektnih
predlogov (dne
10. 10. 2012) je
v nadaljnjo fazo
zasedanja razvojnega sveta LAS in
kasneje za potrditev NIP s strani
MKO uvrščenih
5 projektnih predlogov.

Nova atelje in galerija
V atelje z galerijo so
obnovili in preuredili obstoječo stavbo na naslovu
Trojiški trg 5 na trgu Svete
Trojice v Slovenskih goricah.
Nosilec projekta iz LIN
za 2010 ATELJE Z GALERIJO je Danijel Vrečič,
ki se umetniško ukvarja s
kiparjenjem, umetniškim
varjenjem, sodeluje na
mednarodnih kolonijah
Makole (2005, 2007, 2009)
in slikarskih kolonijah po
Sloveniji ter ima za sabo
preko 30 samostojnih in
skupinskih razstav po Sloveniji in v Franciji.
Projekt, vreden 15 tisočakov, je bil izveden
v eni fazi v letih 2010-2012 in je upravičen
do sofinanciranja iz sredstev ukrepa LEADER. V okviru projekta so bile na objektu
izvedene aktivnosti: ureditve tal in tlakov
(kamen); namestitve visečih stropov v galeriji; kitanje in barvanje zidov-sten; izvedba

strojnih inštalacij (ogrevanje, vodovod, elektrika); sanacija in vgradnja stavbnega pohištva (vrata in okna); namestitev luči idr.
Požrtvovalni umetnik je veliko dela opravil v lastni iniciativi ter v krogu najožjih sodelavcev in prijateljev.
Naj ga umetniška roka in oko še dolgo vodita!
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