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Program stabilnosti

Varčevanje bo prizadelo prav vse!
Slovenija je od 2. decembra 2009 formalno v postopku presežnega primanjkljaja in
mora po priporočilih Sveta Evropske unije
iz novembra 2009 znižati primanjkljaj sektorja država na manj kot 3 odstotke bruto
domačega proizvoda do leta 2013. Vlada je
zato pripravila program stabilnosti za leto
2013, ki ga je morala poslati Evropski komisiji. Pred sprejemom je o njem razpravljala tudi s socialnimi partnerji v okviru
ekonomsko socialnega sveta. Kakšni so že
ali še bodo varčevalni ukrepi v Sloveniji?
Fiskalno pravilo
Na področju javnih financ je državni
zbor z 78 glasovi za od 90-ih vpisal v ustavo
fiskalno pravilo, ki določa, da morajo biti
prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja
ali pa morajo prihodki presegati izdatke.
Način in časovni okvir izvajanja tega načela
bodo poslanci uredili z zakonom, ki bo moral biti sprejet z dvotretjinsko večino. Povedano po domače: po ustavi bodo poslej vse
vlade primorane voditi varčevalno politiko,
kjer potrošnja ne bo presegala prihodkov.
To pa, glede na razmere pri nas, pomeni, da
bomo morali državljani v naslednjih letih
krepko zategniti pas.
Enotna finančna uprava
Združili bodo davčno in carinsko upravo
v enotno finančno upravo, ki bo bolj učinkovito pobirala davke.
Ukrepi na odhodkovni strani
Z ukrepi na odhodkovni strani javnih financ namerava vlada na letni ravni zmanjšati odlive iz proračuna za 716,5 milijona
evrov.

Ovtarjeve novice 16_39.indd 1

Plače v javnem sektorju: plače in druge
odhodke za delo javnih uslužbencev nameravajo zadržati na ravni, kot je določena z
letošnjim proračunom. Na ta način naj bi
prihranili 158 milijonov evrov. To namerava vlada doseči z dogovorom s sindikati ali
z interventnim zakonom. Pri tem je treba
upoštevati, da so bili določeni ukrepi na
tem področju sprejeti že lani. Letos bodo
učinki teh ukrepov proračun razbremenili
za 130 milijonov evrov.
Pokojnine: z zakonom o uravnoteženju javnih financ so že znižali dodatek za rekreacijo za določene skupine upokojencev, kar
bo proračun razbremenilo za 65 milijonov
evrov. Prav tako pokojnin ne nameravajo
usklajevati.
Socialni transferji: vlada namerava znižati višino denarnega nadomestila za nezaposlene za 3 odstotke, porodniško nadomestilo pa omejiti z zgornjo mejo v višini
dvakratnika povprečne mesečne plače v
državi. S tem bodo proračun razbremenili
za 17 milijonov evrov. Poleg tega ne bodo
usklajevali višine transferjev posameznikom in gospodinjstvom.
Investicijski odhodki iz proračuna: z rebalansom proračuna nameravajo omejiti
investicijske odhodke. Na ta način bo nižja
tudi osnova za načrtovanje sredstev za naslednja leta. S tem ukrepom bodo proračun
razbremenili za 50 milijonov evrov. Za 15
milijonov bodo zmanjšali tudi transferje v javne agencije, za 22,6 milijona evrov
pa bodo zmanjšali izdatke iz proračuna za
blago in storitve. Investicijske transferje
iz proračuna pa bodo zmanjšali za 59 milijonov.
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Drugi ukrepi: z drugimi ukrepi, o katerih
se je treba še politično dogovoriti, naj bi
prihranili še 200 milijonov evrov proračunskih sredstev.
Ukrepi na prihodkovni strani
Z ukrepi na prihodkovni strani naj bi
povečali prilive v proračun za 649 milijonov evrov.
Davek na dodano vrednost: splošno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV)
nameravajo dvigniti: višjo stopnjo za 2
odstotni točki na 22 odstotkov, nižjo pa
za 1 odstotno točko na 9,5 odstotka. Na ta
način naj bi prilive v proračun povečali za
250 milijonov evrov.
Davek na nepremičnine: posodobiti nameravajo sistem obdavčitve nepremičnin,
ki bo nadomestil nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, premoženjski davek
in nadomestilo za uporabo gozdnih cest.
Prihodek od davka na nepremičnine nameravajo deliti med občine in državo v
razmerju 50:50. Na ta način naj bi povečali
prilive v proračun za 240 milijonov evrov.
Davek od dohodkov pravnih oseb: nadaljnje zmanjševanje stopnje davka na dohodek pravnih oseb nameravajo zaustaviti
na stopnji 17 odstotkov. Na ta način bodo
prilive v proračun povečali za 22 milijonov
evrov.
Davek na prodajo loterijskih srečke: uvesti nameravajo nov davek na prodajo loterijskih srečk v višini 10 odstotkov od prodajne vrednosti srečk. Proračun bodo tako
obogatili za 17 milijonov evrov.
Davek od brezalkoholnih pijač z ali brez
dodanega sladkorja: vlada namerava uvesti nov davek na porabo brezalkoholnih
pijač z ali brez dodanega sladkorja, v določenem znesku na liter pijače. Višina davka
bo odvisna od vsebnosti sladkorja v pijači.
To bo povečalo prilive v proračun za 14
milijonov evrov.

Povišanje sodnih taks: povišati nameravajo sodne takse. To bo v proračun prineslo
dodatnih 13 milijonov evrov.
Prispevki za zdravstvo in reforma zdravstva: razširiti nameravajo osnovo za plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje po načelu »vsak prihodek (delo)
šteje«. Na ta način bodo prilive v proračun
povečali za 93 milijonov evrov. Poleg tega
pa napovedujejo veliko reformo zdravstva
in zdravstvenega zavarovanja, ki jo že intenzivno pripravljajo.
Pogojni ukrep: krizni davek: če ne bodo
dosegli soglasja o trajnem zmanjšanju
javne porabe, bo 1. januarja začel veljati
krizni davek, s katerim bi obdavčili aktivne dohodke fizičnih oseb po progresivni
lestvici od 0,5 do 5 odstotkov. Tisti z najvišjimi dohodki bi na letni ravni plačali 5
odstotkov davka od vseh dohodkov.
Sprememba v zvezi z referendumi
Poslanci v državnem zboru so tako rekoč popolnoma enotno s 86 glasovi za in
enim proti v ustavo zapisali spremembe v
zvezi z referendumi. Poslej bo lahko razpis
referenduma zahtevalo najmanj 40 tisoč
volivcev, ne bodo pa ga mogli več zahtevati poslanci državnega zbora, niti državni
svet. Referenduma ne bo mogoče razpisati
o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev
obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč, o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah
ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje
državnega proračuna, o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb in o zakonih,
ki odpravljajo neustavnost na področju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo
proti njemu glasovala večina volivcev, ki
so veljavno glasovali, pod pogojem, da
proti zakonu glasuje najmanj petina vseh
volivcev.
T. K.
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Dogovor o znižanju plač in stroškov dela
Vlada in reprezentativni sindikati javnega
sektorja so po enajstih krogih pogajanj sklenili dogovor o dodatnih ukrepih na področju
plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju
od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014. Med
drugim so se dogovorili za zmanjšanje plač.
Vrednosti vseh plačnih razredov bodo najprej zmanjšali za 0,5 odstotka, nato pa bodo
zmanjšali še razpone med plačnimi razredi
tako, da se bodo plače bolj zmanjšale tistim
v višjih plačnih razredih. Policistom se bodo
tako plače znižale za 5,58 evra, učiteljem za
14,24 evra, zdravniku začetniku za 35,13
evra, zdravniku specialistu za 87,32 evra in
predsednici vlade za 263,54 evra. Plač v javnem sektorju v omenjenem obdobju tudi ne
bodo več usklajevali. Država bo pri masi za
plače javnih uslužbencev privarčevala slabih
190 milijonov, z naslednjim letom pa skupaj
260 milijonov.
Javnim uslužbenkam bodo ukinili povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10
odstotka osnovne plače za vsako zaključeno
leto nad 25 let delovne dobe. Višino dodatka
za specializacijo po univerzitetnem izobraževanju, za magisterij znanosti in za doktorat
bodo znižali za 50 odstotkov
Javnim uslužbencem, ki so lani dobili
regres po ZUJF-u, bodo obračunali bruto
razliko med že obračunanim zneskom in
bruto zneskom regresa v višini 692 evrov in
izplačali neto razliko pri plači za mesec maj
2013, skupaj z zamudnimi obrestmi. Regres
za letni dopust za leto 2014 bodo zaposlenim izplačali glede na njihov plačilni razred.

9. kolegij županov

29. aprila je v Benediktu potekal 9. kolegij županov občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Kolegija se je udeležil tudi župan
občine Šentilj.
Osrednji del kolegija je bil namenjen naboru projektov v okviru Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020,
ko se napovedujejo številne spremembe.
V bodoče bo zelo malo možnosti za sofinanciranje lokalnih projektov, zato bo
potrebno projekte vsebinsko in izvedbeno
zaokroževati na širšem območju več občin
in slediti t. i. »specializaciji« regije. Občinam na našem območju bodo tako zelo
dobrodošle izkušnje pri izvajanju skupnih
projektov, ki so jih že doslej izvajale zlasti v

Zaposleni do vključno 15. plačnega razreda
bodo dobili 692 evrov; od 16. do vključno
30. plačnega razreda 484,40 evrov; od 31.
do vključno 40. plačnega razreda 346 evrov;
od 41. do vključno 50. plačnega razreda 100
evrov; od 51. plačnega razreda in višjega zaposlenim regres za letni dopust ne pripada.
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
bodo v letu 2013 zmanjšali za 80 odstotkov,
naslednje leto pa za 75 oziroma za 70 odstotkov.
Nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni in poškodb izven dela, ki gre v
breme delodajalca, so za vse javne uslužbence
določili v višini 80 odstotkov osnove.
V letu 2014 javni uslužbenci ne bodo napredovali v plačne razrede in nazive. Tudi
redne delovne uspešnosti v letu 2014 ne
bodo izplačevali.
Vlada in sindikati so se dogovorili tudi,
da bodo člani sindikatov, podpisnikov dogovora in kolektivnih pogodb, dobili za 20
odstotkov višje jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči.
Vlada in sindikati so podpisali tudi stavkovni sporazum. Z njim se je vlada med drugim zavezala, da bo januarska stavka v javnem sektorju plačana in da letos in naslednje
leto ne bo več posegala v plače javnih uslužbencev. Število zaposlenih v javnem sektorju
pa bo zmanjšala za en odstotek s selektivno
in restriktivno politiko nadomeščanja tistih,
ki jim preneha delovno razmerje.
T. K.

okviru LAS Ovtar Slovenskih goric. Župani so se
dogovorili, da se pripravi
nabor projektnih idej za
prihodnje obdobje, na
osnovi katerih se oblikujejo vsebinsko zaokroženi
skupni projekti. Ta nabor
bo predstavljal tudi izhodišče za skupni območni
razvojni dokument za
obdobje do 2020, ki ga bo
pripravila Razvojna agencija Slovenske gorice.
Župani so sprejeli tudi
sklep o predlogu ustanovitve območnega razvojnega partnerstva (ORP) za območje vseh
šestih občin UE Lenart in občine Šentilj,
ki bi se lahko razširilo na celotne Slovenske gorice. ORP je oblika interesnega
povezovanja občin in drugih partnerjev,
pomembnih za razvojno načrtovanje ter
pripravo in izvajanje skupnih in povezanih
projektov na območju vključenih občin. V
okviru ORP bi se območje razvijalo celovito (mrežno), kar bi občinam oz. nosilcem
projektov omogočalo lažje izvajanje projektov in iskanje sofinancerskih sredstev
ter bi v Slovenskih goricah tvorilo geografsko, turistično in razvojno tesno povezano
območje.
Renata Vajngerl in Tanja Hrastnik

Združevanje občin bi bil korak nazaj

O

b sprejemanju programa stabilnosti,
ki ga je morala slovenska vlada poslati v Bruselj, so politiki intenzivno
razmišljali o tem, kje bi lahko še kaj prihranili. Nekateri so predlagali, da bi lahko Slovenija prihranila z združevanjem občin, češ da so
občine predrage in da »preveč zapravijo«. Ti
predlogi pa niso padli na plodna tla, saj vlada
Alenke Bratušek predloga za združevanje in
zmanjševanje števila občin ni uvrstila v program stabilnosti.
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O tej problematiki smo se pogovarjali z županom občine Sveta Trojica Darkom Frasom,
ki je kot univerzitetno diplomirani pravnik
tudi uveljavljen strokovnjak za lokalno samoupravo. Med drugim je bil kot državni svetnik predsednik njegove komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, poleg tega
pa je stalni sodelavec mednarodnega projekta East West Parliamentary practice project
(EWPPP), ki je namenjen podpori razvoja
demokracije in zlasti lokalne samouprave na
področju srednje in vzhodne Evrope in zaho-

dnega Balkana. Fras, ki je z referati nastopil
na nekaterih najpomembnejših strokovnopolitičnih posvetovanjih o lokalni samoupravi v Sloveniji v zadnjih letih, je tudi dober
poznavalec delovanja lokalne samouprave in
regionalnega razvoja v Avstriji, Nemčiji in
Franciji.
»Združevanje občin bi bilo na poti razvoja
naše lokalne samouprave velik korak nazaj,«
pravi Fras. »Ustanovitev novih in manjših
občin je v Sloveniji pomembno prispevala k
hitrejšemu razvoju podeželja in k bolj skladnemu in enakomernemu regionalnemu
razvoju. V tem pogledu je ustanovitev občin
predstavljala velik korak naprej. Res pa je, da
smo v Sloveniji pri razvoju lokalne samouprave zastali na pol poti, saj nismo ustanovili
in razvili njene druge ravni, to je pokrajin.
Zato je Slovenija država s preveč centraliziranim odločanjem, čeprav izkušnje iz razvitih
evropskih držav kažejo, da je najbolj smotrno in racionalno, da se posamezne odločitve
sprejemajo in nato tudi izvajajo čim bližje
občanom. V tem primeru je tudi nadzor občanov in javnosti nad izvajanjem sprejetih
odločitev mnogo bolj učinkovit.«
Nekateri, ki se zavzemajo za združevanje
občin, manipulirajo tudi s podatki o financiranju občin ali pa sistema financiranja lokalnih skupnosti sploh ne poznajo. Kot pravi
Fras, dohodnino pobira davčna uprava oziroma država. Na osnovi tega, koliko je zbere,
nato izračuna prihodek na prebivalca oziroma glavarino. Občine dobijo za izvajanje svojih z zakonom določenih nalog 35 odstotkov
glavarine za vsakega občana, ki ima v občini
stalno bivališče.
Na osnovi številnih faktorjev (demografski
podatki, starostna struktura občanov, dolžina
občinskih cest itd.) za vsako občino izračunajo tudi tako imenovano povprečnino. Gre
za kalkulativni element, ki pove, koliko sredstev potrebuje občina za to, da lahko izvede
svoje z zakonom določene naloge. Če občina
s sredstvi glavarine in drugimi prihodki (nadomestilo za stavbno zemljišče, davek na promet nepremičnin, davek od iger na srečo itd.)
ne zbere toliko sredstev, kot znaša izračunana
povprečnina, je upravičena do sredstev za finančno izravnavo iz državnega proračuna.
Ključni problem v zgodbi o financiranju
občin je po Frasovih besedah to, da povprečnina ne zadošča za izvedbo vseh nalog, ki jih
imajo občine po zakonu. Pred leti so izračunali, da občine potrebujejo za izvajanje svojih
zakonskih nalog in obveznosti 580 evrov po
občanu. Od takrat do danes se je obseg nalog
povečal, poleg tega pa so občine dobile tudi
nekatere dodatne naloge, povprečnino pa je
država z zakonom o uravnoteženju javnih
financ znižala na 534 evrov. Dejansko pa bi
morala povprečnina danes znašati že 620
evrov. Ko je vlada predlagala znižanje povprečnine, je občinam zagotovila, da bo zanje
sprejela poseben zakon o uravnoteženju jav-

Darko Fras: Ustanovitev občin je prispevala k
hitrejšemu razvoju podeželja in k bolj enakomernemu regionalnemu razvoju.

nih financ, s katerim jim bo za deset odstotkov zmanjšala zakonske obveznosti. Žal tega
zakona vlada še ni pripravila. »Povprečnina
občinam ne zadošča za izvajanje z zakonom
naloženih nalog, država pa tišči glavo v pesek,« pravi Fras.
Poglejmo samo nekaj primerov. Država je,
denimo, z zakonom predpisala večnivojski
pouk in določila, da ima drugi otrok vrtec
zastonj. Zaradi tega so morale občine investirati v razširitev vrtcev in šol, zaradi česar so
se povečali tudi obratovalni stroški. Povprečnina pa se je znižala.
Tudi družinske pomočnike, ki izvajajo pomoč na domu, je ob njihovi uvedbi 50-odstotno financiralo pristojno ministrstvo, drugi
del pa je občinam pomagal pokriti zavod za
zaposlovanje iz sredstev za programe javnih
del. Sedaj skoraj v celoti financirajo družinske pomočnike občine iz svojih proračunov.
Občine po zakonu socialno šibkim starostnikom plačujejo ali doplačujejo oskrbo v
domovih za ostarele. Cene oskrbe naraščajo,
povprečnina pa se je zmanjšala. Pri številnih
socialnih transferih pa je celo tako, da odločitve o tem, komu pripadajo, sprejemajo na
centrih za socialno delo, občine pa jih morajo
upravičencem po zakonu samo izplačevati.
Takšnih primerov, ki kažejo, kako država
prelaga na občine naloge in bremena, sredstev za njihovo izvajanje pa ne, bi lahko našteli še veliko.
Fras opozarja, da se za predlogi o združevanju občin običajno skrivajo poskusi zavajanja javnosti. »Problem v Sloveniji niso
občine, temveč prevelika centralizacija odločanja na državni ravni. Zato Slovenija nujno
potrebuje drugo raven lokalne samouprave,
torej pokrajine, ki bodo povezale tudi majhne
občine, če so kje morda preveč razdrobljene,«
poudarja Fras. »Izkušnje iz razvitih držav kažejo, da so najbolj racionalne in najcenejše
rešitve, ki so sprejete najbližje občanom, torej
na lokalni ravni.«
T. K.

Čajanka z ministrom Dejanom Židanom

D

onedavno ob dnevu zmage, dandanes
ob dnevu Evrope so 9. maja v Centru
Slovenskih goric v Lenartu ob čaju
in pecivu gostili mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje v vladi Republike
Slovenije.
Ob samem začetku srečanja je udeležence
pozdravil župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger. V nagovoru je v kratkem opisal
stanje v občini in kaj nas čaka v bližnji prihodnosti. Minister Dejan Židan je orisal položaj
v državi, v kratkem razložil, kaj vse bo v prihodnje počela vlada in njegovo ministrstvo.

Poudaril je, da se vsekakor lahko še vedno rešimo iz krize sami, brez pomoči Evrope, res pa
je, da bomo morali marsikaj spremeniti, bolj
dosledno pobirati davke, zajeziti sivo ekonomijo, zmanjšati brezposelnost, urediti zadeve
s črnimi gradnjami … Po uvodnih besedah je
minister odgovarjal na vprašanja prisotnih.
Na mnoga vprašanja so dobili odgovore, na
kakšno vprašanje tudi ne, oziroma z odgovorom niso bili najbolj zadovoljni. Vsekakor so
takšna srečanja dobrodošla, saj se da edino na
tak način priti do informacij iz prve roke.
R. H.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Benedikt
Program prireditev ob 14. prazniku občine Benedikt
Petek, 21. junij 2013,
ob 9. uri v vrtcu Benedikt: Želvje zgodbe – lutkovna delavnica za otroke; JSKD Lenart, KD
Benedikt in OŠ Benedikt.
Torek, 25. junij 2013,
ob 10. uri na igrišču ob Športni dvorani Benedikt: Športne igre med naselji – v primeru
slabega vremena bo prireditev v Športni dvorani Benedikt (za tekmovalke in tekmovalce
obvezna obutev za dvorano); KMN Benedikt.
Sobota, 29. junij 2013,
ob 18. uri v Domu kulture Benedikt: Pozdravljen Benedikt, zate pojemo! – predstavitev
nove zgoščenke ljudskih pevk; KD Benedikt.
Nedelja, 30. junij 2013,
ob 11. uri v Domu kulture Benedikt: Otvoritev razstave ročnodelskega krožka Kulturnega
društva Benedikt – razstava je odprta ta dan do 19. ure in v ponedeljek, 1. 7. 2013, od 9. do
19. ure; KD Benedikt;
ob 15. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Spoznavajmo svoj kraj – pohod po občini;
Turistično-vinogradniško društvo Benedikt.
Ponedeljek, 1. julij 2013,
od 13. ure dalje na balinišču pri Penzionu Petelin: Turnir v balinanju – Balin klub Petelin
Benedikt.
Torek, 2. julij 2013,
ob 18. uri v Športni dvorani Benedikt: Humanost in kultura Benedikt 2013 – otvoritev
razstavnega salona – na ogled vsak dan do četrtka, 11. 7. 2013, od 8. do 20. ure; Klub krvodajalcev Benedikt.
Sreda, 3. julij 2013,
7.–12. ure v OŠ Benedikt: Izredna krvodajalska akcija; OO RK Benedikt;
ob 15. uri pri Lovskem domu Benedikt: Streljanje z zračno puško – v ponedeljek in torek
od 16. ure dalje možnost treninga pri lovskem domu, udeleženci lahko za tekmovanje uporabljajo svoje zračne puške; Lovska družina Benedikt.
Četrtek, 4. julij 2013,
ob 18. uri izpred Športne dvorane Benedikt: Kolesarjenje po občini; Društvo upokojencev
Benedikt.
Petek, 5. julij 2013,
ob 20. uri v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt: Županov večer – osrednja
prireditev ob 14. občinskem prazniku; Občina Benedikt.
Sobota, 6. julij 2013,
ob 9. uri pri Športni dvorani Benedikt: Otvoritev tržnice – ponudba iz domačih kmetij – v
primeru slabega vremena v Športni dvorani; Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt;
ob 10. uri izpred Športne dvorane Benedikt: 1. benediški tek – od 8. do 10. ure zbiranje prijav za tek, ob 10. uri štart otroških kategorij, od 10.30 do 11. ure ogrevanje malo drugače (na
Spinner kolesih), ob 11. uri štart tekov na 4 km in 8 km, od 13.30 do 14.30 v prireditvenem
šotoru ob Športni dvorani Benedikt razglasitev rezultatov; ŠD RIKITEAM;
ob 12.30 v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt: 1. benediški spinning maraton na prostem – kolesarjenje na stacionarnih kolesih (12.30 do 13.30 - 1. del in od 14.30 do
15.30 - 2. del); ŠD RIKITEAM in FIT-FAJN center Lenart;
ob 14. uri na travniku ob Slatinski cesti (pod župniščem): 1. spominsko gasilsko meddruštveno tekmovanje – v spomin na Dušana Mauriča in Marjana Klobasa – za ekipe članic
in članov brez omejitve starosti posameznega tekmovalca. V primeru slabega vremena bo
tekmovanje izvedeno na dvorišču Inox Centra Benedikt; PGD Benedikt;
od 20. uri v prireditvenem šotoru ob Športni dvorani Benedikt: Veselica s Klapovühi (laser
show); Glasbeno-turistično društvo Klapovüh Benedikt.

dobju Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za
OPN naložilo izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, ki smo jo pripravili skupaj s
podjetjem Locus, d. o. o., iz Domžal.
Pridobljene smernice smo analizirali in
osnutek OPN in Okoljskega poročila dopolnili z danimi usmeritvami. Glede na navedeno občina javnosti razgrinja dopolnjen
osnutek OPN skupaj z Okoljskim poročilom.
Javna razgrnitev poteka od 17. 5. do vključno 17. 6. 2013 v prostorih Občine Benedikt.
Besedilo odloka in okoljskega poročila je v
času javne razgrnitve javno dostopno v digitalni obliki na spletnem naslovu www.benedikt.si. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila bo v sredo, 5.
6. 2013, ob 18. uri v Kulturnem domu Benedikt. Zainteresirana javnost ima pravico

Cerkvenjak

Odločitev na referendumu za
samostojno občino je bila pravilna

V

občini Cerkvenjak bodo junija proslavljali občinski praznik. Hkrati pa
bodo proslavili tudi 15. obletnico
ustanovitve samostojne občine Cerkvenjak.
Ob tej priložnosti se bodo spomnili tudi vseh
dosežkov in pridobitev iz obdobja, ko imajo
svojo občino.
»Teritorialno-politična ureditev se je v
naših krajih skozi stoletja večkrat spreminjala,« pravi župan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc, ki je po poklicu zgodovinar in pedagog. »Cerkvenjak je svojo samostojno občino
dobil že v začetku prejšnjega stoletja. Pred in
po drugi svetovni vojni so bile nekaj časa samostojne občine celo manjše, kot je današnja.
Naselje Brengova je bilo, denimo, nekaj časa
samostojna občina. Kasneje pa so vsa naselja
v okviru sedanje občine Cerkvenjak vključili
v občino Lenart. Leta 1998 pa so se občanke
in občani Cerkvenjaka na referendumu ponovno odločili za samostojno občino, kar je
državni zbor tudi upošteval, saj je že junija
istega leta sprejel zakon o ustanovitvi nove
občine Cerkvenjak. Kljub temu, da imamo
Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani svojo ob-

Nedelja, 7. julij 2013,
ob 9. uri pri Gostišču Lekežič: Off road dirka z avtomobili na daljinsko vodenje; Modelarsko društvo Dromios;
ob 10. uri v cerkvi Sv. Benedikta: Slavnostna maša v počastitev farnega patrona Sv. Benedikta - farno žegnanje; Župnija Sv. Benedikt.

Benedikt

Javno razgrnjena dopolnjen osnutek
OPN in Okoljsko poročilo

V

letu 2009 smo v občini Benedikt v
sodelovanju s podjetjem URBIS, d.
o. o., iz Maribora začeli z izdelavo
strokovnih podlag za poselitev, ki so predstavljale prvi korak k novemu Občinskemu
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prostorskemu načrtu (v nadaljevanju: OPN)
ter izvedli analizo pobud fizičnih in pravnih
oseb ter analizo prostora. Sledila je priprava osnutka OPN, ki je bil nosilcem urejanja
prostora posredovan v aprilu 2011 z namenom, da bi ti posredovali usmeritve iz
svojih delovnih področij - smernice. Zadnje
smernice smo prejeli
šele novembra 2012.
V vmesnem obdobju
smo skupaj s Kmetijsko
gozdarskim zavodom
Ptuj izdelali Elaborat
posegov na najboljša
kmetijska zemljišča, ki
je obvezna strokovna
podlaga v postopku
priprave OPN. Prav
tako nam je v tem ob-

podajanja pripomb in predlogov samo v času
trajanja javne razgrnitve. Občina Benedikt
bo preučila pripombe in predloge, podane v
času javne razgrnitve in do njih po končani
javni razgrnitvi zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani občine.
Občinski prostorski načrt predstavlja izjemno pomemben prostorski dokument občine. Občina Benedikt je v postopek, ki je zahteven in dolgotrajen, že vložila precej napora,
predvsem pri pogajanjih s posameznimi državnimi organi (nosilci urejanja prostora),
ki odločajo o ustreznosti podanih pobud za
spremembo namenske rabe zemljišč. V nadaljevanju bo takih pogajanj najverjetneje
potrebno še nekaj, da bomo pridobili pozitivna mnenja k pobudam.
Andreja Lorber, foto: A. L.

Marjan Žmavc: Petnajstletni razvoj v samostojni občini Cerkvenjak je potrdil, da smo se na
referendumu odločili pravilno.

čino, pa se zavedamo, da moramo sodelovati
z drugimi občinami v osrednjih slovenskih
goricah oziroma v okviru Upravne enote Lenart, saj je mnogo problemov takšnih, da jih
ne moremo rešiti sami. Brez sodelovanja med
občinami ne gre.«
Kot pravi Žmavc, meje med občinami sodelovanja ne zavirajo, temveč ga celo spodbujajo, saj se razvija na enakopravni ravni.
Žmavc kot zgodovinar ugotavlja, da je
ustanovitev samostojne občine prinesla vsem
naseljem v njenem okviru velik napredek.
»Sedaj je občina zaokrožena celota naselij in
njihovih prebivalcev, ki iz roda v rod že stoletja delijo isto usodo in živijo ter ustvarjajo
skupaj. Sedaj je tudi občina bolj naša, saj rešuje probleme, ki zares zadevajo vse. Včasih
je bila velika občina Lenart iz čisto objektivnih razlogov, ker je bila velika, dalje od ljudi
in ni bila z njimi tako neposredno povezana,«
pravi Žmavc. »Danes smo bolj gospodarji
svoje usode. Ker sami razpolagamo s sredstvi,
lahko bolj umno gospodarimo z njimi ter jih

plemenitimo s sredstvi iz evropske blagajne.
Sami najbolje poznamo svoje potrebe in prioritete. Žal jih je tudi danes na spisku mnogo
več, kot je sredstev za njihovo uresničitev.«
Cerkvenjačanke in Cerkvenjačani so odšli
v samostojni občini doslej že štirikrat na lokalne volitve, na katerih so izvolili občinski
svet in župana. V petnajstih letih so v občini
naredili in dosegli veliko.
Kot zgodovinar Žmavc opozarja, da se
razvoj Cerkvenjaka ni začel z ustanovitvijo
samostojne občine, pač pa se je samo hitreje
nadaljeval. Ko govori o dosežkih, ki so prepoznavno spremenili življenje v Cerkvenjaku, na prvem mestu omeni izgradnjo avtoceste od Maribora do Lendave, ki ima tudi
zahvaljujoč občini Cerkvenjak priključek v
tej občini. Ob tem priključku je zrasla tudi
poslovna-obrtno cona. Občina je poskrbela
tudi za obnovo kulturnega doma in si uredila
prostore v njem. Poleg tega je rekonstruirala
in modernizirala veliko kilometrov občinskih cest, modernizirala šolske prostore, nadgradila telefonijo z optičnimi kabli, zgradila
centralno in več drugih čistilnih naprav ter
kanalizacijsko omrežje, zgradila športno-rekreacijski center za mlade in starejše, uredila
rimske gomile in ob njih postavila turistični
objekt, spodbudila izgradnjo stanovanj za
mlade, zgradila novo mrliško vežico, ponovno odprla zdravstveno ambulanto, uredila
knjižnico in še in še bi lahko naštevali. Poleg
tega pa je Cerkvenjak v tem času dobil tudi
vzletišče za ultra lahka letala s hangarjem zanje. Gre za izjemno pomembno pridobitev.
Njenega pomena se v celoti ta trenutek morda vsi še ne zavedajo.
Ob tem je občina izvedla tudi zelo veliko
na videz malih investicij, ki pa ljudem rešujejo velike probleme.
Vsega, kar je občina Cerkvenjak dosegla,
po besedah Žmavca ne bi mogla doseči brez
sodelovanja številnih Cerkvenjačank in Cerkvenjačanov. »V občini Cerkvenjak deluje 23
društev, organizacij, klubov in forumov, ki
skrbijo za to, da imamo v občini prireditve in
zanimive dogodke skozi vse leto,« poudarja
župan.
Žmavc pa z doseženim v občini Cerkvenjak
ni v celoti zadovoljen. Opozarja, da se, kot
pravi, porazgubi precej dijaške in študentske
mladine, ki jih na domači kraj veže premalo
stvari. Zato razmišlja o tem, da bi morali za
mlade poskrbeti med drugim tudi z ureditvijo
mladinskega kulturnega centra, v katerem bi
se lahko mladi družili, povezovali in načrtovali svoje aktivnosti. Problematika mladih mu
je blizu, saj je v mladih letih tudi sam vodil
mladinsko organizacijo v Cerkvenjaku.
Načrtov imajo v občini Cerkvenjak več
kot preveč, še zlasti za sedanje krizne čase.
Vendar pa Žmavc v tem pogledu ne popušča.
Očitno verjame v to, da lahko v samostojni
občini veliko dosežejo, saj so občani za razvoj
pripravljeni marsikaj postoriti tudi sami. To
pa je največja prednost razvoja lokalne samouprave in samostojnih občin.
T. K.
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15. praznik občine Cerkvenjak
Sobota, 8. 6. 2013
7.00 19. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega
križa v centru Cerkvenjaka, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Maribor v
sodelovanju z Občino Cerkvenjak;
11.00 8. tradicionalni turnir Zorman v malem nogometu na travi na igrišču v Župetincih,
ŠTD Smolinci – Župetinci.
Nedelja, 9. 6. 2013
11.00 8. tradicionalni turnir Zorman v malem nogometu na travi na igrišču v Župetincih,
ŠTD Smolinci – Župetinci.
Ponedeljek, 10. 6. 2013
18.00 Predvajanje oddaje »Radijska delavnica znancev« na frekvenci Radia Maribor, Radio
Maribor v sodelovanju z Občino Cerkvenjak, Izletniško kmetijo Breznik in ansamblom
Trubadurji.
Četrtek, 13. 6. 2013
16.30 Otvoritev likovne razstave »Domačini se vam predstavimo« v avli Doma kulture,
domači likovni ustvarjalci;
16.45 Otvoritev čebelarske razstave »Zgodovina čebelarstva« v avli Doma kulture, Društvo
čebelarjev Cerkvenjak;
17.00 Snemanje oddaje »Večer na vasi« v Domu kulture, Radio Slovenske gorice v sodelovanju z Občino Cerkvenjak ter sodelujočimi v oddaji.
Petek, 14. 6. 2013
19.00 Praznovanje 20. obletnice Domačije Firbas s prireditvijo »Podoknica nedeljskega
dnevnika« v sodelovanju z Nedeljskim dnevnikom na Domačiji Firbas;
20.00 Predvajanje oddaje »Večer na vasi« na frekvenci Radia Slovenske gorice, Radio Slovenske gorice v sodelovanju z Občino Cerkvenjak ter sodelujočimi v oddaji.
Sobota, 15. 6. 2013
10.00 Srečanje pilotov in ljubiteljev letenja na vzletišču Cerkvenjak v Čagoni, Aero klub
Sršen Cerkvenjak;
14.00 Gasilsko tekmovanje članic in članov ter starejših članic in članov za pokal Slovenskih goric na pomožnem igrišču ŠRC Cerkvenjak, PGD Cerkvenjak;
18.00 Večer vina in domačih dobrot v avli osnovne šole, Društvo kmečkih deklet in žena
Cerkvenjak, Domačija Firbas, Izletniška kmetija Breznik, Društvo vinogradnikov in
ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak – Vitomarci;
20.00 Antonova noč (Tanja Žagar z ansamblom) v prireditvenem šotoru na igrišču za osnovno šolo, Gostišče pri Antonu.
Nedelja, 16. 6. 2013
9.30 Maša, posvečena prazniku Občine Cerkvenjak v župnijski cerkvi Sv. Antona;
10.30 Povorka starih običajev in navad, TD Cerkvenjak;
11.00 Osrednja proslava ob 15. občinskem prazniku Občine Cerkvenjak v Domu kulture v
Cerkvenjaku;
12.30 Razstava domačih dobrot v avli osnovne šole, Društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak, Domačija Firbas, Izletniška kmetija Breznik, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev
vina Cerkvenjak v sodelovanju z OŠ Cerkvenjak -Vitomarci;
13:00 Družabno srečanje (Mladih 5) v prireditvenem šotoru na igrišču za osnovno šolo,
Občina Cerkvenjak in Gostišče pri Antonu.
Ponedeljek, 17. 6. 2013
8.00 7. otroška likovna kolonija Maksa Kaučiča v avli osnovne šole, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci;
17.00 Predstavitev »Vodnika po Klopotčevi učni in sprehajalni poti« v avli Doma kulture,
OŠ Cerkvenjak-Vitomarci;
18.00 Pohod po Klopotčevi učni in sprehajalni poti, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci.

AKTUALNO IZ OBČIN
Lenart

Nadomestni člani OS Lenart

L

enarški občinski svet je na svoji 16. remestil Karla Vogrinčiča.
Brigita Rojs, univ. dipl. prav., občina
dni seji konec februarja imenoval naLenart
domestne člane občinskega sveta. Po
odstopu treh občinskih svetnikov so na podlagi izida glasovanja
na lokalnih volitvah
10. 10. 2010 v občini
Lenart za preostanek
mandatne dobe postali
člani občinskega sveta
občine Lenart David
Maguša (SLS), ki je nadomestil Jožefa Krambergerja, Igor Vogrin
(Lista Ivana Vogrina),
ki je nadomestil Gorazda Kurnika, ter Franc
Kepnik (Lista Ivana David Maguša, Igor Vogrin, Franc Kepnik
Vogrina), ki je nado-

COSV zamuja eno leto, a prihaja!

P

rojekt Celovita oskrba severovzhodne
Slovenije s pitno vodo je projekt, ki
vključuje 12 občin, torej velik del severovzhodne Slovenije. Nosilka projekta je občina Lenart, vodja projekta za vse vključene
občine pa je mag. Avgust Zavernik, višji svetovalec v lenarški občinski upravi. Za Ovtarjeve novice je odgovoril na nekaj vprašanj.
Kje je projekt ta čas? Mnogo je že narejenega, vse pa še ne. Bilo je tudi nekaj različnih
dejavnikov, ki so izvajanje delov projekta
zadrževali.
Kljub nekaterim težavam se projekt dobro
izteka. Smo na okrog 80 odstotkih izvedenih
del. Od sedmih sklopov so na petih sklopih
gradbena dela popolnoma zaključena. To so
sklopi, ki so precej zahtevni: Maribor-Lenart,

Torek, 18. 6. 2013
16.00 Zaključek šolskega leta v vrtcu, Vrtec Pikapolonica v Cerkvenjaku;
17.00 Četrti tradicionalni pohod po severni meji Občine Cerkvenjak, Društvo general Maister Cerkvenjak (zbirališče pred občinsko zgradbo).
Sreda, 19. 6. 2013
9.00 Meddruštveno tekmovanje v šahu v sklopu ZDU Slovenskih goric v prostorih Društva upokojencev Cerkvenjak, Društvo upokojencev Cerkvenjak.
Četrtek, 20. 6. 2013
19.00 Okrogla miza »Cerkvenjak in osrednje Slovenske gorice včeraj, danes, jutri - Tradicija in perspektiva« (razprava o razvojnih perspektivah Cerkvenjaka in osrednjih Slovenskih goric ob 15. obletnici samostojne občine Cerkvenjak) v avli Doma kulture,
Združenje Slovenskogoriški forum Cerkvenjak.
Petek, 21. 6. 2013
15.00 Srečanje starejših občanov v Gostišču pri Antonu, Občinska organizacija RK Cerkvenjak;
20.00 Koncert »Pusti soncu v srce« v Domu kulture, Mešani pevski zbor KD Cerkvenjak v
sodelovanju z gosti (Mešani pevski zbor Cantemus iz Kamnika);
20.00 Turnir v malem nogometu med zaselki za pokal Občine Cerkvenjak na igrišču za
osnovno šolo, ŠD Cerkvenjak.
Sobota, 22. 6. 2013
10.00 Prijateljske tekme selekcij (od U-8 do članov) na igrišču ŠRC Cerkvenjak, Nogometni
klub Cerkvenjak;
14.00 Predvajanje oddaje »Večer na vasi« na frekvenci Radia Slovenske gorice, Radio Slovenske gorice v sodelovanju z Občino Cerkvenjak ter sodelujočimi v oddaji;
18.30 Otvoritev latnika Johanezove trte in 10. obletnica delovanja Društva vinogradnikov
in ljubiteljev vina Cerkvenjak pred Johanezovo trto in v Domu kulture, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak v sodelovanju z Občino Cerkvenjak.
Nedelja, 23. 6. 2013
9.00 Turnir v tenisu na ŠRC Cerkvenjak, ŠD Cerkvenjak;
11.00 Streljanje z zračno puško na ŠRC Cerkvenjak, Strelsko društvo Cerkvenjak.
Ponedeljek, 24. 6. 2013
9.00 Zaključna prireditev ob zaključku šolskega leta in dnevu samostojnosti v Domu kulture v Cerkvenjaku, OŠ Cerkvenjak-Vitomarci;
18.00 ŠKSG tek po Cerkvenjaku, Študentski klub Slovenskih goric (zbirališče pred občinsko
zgradbo);
20.00 Kulturni večer »Pod lipo samostojnosti« pred Gasilskim domom v Cerkvenjaku, KD
Cerkvenjak.
Torek, 25. 6. 2013
9.00 S kolesom po mejah Občine Cerkvenjak (rekreativno kolesarjenje), ŠD Cerkvenjak
(zbirališče pred občinsko zgradbo).
Nedelja, 30. 6. 2013
13.00 Tradicionalna košnja in grabljanje trave, TD Cerkvenjak.
V času praznovanja se s posebno ponudbo in popusti predstavljajo tudi vsi ponudniki
gostinskih in turističnih storitev v Občini Cerkvenjak.
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Mag. Avgust Zavernik: Smo na okrog 80 odstotkih izvedenih del.

Lenart-Benedikt in Lenart-Voličina. Cevovodi so že prevzeti, imamo tudi uporabna dovoljenja. Dela so zaključena tudi na cevovodu Maribor-Kungota in dela na prvem delu
sklopa Maribor-Duplek, za katera pa uporabno dovoljenje še ni izdano, je pa postopek
pridobivanja v teku.
Glavnina del ta čas poteka na projektnem
sklopu Duplek-Korena-Lenart in PesnicaŠentilj. To sta zahtevna projekta; če ponazorim – investicijska vrednost projekta Pesnica-Šentilj je krepko čez dva milijona, projekt
Duplek-Korena-Lenart pa tudi okrog dva
milijona. Na obeh odsekih dela intenzivno
potekajo.
Vrednost projekta se je zaradi različnih
okoliščin spreminjala, izvajalski roki pa so
se zaradi stečajev nekaterih izvajalcev in iskanja novih z javnim natečajem opazno odmikali. Ste zamujeno uspeli vsaj v glavnem
nadoknaditi; kako je zdaj z izvajalci del?
Če smo natančni, je tako: po predvidevanjih ob vstopu v projekt leta 2010 bi moral
biti projekt sredi leta 2012 zaključen. Zdaj
se izteka prva polovica leta 2013 in upam,
da bomo projekt letos zaključili. Kar trikrat
smo morali izvajati javne razpise; dva delno

neuspešna, ker sta izvajalca v tem času šla v
stečaj, postopek vsakega novega javnega naročila pa je trajal pol leta. Upam, da smo zdaj
dejansko v zaključni fazi in bomo v septembru zaključili vsa gradbena dela.
Največja težava vključenih občin pa je ta,
da se zatika pri sofinanciranju s strani države.
Ne glede na to, da je kohezijskih sredstev dovolj, se zatika na administrativni ravni zaradi
birokratskih ovir.
Občinski sveti so v zadnjih tednih sprejemali sklepe, ki spreminjajo zneske soudeležbe občin. Je razlog v zamujanju državnih
sredstev ali so se cene spremenile?
Iz razpisa v razpis se cene spreminjajo.
Ko smo investicijo razpisali, je bila vrednost
gradbenih del ocenjena na 15 milijonov. V
času, ko zaključujemo projekt, pa ocenjujemo, da bomo zanje porabili 11,7 milijona
evrov. Občinski sveti morajo verificirati vse
spremembe.
Pogled na oskrbljenost z zdravo pitno vodo
v teh občinah bo po končanju projekta čisto drugačen. Mariborski del projekta se
je sicer odmaknil, slovenskogoriški del pa
bo dobil večje količine neoporečne pitne
vode.
V glavnem projekt zajema zamenjavo magistralnih in regionalnih cevovodov. Nekateri
so bili stari nad 40 let in iz nekvalitetnih materialov. V tistih časih so se cevovodi gradili iz PVC-ja in salonita z azbestnimi vlakni,
ki je takrat veljal za kvalitetne, a so sodobna
spoznanja potrdila, da so neprimerni in tudi
hitro lomljivi. Ogromno lomov je povzročalo
velike izgube vode in nenehno višalo stroške popravil. Oskrba z vodo bo zdaj boljša
in predvsem varna za vse prebivalce. Večji
premeri cevovodov, ki so v glavnem iz železa,
omogočajo po kakovosti materialov 100-letno oskrbo in zadostne količine vode, kar bo
omogočalo normalen razvoj teh slovenskogoriških krajev za 50-70 let.
Torej ne zgolj normalna oskrba gospodinjstev, ampak tudi omogočene večje količine
vode za kmetijstvo in druge dele gospodarstva, med drugim turizem.
Posodobljen vodovod bo omogočil številnim uporabnikom prehod z manjših vodovodnih sistemov na javno vodovodno mrežo. To
ni interes zgolj z ekonomskega, ampak zlasti
iz kakovostnega, higienskega in zdravstvenega vidika. Nova investicija bo omogočila priključitev novih uporabnikov, kar bo oskrbo z
vodo pocenilo. Na dosedanjem sistemu smo
morali imeti več prečrpovalnih postaj in smo
porabili več energije, da smo zagotovili vodo
na našem območju. Z večjimi premeri novih
cevovodov bomo ves sistem tudi energetsko
sanirali. Cene oskrbe z vodo se sicer dvigujejo, ampak če ne bi izvedli te investicije, bi
cene naraščale še bolj.
Edvard Pukšič
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Sveta Ana

Za milijon in pol novih naložb

V

kratkem podpisane pogodbe v vrednosti 1 milijon 500 tisoč evrov so
ene pomembnejših investicij v občini. Postičeva pot v vrednosti 306.000 evrov
je že v teku. Izdan je bil sklep za izvajalca
ceste Kremberk-Ledinek, za katerega je bilo
izbrano podjetje Komunala Slovenske gorice. Ta investicija je »težka« 233.000 evrov,
in sicer s sofinancerskim deležem občine

in evropskih sredstev. Odprtje kanalizacije
Dražen Vrh-Ledinek je projekt v vrednosti
900.000 evrov, katerega prvi razpis je bil razveljavljen, izdan pa je bil nov razpis za zbiranje ponudb. Na »žegen« čakajo še projekti
energetske sanacije šole v Lokavcu in na Ani
ter ureditev kmečke tržnice v vrednosti približno 470.000 evrov.
Suzana Rejak Breznik

Vinogradniška pot Franca Postiča

Pri Sveti Ani so po več kot sto letih ponovno zasadili trto postič in
beli traminec

V

petek, 10. 5., popoldne je bila pri
Sveti Ani v Slovenskih goricah etnografsko turistična prireditev s prikazom starega načina
saditve 23 starih ter
novejših sort trte (skupaj 75 trsov) ob Vinogradniški poti Franca
Postiča. Ob 17. uri pa
je bila slavnostna zasaditev trte postič na
zadnji, 10. točki, Vinogradniške poti Franca
Postiča. Prireditev so
pripravili Društvo vinogradnikov, Turistično društvo, Kulturno
društvo in Društvo
kmečkih žena in deklet Sveta Ana, občina
Sveta Ana ter Zgodovinsko društvo Slovenske gorice.
Trta postič (Blaue Postitschtraube) je

dobila ta sinonim imena pri Sv. Ani že leta
1836. Imenujejo jo tudi rana modra mlinarica, pinot meunier, Müllerrebe … in je klon
modrega pinota iz Šampanje v Franciji. Mošt
te trte mešajo z moštoma modrega pinota in
chardonnaya za negovanje najžlahtnejših
šampanjcev. Tudi beli traminec je bil leta

1841 zapisan samo pri Sv. Ani v Slovenskih
goricah. Postič je tu imel namreč vrt z okoli
300 sortami vinske trte. Na kmetijski razstavi v Gradcu je 1846 leta razstavil 96 različnih

V
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Praznovanje trojiškega občinskega praznika
Prireditve ob 7. prazniku občine Sveta Trojica so se začele 17. maja in se bodo iztekle
8. junija. V petek, 24. maja, je bila osrednja proslava. Ker so bile Ovtarjeve novice že
v tisku, bomo o prireditvah in osrednji slovesnosti obširneje poročali v naslednji številki
našega časopisa.

Delovno na komunalnem področju
Sanacija plazu ob občinski cesti v Oseku
Letošnjo dolgo zimo si bomo
gotovo vsi dobro zapomnili po
obilnosti snežnih padavin. Zemlja
se je letos zato dodobra napojila,
kar je ob pomladanskem taljenju
snega sprožilo nemalo zemeljskih
plazov na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Glavnina zemeljskih plazov se
sicer konstantno pojavlja na kritičnih terenih, predvsem v Oseku,
kjer so za vodo neprepustne plasti
tako imenovanega »osečkega peščenjaka«. Občina je v okviru razpoložljivih sredstev tudi izvedla
najbolj nujna sanacijskega dela, med drugim
je sanirala tudi plaz ob občinski cesti OsekBukovje. V Oseku je med drugimi tudi večji
plaz, ki posredno dolgoročno lahko ogroža

tudi dva stanovanjska objekta, še več plazov
pa je takšnih, ki povzročajo škodo na kmetijskih zemljiščih. Na sliki sanacija plazu
Osek-Bukovje ter plaz nad domačijo Trojner
v Oseku.

Vzdrževalna dela na trojiških občinskih cestah

sort grozdov od Sv. Ane. V občinski avli je
na ogled stalna razstava o Francu Postiču
in zgodovini vinogradništva, ki se bo poleti
preselila v celovito in
lepo obnovljeno viničarijo Pergerjev vrh.
Etnološko vinogradniško prireditev je
zelo popestrilo sajenje trsov, prav tako je
lepo vreme poskrbelo
za čudovite kadre v
oddaji Ljudje in zemlja RTV SLO, ki je
v maju občino in ta
zelo pomemben dogodek predstavila na
nacionalni televiziji.
Domačini pa so že začeli spoznavati pomen
Postiča za sadjarstvo
in vinogradništvo na tem koncu Slovenije
in na Hrvaškem. Če kdaj, se bo zgodovinska
prepoznavnost zdravnika, strastnega vinogradnika in pomembnega moža za slovensko vinogradništvo in sadjarstvo zdaj začela
širiti od Svete Ane v širši slovenski prostor.
Suzana Rejak Breznik

Predstavitev dela občine v preteklih letih

nedeljo, 28. 4.,
ob 8.30 uri je
v Kulturno-turističnem centru Sveta
Ana potekala javna
predstavitev dela občine Sveta Ana. Posebna
pozornost je bila namenjena projektom in
ciljem, ki so si jih zastavili v letu 2013.
SReBr

Sveta Trojica

Na območju občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v aprilu in maju potekajo
številna vzdrževalna dela na občinskih cestah. Letošnje izredne zimske razmere so seveda pripomogle, da je poškodb na cestah še
veliko več kot običajno spomladi.
Vzdrževalna dela se seveda izvajajo glede na razpoložljiva sredstva,
katerih je glede na številne potrebe vedno premalo. Kot pravi znan
pregovor, »kdor maže, ta vozi«,
podobno verjetno velja tudi za
ceste: kdor jih vzdržuje, lahko pričakuje njihovo daljšo in varnejšo
življenjsko dobo. Razni praktični
primeri kažejo, da včasih že samo
en zamašen jašek lahko posledično povzroči veliko škodo ali celo
sproži zemeljski plaz. Veliko teh
manjših vzdrževalnih del postori

tudi javni delavec Andrej Črepnjak, ki se
samokolnice, lopate ter drugega orodja ne
boji. Ker je na območju občine tudi veliko
gramoziranih cest, se vsako pomlad izvaja
tudi gramoziranje le-teh.

Rekonstrukcija vodovoda v Usnjarski ulici in Zg. Porčiču
V občini Sveta Trojica se je v aprilu in
maju pristopilo k rekonstrukciji vodovodnega omrežja odsek Usnjarska ulica.
Na tem območju je bil že pred leti
v celoti rekonstruiran glavni vodovodni vod Zg. Porčič-Sv. Trojica,
prav tako pa je bilo izvedeno tudi
podaljšanje vodovoda od Usnjarske ulice do Zg. Porčiča 1. Ostal
je le še del starega omrežja od ceste Maksa Kavčiča do Usnjarske
ulice v dolžini 320 m, ki pa ga je
bilo zaradi dotrajanosti potrebno
zamenjati ter hkrati izvesti rekonstrukcijo hišnih priključkov na
navedenem območju. Prav tako je
bil rekonstruiran manjši vodovo-

dni odsek v Zg. Porčiču.

Pomladanska delovna akcija
Tako kot že vrsto let zapored je bila tudi
letos organizirana pomladanska delovna
akcija, ki je potekala na celotnem
območju Sv. Trojice 20. 4. 2013,
medtem ko je na območju Trojiškega jezera potekala 13. 4. 2013.
V delovni akciji, ki se je je udeležilo vsaj 400 udeležencev, je bilo
postorjeno veliko koristnega (razna manjša vzdrževalna dela ob
občinskih cestah, pobiranje odpadkov, čiščenje odlagališč ipd.).
Kot vsako leto je opaziti, da se
akcije udeležujejo v glavnem vedno isti občani, ki jim je mar za
čisto in lepo okolje, zato se jim
ob tej priložnosti zahvaljujemo in

prosimo za sodelovanje tudi v bodoče.
Jože Žel
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Obvestilo o Javnem razpisu za dodelitev
neprofitnega stanovanja v najem v Občini
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da je bil 17. maja 2013 objavljen
Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, in sicer za enosobno stanovanje št. 4, na naslovu Slovenska ulica 2, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah, v izmeri
16,31 m2.
Rok za oddajo vloge je najkasneje do 17. 6. 2013.
Celotno besedilo javnega razpisa in vlogo je možno dobiti osebno v sprejemni pisarni
ali na spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si (pod
rubriko 'Razpisi in javna naročila', poglavje 'Drugi javni razpisi in pozivi').

Še nekaj utrinkov z Jurjevih prireditev

Otvoritev
čebelnjaka pri OŠ
Jožeta Hudalesa v
Jurovskem Dolu

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko FRAS, univ. dipl. prav., l. r.

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

TD Dediščina
je tudi letos
pripravilo tradicionalni pohod
po poteh občine Sv. Jurij
v Slovenskih
goricah.

Proti zmanjševanju števila občin

P

osveta županov v Oplotnici in srečanja s predsednikom države Borutom
Pahorjem se je udeležil tudi župan
občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter Škrlec.
Predsedniku države so župani predstavili
nekaj najbolj perečih problemov, s katerimi
se soočajo slovenske občine. Med njimi je
predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj izpostavil, da dobijo občine 15
odstotkov manj sredstev iz naslova povprečnine, kot bi jim pripadalo, na drugi strani
pa vlada stroškov in obveznosti občinam ni
zmanjšala, na kar že dlje časa opozarja tudi
župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Ena izmed
tem, ki se je županov na posvetu precej dotaknila, je bila ideja o združevanju manjših
občin, o čemer je v Sloveniji v zadnjem času
čedalje več govora. Predsednik Skupnosti
občin Slovenije dr. Ivan Žagar je opozo-

ril, da se trenutno kar 70 % vseh investicij
v državi izvaja prav na lokalni ravni, torej v
občinah. Predsednik RS Borut Pahor je ob
tem dejal, da bi bila razprava o morebitnem
zniževanju števila občin brezpredmetna ter
na ta način zaenkrat zanikal idejo o združevanju občin.
Župan občine Sv. Jurij v Slov. gor. Peter
Škrlec kljub zagotovilom, da se število občin
tudi v prihodnje ne bo zmanjšalo, odhaja iz
Oplotnice z mešanimi občutki, saj se boji,
da se v ozadju pripravljajo spremembe, ki bi
privedle do združevanja manjših občin. Po
njegovem mnenju bi bil to velik korak nazaj
za slovensko podeželje, saj so prav manjše
občine zagotovile enakomernejši razvoj letega. Naš sogovornik ob tem še dodaja, da
bi bilo združevanje v večje občine ponoven
korak k centralizaciji države.
Dejan Kramberger

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij
v Slov. goricah je
skupaj s prostovoljnimi gasilskimi
društvi iz Lenarta,
Sv. Ane, Pernice,
Jakobskega Dola in
Velke izvedlo prikaz
gašenja in reševanja
ponesrečencev iz
gorečega objekta.

D. K.

Šport špas 2013
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OKOLJU PRIJAZNE CENE

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

S

vil s turistično stojnico – Jurčkova čebelarna,
športno prireditvijo Šport špas so v obkjer so ponujali izdelke in spominke iz medu.
čini Sv. Jurij v Slov. gor. sklenili bogat in
Starejša skupina otrok se je skupaj z odpester program v času Jurjevih dnevov.
raslimi pod vodstvom ravnatelja Stanislava
V mesecu dni, kolikor so trajale prireditve v
Senekoviča odpravila na pohod po Jurovski
čast praznovanja farnega zavetnika Sv. Jurija,
poti na ogled čebelnjaka pri Jožetu Škrlecu.
se je tako zvrstila vrsta športnih, kulturnih,
Mlajši pa so opravili nekoliko krajšo pot in si
družabnih, zabavnih in tudi humanitarnih
pri domačem obrtniku Janezu Fišerju ogledaprireditev. Pa se vrnimo na začetek tega seli izdelke iz suhe robe. Kot že rečeno, so se v
stavka, torej k prireditvi Šport špas, ki jo
dogajanje vključile tudi druga društva in orje letos tretjič zapored pripravila OŠ Jožeta
ganizacije, ki so se predstavljale na stojnicah.
Hudalesa v sodelovanju z društvi in organiLe-tem in vsem posameznikom, ki so kakorzacijami v občini. Osnovni namen prireditve
koli prispevali k uspešni izvedbi Šport špasa,
se koordinatorica celotnega projekta Cvetka
je vzpodbujanje vseh generacij k različnim
Škrlec iskreno zahvaljuje.
oblikam gibanja in izvajanja športnih aktivnosti, ob tem pa je zelo
pomembno medgeneracijsko druženje.
Letošnjemu
Šport
špasu je sicer malce
ponagajal dež, a kljub
vsemu se je prireditve
udeležilo okrog 260
osnovnošolcev in domačinov, ki so želeli ta
dan (11. maj) preživeti
nekoliko drugače. Prireditev je odprl in povezoval humorist Blaž,
zbrane udeležence sta
pozdravila župan Peter
Škrlec in ravnatelj OŠ
Jožeta Hudalesa StaniPred odhodom na pohod se je bilo potrebno dobro ogreti.
slav Senekovič. Oba sta
poudarila pomen gibanja in zdrave prehrane,
Najštevilčnejša družina, ki se je udeležila
ki vplivata na zdravje ljudi, ter izpostavila
prireditve, je bila 8-članska družina Murkovzpostavljanje pozitivnih medčloveških odKomperšak, ki je za nagrado prejela naslikano
nosov in medgeneracijskega povezovanja. Lepokrajino Jurovskega Dola avtorice učenke
tošnji Šport špas je minil v znamenju medu in
OŠ J. Hudalesa Nine Terbuc. Najmlajši udelečebel, tako je bil pohod in kulturni program
ženec prireditve je bil Tobijan Škamlec, ki še
vezan prav na čebele oz. čebelnjake. Prav zato
ni dopolnil dveh let, najstarejša udeleženka pa
se je turistični podmladek OŠ J. Hudalesa pod
60-letna Anka Satler.
vodstvom mentorice Milene Kokol predstaDejan Kramberger

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si
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Prvomajski shod na Zavrhu

N

ajmnožičnejši prvomajski
shod v osrednjem delu Slovenskih
goric je bil na Zavrhu v
občini Lenart. Že več
kot 20 let ga organizira
Planinsko društvo Lenart, kasneje pa so se
organizaciji pridružili
občina Lenart, Turistično društvo Rudolf
Maister-Vojanov ter v
zadnjem obdobju Vinogradniško društvo in
Društvo kmečkih žena
Lenart. Opoldne je bilo na Zavrhu okrog 2
tisoč petsto pohodnikov, ki so se na ta znameniti slovenskogoriški hrib z razglednim
stolpom povzpeli peš, čez ves dan pa je prvomajsko srečanje na Zavrhu obiskalo skoraj 3
tisoč obiskovalcev. Domači vinogradniki in
kmetovalci so ponujali vrhunska slovenskogoriška vina in domače kulinarične dobrote,
poskrbljeno je bilo tudi za zabavo. Prvomajski shod na Zavrhu je bil tudi dober obet za
siceršnje završke turistične načrte.
E. P.

Predsednik PD Lenart Franc Meke, v. d. predsednika
Društva vinogradnikov Lenart Sebastjan Rojs in
lenarški župan mag. Janez Kramberger

Prvomajski pohod, mlaj in razstava

V

občini Sveta
Ana je tudi
letos potekala
postavitev mlajskega
drevesa, in sicer v nedeljo, 26. aprila. Mlaj
so postavili gasilci GD
Sveta Ana na ploščad
pri gasilskem domu.
Gasilci so bili tudi organizatorji celotnega
dogodka. V sredo, 1.
5., ob 9. uri pa se je
izpred občinske stavbe začel zdaj že 13.
tradicionalni pohod
po Anini poti. Potekal
je v organizaciji Turističnega društva Sveta
Ana, udeležilo pa se ga je približno 150 pohodnikov. Tudi za pijačo in jedačo je bilo kot
vedno do sedaj zelo dobro poskrbljeno. Pred

Mlaj in kresovanje
v Benediktu

N

a predvečer praznika dela je Glasbeno turistično društvo Klapovüh
v sodelovanju z občino Benedikt ter
benediškimi lovci in gasilci priredilo tradicionalno postavljanje majskega drevesa po
starih običajih (ročno) s kresovanjem ob
velikem kresu. Kresovanje je potekalo ob
glasbi domačega ansambla Klapovühi, ki je
pripravilo posebno presenečenje za vse tiste
občane, ki so se v Benedikt priselili v zadnjih
desetih letih. K prijetnemu in sproščujočemu druženju je pripomoglo tudi lepo vreme. Želimo si, da bi nam s skupnimi močmi
uspelo to tradicijo ohranjati še naprej.
Andreja Lorber, foto: V. M.
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Obnovljena Poličeva kapela v Trojici

V

danji lastnici kapele in njene okolice.
nedeljo, 12. maja, se je na blagosloviŽupan Darko Fras je dejal, da je obnotvi obnovljene Poličeve kapele v Sv.
va kapele enak podvig kot v časih, ko so jo
Trojici zbralo okrog 500 vernikov
zgradili. Postavljali so jo z zanosom in odod blizu in daleč. Slovesnost je pripravilo
rekanjem. V imenu občine in svojem imenu
Turistično društvo Sv. Trojica, ki je tudi poje čestital Turističnemu društvu, posebej pa
skrbelo za obnovo kapele. Slovesno mašo je
predsedniku Marjanu Klobasi. Njegov velik
ob duhovnikih, patrih,
ki izhajajo iz župnije
Sv. Trojica, daroval pater David Šrumpf, ki je
tudi blagoslovil obnovljeno kapelo in sliki
blaženega papeža Janeza Pavla II, ki mu je
kapela tudi posvečena.
Sliki sta odlično delo
domačega umetnika
Iva Štrakla. Bogoslužje
je popestril cerkveni
pevski zbor Sv. Frančišek, ki so ga spremljali
Andrej Dvoršak na or- Blagoslov Poličeve kapele pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah
glah in instrumentalisti s pihali.
O zgodovini kapele, posvečene Sv. Križu,
prispevek sta tudi izgradnja stopnic in poki sta jo dala postaviti Marija in Leopold
stavitev Križevega pota od Trojiškega jezera
(Lavoslav) Perko, je spregovoril pater Šrumdo cerkve Sv. Trojice.
pf. Posebej je poudaril prizadevnost TD Sv.
Ne moremo mimo Slavka Štefaneca, ki si
Trojica, ki je pristopilo k obnovi propadajoče
je veliko prizadeval, da bi bila ohranjena in
kapele na nekdanjem trojiškem pokopališču,
zapisana zgodovina te znamenite Poličeve
ki je delovalo v času, ko je v teh krajih razkapele. Poiskal je sledi, ki jih je zapustil rezhajala kuga. Posebej je pohvalil predsednika
bar Perko. Na enem od lesenih delov ostrešja
TD Marjana Klobasa, ki je vložil veliko truzvonika, najdenem ob obnovi, je s svinčnida, da je kapela zasijala v vsej svoji veličini.
kom zapisano, da je bila kapela postavljena
Dejal je še, da je cerkev Sv. Trojice z obnovileta 1886. Zapis na lesu je s svojim lastnotvijo te kapele dobila svojo podružnico.
ročnim podpisom potrdil sam umetnik
Predsednik TD Sv. Trojica Marjan KlobaLeopold Perko. Ta del ostrešja hrani Slavko
sa, pobudnik in gonilna sila obnove, je ob
Štefanec, ki ima sicer veliko zgodovinskega
zahvali vsem sodelujočim dejal, da je bila
gradiva o tem umetniku.
obnova z vseh vidikov zahtevna, ampak z
Naj še omenimo tri glavne izvajalce obnomočno voljo in neverjetno požrtvovalnovitvenih del: Krovstvo in kleparstvo Marajh,
stjo domačih obrtnikov in vseh krajanov je
Tlakovanje Kralj in Slikopleskarstvo Vindiš.
uspelo, da ima Sv. Trojica še en umetniški
Prizorišče svečanosti so pripravili prostoin tudi duhovni biser. Veliko jih je opravivoljci, dobrote za pogostitev so spekle članilo mnogo ur prostovoljnega dela. Posebej se
ce turističnega društva in okoliške gospodije zahvalil vsem botrom, ki so darovali 100
nje, za zabavni del pa sta poskrbela domači
evrov in več, teh je 43. Posebno zahvalo je
ansambel Maxi in Alfi Nipič.
namenil tudi družini Smiljana Fekonja, seLudvik Kramberger

Srečanje gasilcev in lovcev

samim pohodom pa je bila v občinski avli
še otvoritev slikarske razstave Francija Jaušovca – Frica in Janje Perko v sodelovanju z
MKK Sveta Ana.
SReBr

T

udi gasilci PGD Sv. Jurij kot lovci LD
Sv. Jurij Jurovski Dol želimo prispevati svoj delež k prijetnejšemu praznovanju občinskega praznika občine Sv.
Jurij. Letos smo se 26. aprila zbrali na že 23.
srečanju obeh društev. Zraven srečanja in
prijetnega druženja se pomerimo v sedmih
panogah: zbijanje tarče s curkom vode iz
brentače, streljanje z malokalibrsko puško,
vleka vrvi, mali nogomet, kartanje, šah in
pikado. Ob medsebojnem
merjenju moči je vzdušje
precej športno, še posebej
ob analizi posameznih
rezultatov. Zadnja leta je
športna sreča bolj naklonjena PGD, zato je seveda
razumljivo, da so ob dvigu
pokala glasnejši gasilci.
Srečanje vsako leto organizira drugo društvo.
Letos je bila na vrsta LD.
»Družinski kuhar« Mirko Majer pripravi odličen
srnjakov golaž. Letos je
zaradi njegove odsotnosti prijazno priskočila na
pomoč Gostilna Špindler. Nikoli pa nam ne
zmanjka odlične domače kapljice.
Takšna ali podobna srečanja bogatijo kraj,
bogatijo društva in ne nazadnje vsakega posameznika. V hitrem življenjskem tempu se
marsikdaj nimamo časa niti ustaviti in pozdraviti prijatelja. Kaj še da bi z njim ali s katerim drugim krajanom sedli in se pogovorili
ne samo o sedanjih neprijaznih časih. Tudi

o prijetnih temah, ki jih je na takšnih srečanjih vedno dovolj. Tudi izkušnje iz drugih
društev so zelo pomembne. Gasilci in lovci
smo velikokrat v podobnih situacijah. Gasilci se morajo bojevati z ognjem ali drugimi
nesrečami ter pomagati krajanom takrat,
ko jih potrebujejo. Lovci pa moramo skrbeti za gojitev divjadi, očuvanju naravnega
bogastva ter skrbeti za pravilen poseg med
posamezne vrste, kot jih predpisujeta zakon
in stroka. Letos smo se ob nagovoru še pose-

bej zahvalili PGD za njihovo hitro akcijo, ko
nam je dvakrat zagorel lovski dom. Na srečo
smo nekaj časa lahko nekoliko mirnejši vsi
občani, saj je domnevni požigalec prijet.
Pridružili so se nam župan Peter Škrlec,
župnik Janko Görgner, predsednik Društva
upokojencev Jože Šinko ter predstavnik Čebelarskega društva Ivan Leš, ki so s prijaznimi besedami obogatili naš večer.
Franc Krivec, starešina LD Sv. Jurij
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Skupščina ZDUS Slovenskih goric

V

torek, 14. maja, so člani predsedstva
ZDU Slovenskih goric v Gostilni pri
Sveti Trojici
opravili redno letno
skupščino. Vabilu so se
odzvali podpredsednica ZDUS Slavica Golob, predstavnik ZDU
Zgornje Podravje Marjan Vozič, predstavnica pobratenega DU
Rogoznica pri Ptuju
Tončka Horvat, župani občin Cerkvenjak
Marjan Žmavc, Benedikt Milan Gumzar,
Sveti Jurij v Slovenskih
goricah Peter Škrlec,
podžupan občine Sveta Trojica Peter Leopold in predsednik KD
Ivan Cankar Jurovski Dol Mirko Breznik.
Na skupščini je sodelovalo 51 delegatov, ki
aktivno delujejo v društvih v okviru ZDU
Slovenskih goric.
Iz poročil predsednika Toneta Kolmana, tajnika Ivana Črnčeca, blagajničarke in
nadzornega odbora je bilo zaznati, da so
bile programske aktivnosti DU enakomerno porazdeljene po vseh sedmih DU. Glavni
poudarki so na področju športa in rekreacije: kolesarjenje, pohodništvo, streljanje z
zračno puško, igranje šaha in igranje kart. Še
vedno so pri članih priljubljeni izletništvo in
ostala družabna srečanja. Vsled tega še naprej ostaja že tradicionalno srečanje upokojencev iz društev ZDU Slovenskih goric na
ŠRC Polena pri Lenartu.

Podpredsednica ZDUS Slavica Golob je
prenesla pozdrave predsednice Mateje Ko-

žuh – Novak in se dotaknila socialno gmotnega položaja slovenskih upokojencev, še
zlasti tistih z najnižjimi pokojninami, ki se
še naprej slabša. Ostali gostje so si izmenjali podobna mnenja. Župani pa so izrazili
predvsem željo po nadaljnjem aktivnem
sodelovanju, saj se pri organiziranem delovanju upokojencev tudi mlajši občani lahko
marsičesa naučijo. Tudi tokrat so obljubili,
da bodo v letu 2013 v okviru finančnih zmožnosti podprli delovanje društev v svojih
občinah.
Za predsednika so izvolili Stanka Kranvogla, ki je hkrati predsednik DU Voličina, za
tajnika pa Stanka Cartla, ki je tudi podpredsednik DU Lenart. Ob koncu so bila podeljena priznanja članom DU, ki prizadevno
delujejo v okviru ZDU.
Rudi Tetičkovič

10. obletnica Društva vinogradnikov
Sveta Trojica in 11. ocenjevanje vin

V

soboto, 12. aprila, smo se v Kulturnem domu Sveta Trojica zbrali
vinogradniki in prijatelji dobre slovenskogoriške kapljice z namenom, da proslavimo deseto obletnico delovanja našega
društva. Pobudnik za
ustanovitev Društva
vinogradnikov Sveta
Trojica in prvi predsednik je bil Franc Rajter,
ki je sklical ustanovni zbor 12. 12. 2002.
Danes lahko rečemo,
da je prav društvo
vinogradnikov eden
pomembnih nosilcev
turizma in se dejavno
vključuje v prireditve v
občini ter se povezuje
s sorodnimi društvi v
občini in širše.
Prireditve so se udeležili ljudje, ki so veliko pripomogli k našim uspehom: Andrej
Rebernišek, direktor Kmetijsko gozdarskega
zavoda Ptuj, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak Ivan
Janez Pučko, cerkvenjaška vinska kraljica
Polona Čeh, predstavniki sosednjih društev
vinogradnikov, vinskih vitezov evropskega
in slovenskega reda ter predstavniki društev
v občini Sveta Trojica. Župan Darko Fras je
bil službeno odsoten.
Veseli smo pozdravili dr. Slavena Mićkoviča, vnuka slavnega trsničarja Trojičana
Franca Kurija, ki smo ga predstavili v zborniku društva. Proslave so se udeležili njegovi številni sorodniki. Za izdajo Zbornika ob
10. obletnici društva smo se odločili zaradi
uspehov pri pridelavi kvalitetnih vin, saj dosegamo nadpovprečne ocene na društvenem
ocenjevanju kakor tudi na Grajskem ocenjevanju na Ptuju. Najkakovostnejša vina razglasimo kot protokolarna vina občine. Smo
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med redkimi društvi, ki se lahko ponašajo
s svojo penino, ki jo prideluje član društva
Marjan Klobasa. Prepoznavni postajamo z
vinom zvrst Trojičan, s katerim promovira-

ležimo v zborniku, ki bo služil tudi zanamcem. V letu 2012 smo pridobili dokumente,
ki razkrivajo pomen Trojičana Franca Kurija, trsničarja, ki je s svojim znanjem rešil
mnoge vinograde pred propadom zaradi napada trsne uši. V občini skoraj ni prireditve,
kjer ne bi sodelovali naši člani. Z odprtjem
Razstavno-protokolarnega centra svetega
Martina Tourskega se aktivno vključujemo
v turistično ponudbo občine.
Na prireditvi smo podelili zahvalne listine
Kmetijsko gozdarskemu zavodu Maribor,
Kmetijsko
gozdarskemu zavodu Ptuj in
Društvu vinogradnikov in ljubiteljem vin
Cerkvenjak.
Ženi
prvega predsednika
društva Franca Rajtera
smo izročili spominsko listino za njegove
zasluge pri ustanovitvi društva leta 2002.
Program je povezovala tajnica društva
Eva Horvat, kulturni
program pa so izvedli
člani Kulturnega društva Sveti Frančišek
pod vodstvom Andreja Dvoršaka in mladi
harmonikar Klemen Anžel.
Ocenjevanje trojiških vin letnika 2012
V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica
smo v ponedeljek, 22. 4., izvedli že 11. društveno ocenjevanje vin redne trgatve letnika
2012. Letos smo ocenjevali 29 vzorcev vin.
Kot novost smo zabeležili prvo ocenjevanje
penine pridelovalca družine Klobasa, ki je
z oceno 18,17 točk osvojila zlato medaljo.
Ocenjevanje vin je bilo pomembno tudi
zaradi izbora protokolarnega vina občine
Sveta Trojica in izbora zvrsti vin Trojičan.
Po oceni komisije (Andrej Rebernišek –
predsednik, mag. Anton Vodovnik, Cvetka
Bunderla, Terezija Meško in Miran Reberc)
so vina zelo visoke kakovosti in aromatična

ter pitna. Povprečna ocena ocenjenih vzorcev znaša 18,10 točk, kar je za redno trgatev
redkost.
Člani društva so na ocenjevanje prinesli 9
vzorcev sorte zvrst in dvajset različnih sortnih vin. Najvišjo oceno 18,07 za zvrst je prejel Henrik Fekonja. Po številu vzorcev sortnega vina prevladuje laški rizling s petimi
vzorci, najvišje je bil ocenjen vzorec Mirana
Tuška z 18,23. Med vsemi vzorci je bil najvišje ocenjen traminec Marjana in Marinke

Polič z oceno 18,70. Med ostalimi so najvišje
ocene dosegli vzorci savignon Edvarda Fekonja (18,30), chardonnnay Franca Goloba
(18,23), sivi pinot Edvarda Fekonja (18,20),
renski rizling Daniela Tuška (18,27), rumeni muškat Marinke Polič (18,50), beli pinot
Franca Goloba (18,10), šipon Franca Rojka
je bil ocenjen z 18,10, penina družine Klobasa pa z 18,17 točk.
Po pravilnikih o izboru protokolarnega
vina in o določitvi sorte zvrst upravni odbor
društva razglasi protokolarna vina in med
sortami zvrst določi vino Trojičan. 9 srebrnih in 16 zlatih medalj smo podelili na dnevu
odprte kleti. Protokolarna vina in vino zvrst
Trojičan bo možno degustirati v Razstavnoprotokolarnem centru, upam pa, da ga bodo
ponudili gostinci v trojiških lokalih.
Peter Leopold

11. ocenjevanje vin Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak

Vse boljša cerkvenjaška vina

N

mo občino in naše vinogradnike. S pomočjo
občine smo posadili cepič potomke najstarejše trte z Lenta, ki smo jo poimenovali
Ildenfonzova trta in uredili samostanske
brajde ter postavili staro prešo. Ker se stvari hitro pozabljajo in spomini bledijo, smo
smatrali, da je najbolje, da te dogodke zabe-

a Izletniški kmetiji Breznik v Komarnici je 22. aprila potekalo 11.
ocenjevanje vina Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak.
Ocenjevala je posebna
komisija s predsednikom Andrejem Reberniškom ter člani mag.
Antonom Vodovnikom, Miranom Rebrcem, Cvetko Sakelšek
in Terezijo Meško. Po
20-točkovni metodi so
ocenjevali 48 vzorcev
belega in 3 vzorce rdečega vina, eno penino
in eno predikatno, ledeno vino.
Predsednik društva
Ivan Janez Pučko je
izrazil zadovoljstvo, da
so se vinogradniki opogumili in na ocenjevanje poslali lepo število vzorcev. Ob komisiji
so imeli pomembno vlogo Damjan Breznik,
Feliks Borko, Marko Breznik, Jože Kokol in
vinska kraljica Polona Čeh, ki so »stregli«
komisiji z vzorci za ocenjevanje. V »administrativni« komisiji, ki je zbirala ocene in jih
vnašala v vnaprej pripravljene formularje, so
delovali Branko Mohorič, Cvetka Bunderla,
Silva Kozar in Ivan Janez Pučko. Ocenjevanje so spremljali nekateri vinogradniki, ki so
poslali svoje vzorce na ocenjevanja, okušali
vzorce in na ta način ugotavljali kakovost
vina.
Predsednik komisije Andrej Rebernišek
je dejal, da so vinogradniki poslali na oce-

njevanje dobra vina, kar se izraža v visokih
ocenah. Komisija je podelila 1 veliko zlato
medaljo (19,36), 24 zlatih, 20 srebrnih in 8
priznaj. Za najkletarja letošnjega ocenje-

vanja vin je bila izbrana Izletniška kmetija
Damjan Breznik s sorto traminec (18,43).
Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila
18,03.
Prvaki po sortah pa so: zvrst – družina Hobot (18,26), laški rizling – Izletniška
kmetija Breznik (18,20), beli pinot – Ivan
Satler (18,26), chardonnay – Izletniška kmetija Breznik(18,26), renski rizling – Stanko
Žmavc (18,33), sauvignon – družina Gregorec (18,13), traminec – Izletniška kmetija
Breznik (18,43), rumeni muškat – družina
Kokol (18,26) in cabernet sauvignon – Ivan
Karl Ploj (17,96).
Ludvik Kramberger
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Čebelarsko društvo Sv. Trojica – Lenart v sodelovanju
s Čebelarsko zvezo Slovenije vabi na Dan odprtih vrat
slovenskih čebelarskih društev!
Obveščamo vas, da bo 14. junija 2013 potekal Dan odprtih vrat lokalnega Čebelarskega društva Sv. Trojica - Lenart. Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o
čebelarstvu, pomenu čebel in čebeljih pridelkih, da se nam ta dan pridružite in spoznate
delo slovenskih čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko
vsak posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za zadostno lokalno
samooskrbo s prehrano.
Vabljeni, da se 14. junija pridružite slovenskim čebelarjem, ki vam bomo z veseljem
pokazali in predstavili pomen našega dela!
Prijave in več informacij dobite pri predsedniku Čebelarskega društva Sv. Trojica –
Lenart Leopoldu Hameršaku (GSM: 030 925 914).

Čebelji
obisk
K pomladno obarvani naravni idili v Zg. Verjanah so
svoje dodale še čebele, ki so
prišle na pašo v velikem številu iz Rogaške Slatine.
Tekst in foto: Jože Žel

Tekmovanje koscev v Oseku

pohvalil gasilce, da ohranjajo
tradicijo, tekmovalcem pa zaželel uspešno tekmovanje.
Moški in ženske so tekmovali posamezno v starostnih
skupinah do 60 let in nad 60
let. Tekmovali so tudi ekipno
moški in ženske, po trije kosci
ali kosice. Rezultatov tekmovanja namerno ne bomo napisali. Rekli bomo, kot je dejal predsednik društva, da so

V

nedeljo, 19. maja 2013,
je pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo
Osek tradicionalno tekmovanje
košnje trave, ki je potekalo na
Želovem travniku ob gasilskem
domu v Oseku. Tekmovanje
vsako leto prirejajo v okviru
praznika občine Sv. Trojica. Košnje so se udeležili tekmovalke
in tekmovalci iz domače občine
ter vsakoletni gostje z Zgornje
Velke. Za nemoten potek tekmovanja in
»sojenje« so skrbeli sodniki, ki jih je vodil
Franc Marajh. Predsednik društva Benjamin
Lorger je spregovoril o pomenu prireditve.
Za gasilce PGD Osek je ena večjih, pravo
druženje domačinov in okoličanov. Obenem
je tekmovanje v košnji obujanje in ohranjanje kmečke tradicije. Župan Darko Fras je

Podeželski vikend

D

ruštvo podeželske mladine Slovenske gorice praznuje 20. obletnico
delovanja. V njem delujemo mladi
s podeželja in vsi tisti, ki se čutimo, da smo
njegov delček. Mladi prihajamo iz različnih
slovenskogoriških občin.
Cilj društva je druženje, spoznavanje novih ljudi, izobraževanje ter aktivno preživljanje prostega časa. Predvsem pa se zavzemamo za podeželje in mu hočemo pridobiti
pomen, ki si ga dejansko zasluži, posledično
pa prispevamo k ohranjanju poseljenosti in
obdelanosti podeželja. Živeti na podeželju je
»kul« in prav to želimo posredovati vsem!
Kot se za 20. obletnico društva spodobi,
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le na Športno-rekreacijskem centru Polena.
Kmečke igre se začnejo ob 14. uri, prijave na igre pa potekajo uro prej, in sicer od
13.-13.30. Prvi dve igri sta košnja in grabljanje, ostale 3 pa ostanejo skrivnost vse do
pričetka iger. In, kar je tudi zelo pomembno,
po kmečkih igrah bo veselica z ansamblom
Štajerski fakini!
Izmed vseh dogodkov boste zagotovo na-

šli vsaj enega in se pridružili! S svojo prisotnostjo boste Društvu podeželske mladine
Slovenske gorice dali vedeti, da delamo prav,
in nas boste spodbudili, da bomo naslednja
leta še bolj aktivni.
Mladi s podeželja ne pozabljamo, da je
podeželje dragocen biser, ki ga je treba nenehno varovati in biti ponosen nanj!
Sara Raduha, članica društva

Otroci Vrtca Selce pekli kruh v krušni peči

V

šolskem letu 2012/13 smo si vrtcu
pri OŠ Voličina otroci in vzgojiteljice zadali zanimivo in pomembno
nalogo. Vse leto namreč pridno spoznavamo
našo kulturno dediščino, tako smo z otroki
pokukali v otroštvo babic in dedkov in spoznavali tudi slovensko kulinariko. Otroci so bili presenečeni, da nekoč ni bilo
hamburgerjev, pizz, kečapa, čipsa in še marsikatere
hrane, ki jo poznamo danes. Jedli so le tisto, kar so
si pridelali doma. Hrane ni
bilo toliko kot danes, zato
so jo še posebej spoštovali.
Še posebno spoštovanje so
gojili do kruha, zato so z
nožem nanj naredili križ,
preden so ga razrezali.
Mnogokrat je v družinah
kruha primanjkovalo, za
to so ga starši zaklepali, da
ga ne bi prehitro pojedli. Kruh so pekli iz
domače moke doma v krušnih pečeh. Tako
smo se v vrtcu, v enoti Selce odločili, da
bomo spoznali, kako poteka peka kruha v
krušni peči.
Na domačiji pri Neži in Milku Rojs v Selcah smo si najprej ogledali krušno peč, v
kateri je gospodinja že pekla kruh. Iz nje je
vzela pravkar pečeni hlebec. Prijeten vonj
nas je še bolj spodbudil za delo. S pomočjo
prijazne gospodinje smo pripravili vse potrebno, da naredimo testo za kruh. V lonče-

no posodo smo natresli moko, dodali malo
soli, kvas in vodo. Temu je sledilo gnetenje.
Ob gnetenju so otroci izredno uživali. Ko
je bilo testo dovolj voljno, smo ga pokrili s
krpo, da je počivalo. Ta čas smo izkoristili
za petje ljudskih pesmi in igre. Po eni uri
smo testo razdelili na več delov. Vsak otrok

je oblikoval svoj hlebček, ga položil v svojo glineno posodo, pokril s krpo, da je spet
počivalo. Po eni uri počitka je hlebčke gospodinja Nežka z dolgim lesenim loparjem
položila v ogreto krušno peč. Tako se je naš
kruh pekel. In nad čem so bili otroci še posebej navdušeni? Svoj hlebček kruha, še toplega, si je vsak otrok odnesel domov in ga
pojedel v krogu svoje družine. S pomočjo
takšnih dejavnosti bodo navade, običaji in
tradicije naših prednikov živeli še naprej in
se prenašali iz roda v rod.
Julijana Bračič

Razpis za Zlato vrtnico 2013
Hortikulturno društvo Maribor vabi k udeležbi na ocenjevanju za Zlato vrtnico 2013
vse ljubitelje lepega zelenega okolja iz Mestne občine Maribor in sosednjih občin - občine
Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Sv. Jurij, Lenart, Sv. Trojica, Sv. Ana, Šentij, Lovrenc
na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi, Starše, Pesnica, Benedikt, Cerkvenjak in Ruše ter Kungota.
Prijavite se lahko do 15. 9. 2013 na telefonsko številko 040 286 398 vsak torek med
9. in 11. uro, na info@hortikultura-mb.si ali po pošti na naslov: Hortikulturno društvo
Maribor, Partizanska ulica 47, 2000 Maribor.

zmagovalci vsi tekmovalci. Zmagovalci so
že s tem, ko so pokazali voljo, da pokažejo
obiskovalcem, kako se je kosilo v preteklosti. Prireditev so s svojim obiskom popestrili
konjeniki »Konjeniškega društva Zadnje
upanje«, ki so veliko veselja pripravili otrokom, ki so se lahko preizkusili v jahanju.
Ludvik Kramberger

bomo mladi izvedli kar nekaj zanimivih dogodkov. Začnemo 31. maja z okroglo mizo
z naslovom: Prihodnost mladih kmetov v
Slovenskih goricah. Na okrogli mizi, ki bo
potekala v Centru Slovenskih goric ob 18.
uri, se nam bodo pridružili Andrej Rebernišek, direktor KGZ Ptuj, Janez Rajšp, predsednik KZ Lenart, direktor Janko Hajdinjak,
Rok Sedminek, podpredsednik Evropskega
komiteja mladih kmetov – CEJA, in predstavnik mladih kmetov Renato Kocbek.
Vabimo vse mlade kmete in tiste, ki vam je
kmetijstvo blizu, da se nam pridružite!
Dan pozneje, 1. 6. 2013, smo gostitelji
regijskih kmečkih iger, ki se bodo odvija-

20-letnica Sožitja Lenart
Društvo Sožitje Lenart je v petek, 24. maja, v Domu kulture Lenart praznovalo 20-letnico obstoja. O delovanju društva in o proslavi več v naslednjih Ovtarjevih novicah.

V okviru Večerov hospica, ki so vsak prvi torek v mesecu, vabimo na srečanje
v juniju. Večer hospica z naslovom
ŽIVETI, LJUBITI IN ODDITI
bo v torek, 4. 6. 2013, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Pesnica, Neža Maurer, ki bo 22. decembra praznovala 82. rojstni dan, je priznala, da jo
je življenje naučilo sprejemanja. “Nič ni popolnoma tvoje, niti mama, mož, sin ali hči. To
so le povezave, niti, ki nas povezujejo,” je pojasnila. Če bi to vedeli, bi bilo mnogo manj
sporov, je prepričana. Današnji svet po njenih besedah ne pozna več vdanosti, s katero
sama sprejema prihode in odhode bližnjih. (Alenka Teran Košir)
O življenju, ljubezni in minevanju se bo z našo gostjo pogovarjala Manca Košir.

Prijazno vabljeni!
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Kmetijsko obrtniški sejem Lenart 2013

državna sekretarka za kmetijstvo mag. Tanja
Strniša. Na otvoritvi so prebrali pozdravno
pismo predsednika parlamentarnega odbora za kmetijstvo Jakoba Presečnika.
Organizatorji sejma so Konjeniški klub
Slov. g. Lenart, občina Lenart, družba Mo-

pa naj bi ob ustaljenem številu razstavljavcev
(81
razstavljavcev,
27
ponudnikov dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah) kljub nestabilnemu vremenu
pritegnil predvsem
še več obiskovalcev.
Lani jih je sejem obiskalo okrog 10 tisoč.
Odprtje
KOS-a
2013 so na Poleni z
nagovori pospremili
vodja sejma Franc
Lovrenčič, župan občine gostiteljice mag.
Janez Kramberger in

Novo v Saubermacherju

Novo vozilo in 4 nova
delovna mesta
Vozni park podjetja
Saubermacher Slovenija šteje okrog 110 vozil,
v maju so mu dodali še
novo delovno vozilo
Kanal-jet. 30 % je financiralo Ministrstvo
Republike Slovenije
za gospodarski razvoj
in tehnologijo. Zaradi
tehničnih specifikacij
novega vozila bodo v
podjetju zaposlili dodatne 4 osebe.
Za vozilo, ki bo služilo predvsem na področju Slovenije, kot transportni delovni
stroj pa tudi v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in drugje, so pridobili 30 % nepovratnih sredstev, kar znaša kar 119.700,00
EUR.
1.500 € nagrade Kristini Pečovnik
Pomen odgovornega ravnanja do okolja
in skrb za ustrezno ravnanje z odpadki sta
temeljni vodili, ki jima Saubermacher sledi
vseh 23 let prisotnosti v slovenskem prostoru. Tokrat so podeliti že 2. Saubermacherjevo okoljsko nagrado, ki je tudi letos vzpodbudila k razmišljanju tiste mlade upe, ki se
zavedajo pomena odgovornega ravnanja do
okolja. Svoja dela je prijavilo kar 12 diplomantov, izmed katerih je strokovna komisija
izbrala 7 del, ki so prišla v ožji izbor. Tokra-

K

metijsko obrtniški sejem
Lenart, ki so
ga prvič organizirali
leta 2011, se je dobro
prijel. Lani je potrdil
pričakovanja osrednjih Slovenskih goric od takšne sejemske prireditve, letos

DELOVNI ČAS : PONEDELJEK – PETEK : 8 – 16.30
SOBOTA : 8 – 12
NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO

neta in LAS Ovtar.
Podrobnejše poročilo o sejemskem dogajanju bomo objavili v naslednjih Ovtarjevih
novicah.
E. P.

tna denarna nagrada za najbolj izvirno nalogo je letos šla v roke diplomantki Fakultete
za strojništvo Univerze v Mariboru Kristine
Pečovnik za delo: Učinkovitost kemijsko
modificiranih NF-membran pri zadrževanju ionov težkih kovin.
Dijaki obiskali zbirni center Lenart
V mesecu aprilu so se na ogled zbirnega centra v Lenartu in na spoznavni dan o
ustreznem ločevanju odpadkov odpravili v
Biotehniški šoli iz Maribora. Srednješolci so
bili navdušeni nad postopkom zbiranja odpadkov, kot zanimivost pa so jim v podjetju
Saubermacher Slovenija, d. o. o., predstavili
tudi postopek recikliranja izrabljenih motornih vozil.
K. G., Novelus

V mesecu juniju že na novi lokaciji v
Lenaparku , Ob Poleni 35, 2230 Lenart
TEL.: 02 620 08 36; 070 707 173

V soboto, 8. 6. 2013,
bomo za Vas odprli nove
prostore v LENAPARKU na
Poleni.
Prve kupce strojev
Husqvarna čaka paket
presenečenja !
10 |

Ovtarjeve novice 16_39.indd 10

ŠT. 5 | 31. MAJ 2013

5/27/2013 2:16:02 PM

OVTARJEVE NOVICE

ZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG in aktivnosti v maju

K

onec aprila in v začetku maja smo
se razveselili sončnih dni. 8. maja
smo se odpravili na 16. Škisovo tržnico v Ljubljano, ki je namenjena srečanju
študentskih klubov, druženju, spoznavanju
in izmenjavi dobrih praks klubskega de-

lovanja. Glavni del programa predstavljajo klubske stojnice, na katerih predstavijo
svoje aktivnosti in lokalne dobrote. Na naši
stojnici smo ponujali domače slovenskogoriško vino, domači kruh in narezek ter domačo »ocvirkovco«. Naše dobrote so hitro
pošle, druženje pa se je zavleklo pozno v
noč. ŠKSG-jevci smo imeli tudi priložnost
spoznati predsednika Republike Slovenije, s
katerim smo naredili tudi fotografijo.
18. 5. 2013 smo se ponovno udeležili Maratona Treh src v Radencih in našim članom
ponudili udeležbo po ceni, primerni za študentski žep. Člani so se udeležili različnih

tras, in sicer 5,5 km, 10 km, kar nekaj pa se
jih je preizkusilo na razdalji 21 km. Zasluženo nas je v večernih urah zabaval Petar Grašo. Vsem udeležencem čestitam.
Na sejmu KOS smo tekmovali v kuhanju
»župe«, ponudili smo brezplačne vstopnice
za največji koncert na prostem Radia City.
24. 6. bomo organizirali ŠKSG tek v okviru
praznika občine Cerkvenjak.
Vsem našim članom
še vedno ponujamo
članski popust v vrednosti 25 % na vso dodatno opremo v Simobil Halo centru Lenart,
kopanje po ceni 3,00 €
v Termah Radenci, kopanje po ceni 8,00 € v
Termah Ptuj, brezplačno članstvo v knjižnici
Lenart, 20 % popust na
mesečno karto v Fitnes
Lenart in članski popust v Fajn fit Lenart za
aerobiko in spinning. V toplejših mesecih
leta poteka rekreacija zunaj, v Sv. Trojici pri
Gostilni na Griču. Termin za tenis je v ponedeljek med 18. in 20. uro, za odbojko na
mivki pa v četrtek med 18. in 20. uro. Uporaba igrišč je za naše člane brezplačna.
Vse dodatne informacije lahko najdete na
našem facebook profilu, na naši spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščete na uradnih
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako soboto od 10. do 12. in vsako sredo med 10.
in 14. uro.
Nina Fekonja

Otroška varnostna olimpijada

P

olicijska uprava Maribor že osmo leto
zapored izvaja preventivni projekt
Otroška varnostna olimpijada. Tekmovanje v znanju o varnosti in samozaščitnem ravnanju je namenjeno četrtošolcem
osnovnih šol, ki tekmujejo v štirih tematskih preizkušnjah. Osnovnošolci so se na
igre pripravljali tako, da so poiskali pravilne
odgovore na varnostni vprašalnik in vadili
spretnostne naloge.
Četrto od sedmih predtekmovanj 8. Otroške varnostne olimpijade so policisti Policijskih postaj Lenart in Šentilj pripravili na
Osnovni šoli Sveta Ana, kjer se je pomerilo
160 otrok. Moderatorja prireditve, Borut
Urnaut, vodja policijskega okoliša Policijske

postaje Rače, in Brigita Žvajkar, policistka
Policijske postaje Maribor II, sta otvoritev
predtekmovanja zaupala županu občine Sveta Ana Silvu Slačku, komandirju Policijske
postaje Lenart Jožetu Kerneži in ravnatelju

Osnovne šole Sveta Ana Borisu Mlakarju.
Skozi igre so tekmovalce popeljali sodniki,
vodje policijskih okolišev Policijske postaje
Maribor I in Maribor II. Tem so se ob stadionu pridružili policisti Policijske postaje
Lenart in Policijske postaje Šentilj, ki so bili
otrokom na voljo za vprašanja o policijskem
delu. Radovednost so gasili tudi policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov in
konjenikov, policisti Postaje prometne policije Maribor ter policisti Policijske postaje
za izravnalne ukrepe, ki so predstavili svoja vozila in posebno opremo. Tekmovalci,
otroci iz vrtca ter ostali šolarji Osnovne šole
Sveta Ana so največ svojega časa namenili
policijskim psom in konjem. Ploščad pod
stadionom osnovne šole so zapolnili tudi
redarji medobčinske
redarske službe, enota
za nujno medicinsko
pomoč Zdravstvenega
doma Lenart, vojaki
Slovenske vojske in
gasilci prostovoljnega
gasilskega društva Sveta Ana.
Največ znanja, sreče in nabrane količine
vode sta skozi igre pokazali ekipi Osnovne
šole Cerkvenjak-Vitomarci in Osnovne
šole Jožeta Hudalesa
Jurovski Dol, ki se bosta v družbi najuspešnejših dvajsetih ekip iz
sedmih predtekmovanj pomerili tudi na finalni prireditvi, ki bo 6. junija v mariborski
dvorani Tabor.
Brigita Žvajkar

popotovanjem s koruzno jüžno«. V nalogi
smo zapisali program, ki ga tržimo, in turiste popelje po lepih območjih naše občine in
omogoča ogled domačih značilnosti in pokušino domače kulinarike. V popotovanje
smo vključili Kmetiji odprtih vrat Senekovič in Gundel-Šenveter, Turistično društvo
Sv. Ana, Čajnico Kolarič, Mlinarstvo Rožman in oglede znamenitosti – preše, Postičeve razstave, Kaplove kmetije, vinske kleti
itd. Vsi, ki smo jih povabili k sodelovanju,
so bili nad tem navdušeni. Pri izpeljavi naloge in pripravi kulinaričnih izdelkov pa
so nam priskočili na
pomoč tudi starši in
ostali krajani.
Program, ki je aktualen, zanimiv in inovativen, smo predstavili
tudi na turistični tržnici v Mariboru v družbi
še 15 šol iz Koroške in
Štajerske. Komisija, ki
je ocenjevala našo nalogo, stojnico in predstavitev naloge, torej
aktivnost učencev na
tržnici, se je odločila

za zlato priznanje, ki nas popelje še na državno tekmovanje.
Mentorici Ana Šnofl in Irena Rola-Bek
sta povedali, da se morata za pomoč in
sponzorstvo zahvaliti tudi občini Sveta Ana
in županu Silvu Slačku, ravnatelju OŠ Sv.
Ana, Borisu Mlakarju in vsem, ki so imeli
razumevanje za njihovo delo. S svojim prispevkom želijo občino popeljati k še večji
turistični prepoznavnosti.
A. R., foto: arhiv OŠ

Učenci OŠ Benedikt - Eko face 2013

T

udi letos je potekalo tekmovanje v
Ekokvizu, ki ga organizira Telekom
Slovenije. Učenci so preizkušali svoje
znanje iz zdravja, energije ter trajnostnega
razvoja. Od več kot 4200 tričlanskih ekip so
barve naše šole predstavljale tri ekipe, ki so
se dobro odrezale v prvem delu tekmovanja:
Martina Peklar, Katarina Kocbek, Barbara

Gugl, Luka Maurič, Jernej Leva in Nuša Gosarič. V podravski regiji je bila zmagovalna
ekipa Googlegends, ki so jo sestavljali Ana

Pahler, Dona Golob in Domen Perko. Ta
trojka se je uvrstila med 10 ekip, ki so se v petek, 19. 4. 2013, udeležile državnega tekmovanja v Ljubljani. Tekmovalce je vzpodbujala
manjša skupina naših učencev. Tudi pred
veliko skupino ljudi in kamerami so naši
tekmovalci pokazali samozavest in odlično
pripravljenost ter bili nagrajeni z zmago. S
tem so si priborili naziv letošnjega prvaka
v znanju Ekokviza. Ta
naslov prinaša določene obveznosti. Skrbeti
moramo za zastavo
Ekoface in upravičiti
njeno razvitje na pročelju šole.
Učenci so s svojo
zmago šoli priborili denarno nagrado v
vrednosti 2500 evrov,
ki jih bomo uporabili
za izvedbo ekoloških
projektov. Vsem, ki so
do sedaj sodelovali v
tekmovanju Ekokviz, iskreno čestitamo in
posredujemo sporočilo, da se učenje izplača.
Smiljan Bačani

Novice iz Izobraževalnega centra
Ogled Celovca in Minimundusa
S člani Univerze za tretje življenjsko obdobje smo se
odpravili na strokovno ekskurzijo v Celovec in Minimundus. Sprehodili smo se po Starem in Novem trgu, poslušali pripovedke o zmaju ter
o Vrbskem možičku, ogledali si Deželno hišo, župnijsko cerkev ter katedralo. Ob lepem
vremenu in lepih doživetjih je bil naš dan popoln.
Teden vseživljenjskega učenja
V Tednu vseživljenjskega učenja smo pri Izobraževalnem centru bili zelo dejavni. Vse
prireditve so bile zelo obiskane, največ zanimanja je bilo za ogled domačije »Mili mir«
pri Sv. Trojici. V imenu vseh udeležencev se zahvaljujemo Milici Škof za lep sprejem in
ogled domačije.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Zlati turisti na festivalu TPLG

U

čenci OŠ Sv. Ana, zelo aktivni na
mnogih področjih, so pripravili
turistično popotovanje po domači
občini in le-to predstavili širši javnosti. Sam
produkt bodo poskusili tudi tržiti.
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Letošnja tema festivala TPLG, ki ga vsako leto prireja Turistična zveza Slovenije, je
bila »Potuj z jezikom«. Učenci so tekmovali
s svojim turističnim produktom, ki predstavlja kulinarične posebnosti domačega kraja. Naša šola se je predstavila s »Koruznim
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Plavček na Komarniku

101. rojstni dan Zofije Bernjak

Najstarejšo občanko je ob njenem rojstnem dnevu obiskal župan
občine Benedikt Milan Gumzar

S
P

omlad prinese Komarniku novo življenje. Labodov, rac selivk in tistih rac, ki
ostanejo pri nas, lisk in ponirkov smo
se navadili. Nekaj časa bomo opazovali žabe,
njihove ženitve in živahnost.
Na Komarniku smo letos že srečali plavčka. Mala, neopazna žaba, ki pa pritegne pozornost v času paritve. Samci dobijo za nekaj
dni modro barvo in tudi z značilnim oglašanjem privabljajo samice. Tako se jih zbere na
mrestišču več kot sto. Tu odložijo mrest in iz
njih se razvijejo paglavci. Takoj po razmnoževanju se odrasli osebki preselijo na poletna
bivališča, tudi do kilometer daleč. To so nižinski močvirni travniki in poplavni gozdovi,
močvirnati svet in mokrišča. Izogibajo se intenzivno obdelanim kmetijskim površinam.

Plavček živi v nižinah Slovenije. Najdemo
ga v Krakovskem gozdu, na Ljubljanskem
barju, v mrtvicah reke Mure in tudi pri nas.
Od nas je odvisno, če ga bodo ob Komarniku kdaj opazili bodoči rodovi. Stavek se nam
morda zdi odvečen in zguljen, a …
Plavčka srečamo tudi za našo hišo, na sadnem drevju, v gozdu, v parku. Plavček je
namreč vrsta siničke z lepo modro kapico na
glavi. Lepo ga je bilo opazovati pozimi v ptičji
krmilnici.
In plavčka najdemo ob Muri kot majhno
vodno praprot. Slovenci imamo pod enim
imenom žabo (Rana arvalis), ptico (Parus
caeruleus) in praprot (Salvinia natans). Redkost.
Tekst in foto: Zmago Kokol

Lovsko strelstvo v Dobravi

Vlado Steinfelser spet nepremagljiv

N

a strelišču LD Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih goricah je bil tradicionalni pristrel risanega orožja,
ki je štel tudi za naslov prvaka LD Dobrava.

Letos je bil znova nepremagljiv Vlado Steinfelser, sicer tudi 11-kratni prvak lenarškega
lovsko-gojitvenega bazena in tudi odličen
strelec na glinaste golobe. Zmagal je pred
Francem Slekovcem in Marjanom Tošem, ki
je v razstreljevanju za tretje mesto premagal
četrtouvrščenega Danila Petriča in petega
Dominika Slekovca. Nasploh so bili doseženi izvrstni rezultati, lovci pa so pokazali zelo
dobro in varno rokovanje z orožjem, prireditev pa je tudi v organizacijskem pogledu
minila brezhibno. Za odlično organizacijo
je zaslužna komisija za strelstvo LD Dobrava, ki jo vodi Vinko Kocuvan. Letos so mu
pomagali še Peter Rajniš. Danijel Hojnik in
Jure Toš. Po končanem pristrelu in tekmovanju so člani zelene bratovščine iz Dobrave
nazdravili še delavskemu prazniku – prvemu maju.
M. T., foto: Peter Rajniš

Lipovka ali španski bezeg (Syringa Vulgaris)

Lipovka je ena najpogostejših in najbolj
priljubljenih okrasnih trajnic. Raste kot
grm ali manjše drevo. Najbolje uspeva
na sončnih legah. Ne mara kislih šotnih
rastišč, ustrezajo ji
propustna apnena
tla. Listi z gladkim
robom so srčaste
oblike in spominjajo na lipove. Cveti
v maju, od tod tudi
domače ime majnik. Majhni cevasti
cvetovi so združeni
v razkošno latasto
socvetje, ki opojno
diši in kar vabi, da se ustavimo ob grmu in
uživamo v pomladanskem vonju. Cvetovi
so enojni in tudi polnjeni v beli, rožnati,
vijolični in tudi v odtenkih rdeče barve.
Cveti na poganjkih preteklega leta, zato
obrezujemo po cvetenju, pazimo, da ne
poškodujemo novih poganjkov. Če želimo rastlino pomladiti, jo pozimi porežemo na višino 30 do 60 cm od tal, lepo se
bo obnovila, le tri leta ne bo cvetela. Neoleseneli podtaknjenci v poletnem času
so primerni za razmnoževanje. Lipovko
lahko tudi cepimo. Koreninske poganjke
sproti odstranjujemo. Španski bezeg ni
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lep le kot grm, ampak tudi kot živa meja.
Na voljo je tudi nizka sorta lipovke, ki
ima lepo okroglo obliko in je primerna
za majhne vrtove. Ker je maj čas porok, si
lahko neveste omislijo
poročni šopek iz cvetnega bogastva majnika. Tudi parfum z
vonjem po lipovki vas
bo začaral.
Ali veste, da je eno
izmed domačih imen
tudi majnica? Majnice pa se imenuje pesniška zbirka za najstnike Toneta Pavčka,
ki je s to zbirko poskusil združiti pesmi za
odrasle z otroško poezijo. Tako je rekel ob
izidu: »Dokler je človek živ v sebi in čuti
rasti trave, dokler vonja jutranjo roso, se
čudi dekletom in ga vznemirja piš vetra,
potem je to radost in veselje, ki ga ohranja
mladega. In če čutiš vse to, potem otrok v
tebi ne bo nikoli umrl, kajti če bi otroci
umirali tudi v nas, potem življenje ne bi
imelo smisla.«
Sedite kdaj pod cvetočo lipovko, vzemite za družbo Pavčkove pesmi, lepo
vam bo!
Marija Čuček, foto: Matevž Čuček

edemnajstega maja 2013 je najstarejša
občanka občine Benedikt Zofija Bernjak praznovala svoj 101. rojstni dan.
Župana Milana Gumzarja, ki jo je obiskal
prav na ta dan, je vesela pričakala doma in
skrbno pripravila pogostitev ob pomoči nečaka Alfonza Bernjaka. Ob njenem rojstnem
dnevu je pri gospe Zofiji vselej živahno in
tako sta jo obiskala tudi predstavnika Društva upokojencev Benedikt Stanko Kolar in
Rozalija Zorko. Gospa Zofija je zbrani družbi
ponovno podala prenekateri življenjski nauk
ter povedala, da je rada v družbi domačih
ljudi, zato se tudi že veseli vseh prihajajočih
dogodkov, izleta z benediškimi upokojenci
in praznovanj, na katera je povabljena. Obkroženi z zelenjem gozda in pisanimi barvami rož, ki jih pri gospe Zofiji ne manjka, smo
v prijetnem klepetu na njenem vrtu izvedeli

še eno skrivnost dolgega življenja: ''Dobre
volje bodite … in dolgo boste živeli!''
Tekst in foto: S. Š.

Loči ju celo stoletje

V

soboto, 27. aprila, se je družina Buhinjak iz Benedikta s sorodniki napotila v cerkev sv. Benedikta,
kamor je župnik Marijan Rola povabil leto dni staro
deklico Lily s svojima botroma, Tjažem in Nino Lovrenčič.
V cerkvi je bila, kakor sleherni dan v letu, Zofija Bernjak. Iz
besed župnika je bilo razbrati veselje nad življenjem, ki sta
ga vsaka po svoje veseli tako deklica enega leta, pred katero
je še mavrična paleta barv življenja, kakor Zofijo, ki je v vseh
teh letih stoletja okusila mnogo grenkih trenutkov, a tudi
mnogo lepih, mnogo sonca in kar nekaj neviht in temnih
dni. Mnogo lepega, predvsem pa zdravja, ji izrekajo prisotni tega dogodka, ki se ga je nenačrtno, povsem naključno
udeležila.
Saša Lovrenčič, foto: Amanda Buhinjak

Ivana Kolarič –
90 let

V

četrtek, 16. 5., je dopolnila 90 let
občanka občine Sveta Ana Ivana Kolarič iz Zg. Ščavnice 84. Ob njenem
osebnem prazniku jo je obiskal tudi župan
Silvo Slaček in ji zaželel še veliko zdravih in
srečnih let.
Foto: Arhiv občine Sv. Ana, SReBr

Zlatoporočenca Potočnik iz Oseka

P

etdeset let skupnega zakonskega življenja sta doživela Marija in Jožef Potočnik, ki jesen življenja preživljata v
Oseku pri Sv. Trojici. Zlati jubilej sta skupaj z
domačimi, sosedi in prijatelji praznovala 13.
aprila z obiskom trojiške cerkve. Civilni obred
je opravil župan Darko Fras ob asistenci občinske tajnice Barbare Cvetko, ki je predstavila njuni življenjski zgodbi. Župan je dejal,
da sta zlatoporočenca Potočnik šesti zakonski
par, odkar obstaja občina. Ob izročitvi zlatoporočne listine in darila občine jima je čestital in zaželel še veliko skupnih zdravih let. Po
končanem obredu jima je nazdravil s trojiško
penino vinogradništva Marjana Klobasa.

Cerkveni obred je
ob darovanju zahvalne
maše opravil župnik p.
Bernard Goličnik, ki je
ob čestitki med drugim
dejal: »Obletnica zlate poroke je privilegij,
rekli bi velik božji dar.
Vidva sta ga bila deležna, zato se lahko danes z vama veselimo in
se Bogu zahvaljujemo,
da vaju je ohranil pri
življenju in skupnem
zakonskem življenju.«
Cerkveno slavje je ob
spremljavi Anite Kralj na orglah s petjem popestrila skupina pevcev cerkvenega pevskega
zbora Sv. Frančišek. Priči pri poroki sta bila
sin Albert in nečak Damjan Veršič, ki mu je
zlati ženin boter. Zaključno slavje s svati je
potekalo v Pizzeriji Lekežič v Benediktu, kjer
sta zlatoporočenca ob živi glasbi ansambla Labirint s Sv. Ane tudi zaplesala.
Marija se je rodila leta 1944 v Oseku Mariji in Francu Fekonji. Po vojni se je z družino
preselila v Ženjak, kjer je odraščala s sestro
Darinko. Po osnovni šoli v Benediktu se je
zaposlila v Tovarni Svila v Mariboru, kjer se
je priučila za tkalko. Tam se je tudi upokojila.
Jožef se je rodil leta 1937 v Zg. Ščavnici Ani in
Francu. Ob njem sta se rodila še sestra Erika
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MED LJUDMI
in brat Ludvik. Osnovno šolo je obiskoval v
Zg. Ščavnici, sedaj Sv. Ani, in se kot delavec
zaposlil v Metalni, kjer si je ob delu pridobil
naziv ključavničarja. Zakonca sta se spoznala v Mariboru in se leta 1963 v februarju poročila v Benediktu. Po poroki sta si poiskala
zasilno stanovanje in se večkrat selila. V tem
času se jima je rodil sin Albert, ki si je ustvaril
družino in ju obdaril z vnukoma Gašperjem
in Aljošo. Že v času bivanja v Mariboru sta si
v Oseku zgradila počitniško hišico, ki je z do-

graditvijo postala stanovanjska hiša, v kateri
od leta 1992 preživljata jesen življenja. Veliko
jima pomeni delo na hektarju zemlje ob njunem domu. Njun konjiček so potovanja, zato
sta veliko časa zdoma, predvsem ju veseli počitnikovanje na morju. Sta tudi člana Društva
upokojencev Sv. Trojica. Veliko veselja jima z
obiski pripravita vnuka Gašper in Aljoša, ki
rada prihajata k babici in dedku.
OU

Sprehod stanovalcev doma in učencev

V

Domu sv. Lenarta smo tudi letos v
okviru svetovnega dneva gibanja v
četrtek, 9. maja, organizirali sprehod
po bližnji okolici mesta Lenart, na katerem so
se nam letos pridružili učenci 2. razreda OŠ
Lenart z učiteljicama. Otroški smeh, razposajenost in otroška pesem nam je ponudila nekaj
lepih, srčnih trenutkov ter obudila marsikateri
spomin na mlade dni. Hkrati pa nam je sprehod ponudil priložnost za
medgeneracijsko druženje.
Na sprehod smo popeljali
predvsem tiste stanovalce, ki
za svoje gibanje potrebujejo
invalidski voziček oz. potrebujejo kakšen drug pripomoček za pomoč pri hoji.
Pridružili pa so se nam tudi
tisti, bolj aktivni, samostojni
stanovalci.
Izpred doma smo zavili
v smeri proti Jurovski cesti
in se skozi gozd vračali do
glavne ceste, od koder smo
krenili po Cmureški cesti do

mestnega parka.
Samostojnejši, pomični stanovalci so se skupaj z nami podali na daljšo pot, pomični stanovalci, ki imajo manj moči, so odšli na krajšo
pot, in sicer od doma do mestnega parka.
Nato pa smo se vsi skupaj srečali v parku,
kjer smo se osvežili s sladoledom. Vzdušje je
bilo zelo veselo.
Ksenija Komperšak, foto: Urša Lukovnjak

V

Moški zajtrk, drugič

P
obiskuje računalniški tečaj, se zaljubi vanjo
in skupaj odkrijeta novo veselje do življenja.
Mnogi so bili v kinu prvič. Za mnoge je od
zadnjega obiska kina minilo že veliko časa,
kljub temu pa spomini na takratno podobo
kinodvoran in filme še živijo. A tudi sodobna kinodvorana je bila stanovalcem našega
doma všeč. In seveda ideja, da smo skupaj
preživeli poseben dan.
Polona Šporin

Bogoslužje s prvoobhajanci in birmanci

O

ba dogodka so v anovski župniji
nadvse slovesno proslavili; prvoobhajance je k obhajilu sprejel upokojeni nadškof
dr.
Franc
Kramberger,
zakrament svete birme
pa je letošnjim osmoin devetošolcem podelil kanonik Janez
Lesnika.
Pri obeh
nedeljskih slovesnostih je ubrano odmevala pesem Cerkveno
prosvetnega pevskega
zbora KD Sveta Ana
pod vodstvom Natalije
Šijanec, ki so jim pomagali otroški glasovi
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V

soboto, 4.
maja, zvečer je
bila dvorana
Doma kulture Lenart
polna pesmi, glasbe,
plesa in igre. Na ogled
je bil muzikal z naslovom Svinčnik Zanj,
ki so ga izvedli mladi
iz Misijonske skupine
Pridi. Gre za skupino
30 mladih posameznikov iz različnih koncev
Slovenije, ki z navdušenjem in predanostjo
prostovoljno nastopajo, podarjajo svoj prosti čas in tako širijo
idejo nesebične ljubezni in pomoči. Z muzikalom želijo predvsem približati lik blažene
Matere Terezije, oznanjevati ljubezen med
ljudmi in predvsem v mladih zbuditi čut za
dobrodelnost in sočutje do bližnjih. Naslov
muzikala je vzet iz citata Matere Terezije, ki
pravi: »Sem le droben in preprost svinčnik v
Božji roki, ki svetu piše ljubezensko pismo.«
Zbrani prostovoljni prispevki po predstavi so bili tokrat namenjeni za misijone v
Indiji. Polna dvorana, navdušeni obiskovalci in bučen aplavz so dokaz, da je predstava
popolnoma uspela. Iskrena hvala vsem, ki so
pripomogli k izvedbi predstave, posebej pa
še občini Lenart za brezplačno uporabo Kulturnega doma. Več o muzikalu pa na spletni
strani www.svincnikzanj.si.
Nekaj vtisov obiskovalcev po predstavi:
Muzikal sem nameravala malo prespati,
pa sem se spet zmotila. Vprašam se, zakaj pa
jaz ne bi nič zmogla, kje je moj pogum, moja
poklicanost, moja naloga ...? Čas je za spremembe (Otilija).
Posebej me je nagovorilo dvoje. Najprej,
da samo prisluhni svojemu srcu in boš vedel, v kaj in kam te kliče Gospod. Druga

Bili smo
v kinu

torek, 16. aprila,
ob 14. uri, smo si
stanovalci in zaposleni domov za starejše
s področja vzhodne Štajerske in Pomurja v murskosoboškem zabaviščnem
centru Partymax ogledali
najnovejši slovenski film z
naslovom Srečen za umret.
Predvajanje filma so prilagodili našim potrebam in nam omogočili
tudi ugodnejšo ceno vstopnic. Dvorana je
bila »razprodana«. Film, ki govori o upokojenem učitelju glasbe, se dotika tudi življenj
stanovalcev in zaposlenih v našem domu.
Upokojenec Ivan je prepričan, da je njegovo
življenje postalo brez smisla in da lahko čaka
le še na konec. Preseli se v dom starejših občanov, kjer sreča upokojenko Melito, s katero

Muzikal Svinčnik Zanj navdušil

prvoobhajancev ter mladostniški glasovi
birmancev.
SReBr

o nekaj mesecih, 27. aprila, je bil
pred nami ponovno moški zajtrk, ki
ga je organiziralo društvo Družina
in življenje skupaj s Svetopisemsko družbo
Slovenije. Tokrat nas je šlo na pot z avtobusom iz Lenarta v Ljubljano 20 mož (prvič
nas je bilo 8). Srečanje 235 mož se je začelo ob 7. uri zjutraj. Nagovoril nas je Samuel
Lufi, mlad mož in oče,
predstavnik Ameriške
svetopisemske družbe.
Povedal nam je, kaj
pomeni biti mož in kaj
pomeni biti voditelj v
družini. Takole pravi:
»Moj oče je bil vojak
v ameriški vojski 20
let. Zaradi tega smo se
veliko selili. Velikokrat
pravijo, da je uspeh
povezan z bogastvom,
denarjem, pomembnimi funkcijami. Ko sem
bil še zelo mlad, mi je
oče pokazal drugo pot,
ki jo pričakuje od nas
Kristus. Kot pilot je bil moj oče v elitni posadki – divje podlasice – je veliko potoval.
Ko so ga poslali na razne zadolžitve, mama
ni bila zadovoljna, in ko je bil na tem, da se
odpravi na drugo misijo, je začel razmišljati,
ali naj se odloči za kariero (uspeh) ali pa se
bo več posvetil svoji družini. Odločil se je za
družino in zaključil kariero.
Dani Siter, organizator srečanja, je o tem
dejal: »In katero odločitev je mladi Samuel
sprejel? To, da želi Bogu dati prvo mesto, da
želi vsak dan skupaj z ženo nekaj časa brati
Sveto pismo in skupaj z njo moliti …« Pri-

stvar pa je, da se vprašaš, ali dovolj storiš za
vse ljudi okrog sebe, tako v družini kot v
svojem okolju. In pričneš delati nove korake
v to smer (Darko).
Mislim, da je ta predstava nagovorila sleherno srce, ki je bilo tokrat v dvorani. Bogu
hvala tudi za vse solze, ki so nam spolzele po
licih. Hvala za našo krščansko mladino, ki je
tako požrtvovalna (Marija).
Počutila sem se ko Mati Terezija, ko je bila
na tleh. Ampak se je vedno izročala Jezusu.
Resnično je imela toliko moči, da je šla za
Njim, da se mu kljub vsemu ni odrekla. Vedno mu bom predana - majhen svinčnik
Zanj (Jožica)!
Enkratna, fantastična in nepozabna predstava. Vsi smo lahko oz. moramo biti majhen svinčnik v Njegovih rokah in pisati
zgodbo ljubezni, miru, medsebojne pomoči
in veselja – tukaj in zdaj! Hvala vsem mladim iz Misijonske skupine Pridi za veselje,
za predanost, za navdih (Milena).
Vsem čestitke, da so pripravljeni svoje
darove deliti za Jezusa. Vesela sem zanje in
tudi Jezus jih je vesel. Pesem, ki s(m)o jo peli
in ponavljali na koncu med dolgotrajnim
aplavzom polne dvorane, pa bi kar poslušala
in poslušala. Veličastno (Anica)!
M. G., foto: D. Ž.

znal je, da je tudi zanj to zelo težko, saj bi
bile mnoge stvari (obveznosti, hobiji, brezdelje ob televiziji in podobno …) v večini
primerov mnogo lažje in zanje ne bi bil potreben poseben napor. Zato upam, da sem
prav razumel Samuela, če razumem, da »po
moško« pomeni nekaj, za kar so potrebni
napor, vztrajnost in odrekanje. Moški zna
analizirati stanje, presoditi, kaj je pomemb-

no in kaj ne, narediti načrt in se za dosego
najpomembnejšega cilja manj pomembnim
stvarem odreči.«
Naša ekipa se je potem odpravila še v starodavni samostan Stično, kjer smo si ogledali
razstavo in razvoj meništva, molili skupaj z
menihi in si ogledali samostan. Na avtobusu
smo potem tudi poslušali pričevanja mož, ki
so naredili podobno odločitev kot Samuel.
Sledil je še ogled orglarske delavnice v Hočah, ki nam jo je z veseljem razkazal naš faran. Pa vabljeni možje, da se nam pridružite
na naslednjem moškem zajtrku.
Damjan Mlinarič
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Vojne prigode Jožefa Zaletingerja
Pot domov
ože Zaletinger začenja z opisom zadnjega dela vojnega časa: »Pot domov je bila
vse prej kot lahka, pot proti domu sem
skupaj z drugimi jugoslovanskimi ujetniki,
s katerimi smo že nekaj časa čakali na transport v Jugoslavijo, pričel oblečen zgolj v
dolge gate. Bilo nas je sedem Jugoslovanov.
Vsak je za pot dobil 3 kuhane krompirje. Takrat smo bili precej lačni,« se spominja Jože,
ki je skupaj s preostalo šesterico jugoslovanskih ujetnikov ob čakanju na odhod izvedel,
da je transport v Jugoslavijo krenil že dva
dni pred tem. »Žalost na naših obrazih je
bila precejšnja, saj smo vsi nestrpno čakali
na vrnitev domov,« pove Jože ter nadaljuje:
»Po tednu dni so nas ponovno premestili
v Pariz, kjer je bilo zbirališče za ujetnike iz
vseh držav. Tam sem ponovno potreboval
zdravniško oskrbo, zaradi česar sem moral
v bolnišnico, v kateri sem za zdravnike izdeloval čevlje oz. copate. Zaradi tega so me
imeli radi, tako da sem dobil boljšo hrano.
Takrat sem po dolgem času dobil na kruh
tudi maslo.«
»Iz Pariza so nas nato peljali v Marseille,
kamor je prispela ladja iz Jugoslavije, na katero smo se vkrcali in se čez Sredozemlje odpravili proti Jugoslaviji. Na ladji nas je bilo
toliko kot je dni v letu, torej 365 jugoslovanskih ujetnikov. Poleg nas pa je bilo na ladji še
150 mladincev, potomcev jugoslovanskih izseljencev, ki so bili napoteni v Bosno gradit
železniško progo. Po osmih dneh smo pripluli v Split, kjer nas je najprej pričakalo zaslišanje nove oblasti. Očitali so nam namreč,
da smo se nemški vojski priključili prostovoljno, kar smo seveda vsi odločno zanikali,
saj nihče ni imel izbire. Iz Splita sem prispel
v Ljubljano, kjer je sledilo vnovično zaslišanje z istimi vprašanji. 4. avgusta 1946, ob pol
desetih zvečer, sem končno prišel domov.
Veselje ob prihodu je bilo nepopisno, seveda tudi ni manjkalo solz sreče ob ponovnem
snidenju s starši. Čeprav je bilo prepovedano, mi je uspelo domov pretihotapiti nemški plašč, denarnico in uro,« opisuje vrnitev
domov Jože Zaletinger, ki je preživel več kot
3 leta vojne vihre. »To, kar sem v teh letih
doživel in preživel, je bilo resnično nekaj
groznega. Še posebej hudo je bilo pozimi,«

J

ZDRAVJE

SPOMINI
konec

še dodaja Jože, na katerem je vojna pustila
vidne posledice. Pred odhodom v vojsko je
namreč tehtal 95 kg, domov se je vrnil z vsega 46 kg in poškodovano desno nogo.
Nov začetek po koncu vojne
Po vrnitvi je Jože potreboval še nekaj časa,
da se je ponovno telesno okrepil. Za ta čas
je Jože še povedal, da so bila povojna leta
zelo težka. Primanjkovalo je namreč tako
hrane kot tudi drugega materiala. Jože na
tem mestu še poudari, da so ljudje na deželi še nekako lahko preživeli, medtem ko je
bilo v mestih, ki so bila povečini tudi porušena, precej težje. K slabšemu standardu
je pripomogla tudi obvezna oddaja, ki jo je
zahtevala nova oblast. Kmetije so tako morale oddajati govedo, svinje, svinjsko mast in
druge kmečke pridelke, odvisno pač, koliko
je bilo predpisano po hektarju,« še razlaga
Jože Zaletinger.
Po vojni se je pričel ukvarjati s čevljarstvom. Kot pravi, je bilo največ dela za čas
okoli božiča in novega leta. »Znal pa sem se
lotiti tudi drugih obrti, tako sem veliko delal
tudi kot mesar, mizar, tesar, krovec in seveda
sem se lotil tudi raznih kmečkih opravil. Rad
sem pomagal tudi drugim, predvsem je bilo
v preteklosti precej več medsosedske pomoči, kot je to danes. »Seveda pa je po vsakem
večjem opravilu prišel na vrsto likof, takrat
je bilo zelo veselo,« se spominja povojnega
obdobja Jože, ki še danes rad sosedom in
prijateljem nabrusi nože ali »skleplje« koso.
Leta 1951 se je Jože poročil z Ano Breznik, h
kateri se priseli na kmetijo. Pove, da je Ana
poleg kmečkih opravil po večerih pogosto
predla volno, lan ali konopljo. Na splošno
pove, da je bilo življenje v šestdesetih zelo
prijetno in precej drugačno od današnjega.
Tako je, na primer, elektrika prišla v hišo
šele leta 1962. Pred tem so si svetili s karbidom ali z oljnimi svetilkami.
»Kaj pa ovtar, se spominjate tudi ovtarja,«
sem ob koncu najinega dolgega, a sila zanimivega pogovora povprašal Jožeta. »Seveda
se ga,« je odgovoril. »Zadnji, ki je hodil tod
okoli, se je pisal Očkerl. Na pogled je bil res
strašen, tako so se ga še posebej otroci zelo
bali,« odgovarja v smehu Jože Zaletinger. Ob
koncu pogovora nam Jože še zaupa, da skrbno prebere prav vsako številko Ovtarjevih
novic, ki jo vsak mesec prejme na dom.
Dejan Kramberger

Kdor otroka razvaja, ga ubija (kitajski pregovor)

P

red nekaj dnevi sem na degustaciji
sokov opazovala babico in vnukinjo.
Deklica, stara približno pet let, je sok
poskusila že nekajkrat, nato je hostesa natočila še babici. Ko je vnukinja hotela tudi ta
požirek soka, jo je prijazna mladenka opomnila, da je dobila že nekaj lončkov, zdaj pa
naj malo počaka, da bo sok lahko poskusila
še babica. Gospa je mladenki nejevoljno odgovorila: »Otroci ne smejo nikoli čakati« in
deklici podala sok, ki je bil namenjen njej
sami. Primer nazorno pokaže, da so razvajeni otroci žrtve tistih, ki jih razvajajo.
Otrok, ki dobi vse, kar si želi, in to takoj, se
nauči, da so drugi na svetu zato, da izpolnjujejo njegove želje. S tem prepričanjem odraste, in ko v življenju želene zadeve ne dobi, jo
morda izsili, ne oziraje se na druge, ali pa se
doživlja kot žrtev in bo veliko prej zapadel v
depresijo kot nekdo z zdravimi osebnostnimi
temelji. Si predstavljate življenje, v katerem
se vam izpolni vsaka želja? Najprej je krasno,
potem pa se spremeni v strašen dolgčas. In
druga plat medalje. Se spomnite, kako ste si
kot otrok nekaj močno želeli. Za to stvar ste
varčevali, tu in tam namesto odraslih opravili
kakšno delo in zaslužili nekaj malega denarja. Morda so svoj delež primaknili še starši
in veselje ob izpolnjeni želji je bilo nepopisno. Ker ste se za predmet trudili, ste ga znali
tudi ceniti in paziti nanj. Za to zadovoljstvo
je razvajen otrok prikrajšan. Naj poudarimo:
Razvajati pomeni otroka prikrajšati; in to na
mnogo načinov.
Postavljanje meja, primernih otrokovi
starosti, je prav tako pomembno. Pri tem
pa morata biti starša usklajena, ne da eden
npr. zahteva, da mora otrok ob določeni uri
v posteljo, drugi pa mu dovoli, da je še malo
pri računalniku. Ko otroku postavimo mejo,
mu moramo na njemu primeren način razložiti, zakaj smo jo postavili – otrok mora
vedeti, zakaj mu nekaj prepovedujemo oz.
ga pri nečem omejujemo. Pri tem moramo
biti dosledni, ne da en dan pravila veljajo,
naslednji dan pa se s postavljenimi mejami
nimamo časa ukvarjati – na tak način otrok
ne bo vedel, pri čem je, in nas ne bo jemal
resno. Najstniku dovolimo, da se o nekaterih
mejah z nami pogaja, npr. do kdaj je lahko
zvečer zunaj s prijatelji. Najbolje je, da skupaj
določimo neko sprejemljivo uro. Prav tako
mora vedeti, kakšna kazen bo sledila, če se

dogovora ne bo držal. Prav je, da obe strani
spoštujeta dogovor. Če se otrok ne bo doma
naučil pogajati in postaviti zase, kje se potem
bo? Če pa otrok nima postavljenih meja, je
negotov in ne ve, do kod sme. Pogosto hodi
po robu in nemo sprašuje starše: »A vidite,
kje hodim???« Lahko se zgodi, da bo stopil
čez rob in zabredel v resne težave (droge, kriminalne združbe …).
K razmahu razvajenosti je veliko prispevala tudi permisivna vzgoja – njen avtor dr.
Benjamin Spock se je javno opravičil, da je
bilo to, kar je razglašal, napaka. Ideja permisivne vzgoje je bila, da je potrebno otroku
dovoliti čim več in mu pustiti, da sam razvije
svojo ustvarjalnost. Praksa je pokazala, da če
ne spodbujamo otrokove ustvarjalnosti, se ta
ne bo razvila. Zato so najboljše igrače in igre
tiste, pri katerih otrok razmišlja, sestavlja,
išče rešitve … Otroka velikokrat podcenjujemo v njegovih zmožnostih ali pa ne prenesemo pogleda na malčka, ki se napreza, da
bi dosegel igračo. Če otroka pustimo oz. ga
spodbujamo, da zmore, da sam išče rešitve,
kako priti do igrače, je neznansko ponosen
nase, ko mu to uspe. Takrat potrebuje naše
občudovanje in pohvalo. Tako se gradi otrokova samozavest. S tem ko mu sami damo
igračo, pa mu sporočimo: »Ti tega ne zmoreš
oz. zakaj bi se trudil, če lahko jaz naredim
namesto tebe«. S takim početjem odraslih
se otrokova ustvarjalnost vedno bolj duši,
radovednost peša, ni več pripravljen vlagati
napora za dosego cilja, pravzaprav niti ne ve
več, kaj želi, saj zanj vedno vedo starši in namesto njega vlagajo napor.
Psihoterapevt Bogdan Žorž, ki se je veliko ukvarjal in pisal o razvajenosti, je v svoji
knjigi Razvajenost, rak sodobne družbe, med
drugim zapisal: »Razvajeni otroci na prvi pogled dajejo vtis, da so svobodni, v resnici pa
so povsem odvisni od drugih, ki jim morajo
izpolniti vsako njihovo željo, potrebo – sami
jih niti ne poznajo dobro. Na nezavedni ravni
čutijo to odvisnost, zato od nje bežijo – po navadi v druge odvisnosti«.
Za sklep povejmo, da z razvajanjem prikrajšamo otroke za tiste izkušnje, ki jih bodo
v življenju zelo pogrešali in jih bodo kot odrasli le s težka nadoknadili. In zato nas že C.
G. Jung opozarja, da je edino zdravilo za
razvajenost trdo delo. Še vedno.
Metka Perko, specializantka psihoterapije –
smer psihoanaliza

Holokavst je del slovenske zgodovine ... Preventivne meritve krvnega tlaka,
Oto Luthar: Po robovih spomina, Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti, ZRC SAZU, Ljubljana 2012, 147 str.
holesterola in sladkorja
prvem delu avtor naniza poglavi-
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tne priprave in izvedbo »največjega
organiziranega zločina v zgodovini
civilizacije«. Predstavi prizorišča tega zločina na slovenskih tleh in poskuša osvetliti
okoliščine, zaradi katerih je v obdobju druge
svetovne vojne do holokavsta in genocida
nad slovanskimi narodi sploh lahko prišlo.
Avtorju je uspelo na dovolj razumljiv način
argumentirano izpostaviti ključna dejstva in
relevantne podatke. V drugem delu knjige je
poudarek na dogajanju na slovenskih tleh s
posebnim poudarkom na Prekmurju, saj je
bilo pred aprilskim napadom sil osi na Kraljevino Jugoslavijo središče predvojnega judovstva na Slovenskem. Ta del knjige je tudi
najbolj pretresljiv in prinaša nekoliko drugačno videnje »reševanja judovskega vprašanja«. V Epilogu se Luthar dotakne tudi
zdajšnjega odnosa Slovencev in slovenske
države do ohranjanja zgodovinskega spomina na prekmurske in ostale slovenske Jude.
Kritično izpostavlja časopisne članke in zapise, ki govorijo o »gonjenju holokavsta do
onemoglosti« in ob tem izpostavljajo delovanje direktorja enega od zdajšnjih zavodov
(Sinagoga Maribor). Poleg judovskega pokopališča v Dolgi vasi, lendavske sinagoge,
ostankov pokopališča v Murski Soboti, na
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katerega spominja borna peščica nagrobnikov …, na usodo prekmurskih in štajerskih
Judov spominjajo samo Tlakovci spomina v
Mariboru in spomenik pred murskosoboško
železniško postajo. Prebivalci Murske Sobote ga poznajo pod dvoumnim imenom Pozabljeni kovček …
Marjan Toš

Sloveniji se vzporedno z napredkom
in razvojem človek srečuje z novimi
izzivi in škodljivostmi, ki jih naši
dedi in pradedi niso poznali. Pred nekaj generacijami so v Sloveniji predstavljale glavne
zdravstvene težave prebivalstva okužbe in poškodbe. Pred časom antibiotikov so bile le-te
pogosto tudi smrtne, zato so ljudje umirali
prej in dokaj hitro ter nepričakovano.
Danes se v razvitem svetu srečujemo s popolnoma drugo skupino bolezni. Okužbe in
večina poškodb je postala z napredkom medicine ozdravljivih, zato danes ljudje zaradi
njih ne umirajo več v tolikšni meri kot nekoč.
Življenjska doba se je v povprečju močno zvišala, s tem pa so na plan prišle nove bolezni,
to so kronične bolezni in rakava obolenja.
Kroničnost bolezni pomeni, da bolezen traja
dolgo časa, običajno vrsto let ali celo desetletij. Taka bolezen se običajno pojavi v srednjih
do zrelih letih (lahko tudi že veliko prej) in
posameznika običajno spremlja do smrti. Bolezen torej traja dolgo časa, kar pa ne pomeni, da za človeka ni nevarna. Prav nasprotno,
dandanes so kronične bolezni vodilni vzrok
smrti v razvitem svetu, tudi v Sloveniji!
Med take kronične bolezni štejemo tudi
sladkorno bolezen (diabetes mellitus), bolezen povišanega krvnega tlaka (arterijsko hi-

pertenzijo) in povišan holesterol (hiperholesterolemijo). Poznamo še številne druge, a v
tem članku se bom omejila na omenjene tri.
Ugotavljamo jih z meritvami krvnega sladkorja na tešče, večkratnimi meritvami krvnega tlaka v mirovanju (najbolje ob različnih časih v dnevu) in meritvami holesterola v krvi.
Sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in
povišan holesterol lahko posamično ali vsi
trije skupaj povzročijo obolenje srca in ožilja. Visok krvni tlak poškoduje steno žil in
prekomerno obremeni srce, ker mora zaradi
večjega tlaka v ožilju črpati z večjo močjo. Povišan holesterol se v žilni steni nalaga in s tem
zoži njeno svetlino, kar zmanjša pretočnost
krvi po žili. Povišan krvni sladkor prav tako
poškoduje krvne žile in živce, s tem pa poškoduje še številne druge organe v telesu (ledvice, oči itd.). Podobne učinke na srce in ožilje
imajo še cigaretni dim, alkohol in povišane
maščobe v krvi. Poškodba ožilja pomeni, da
so potencialno okvarjeni vsi organi in predeli
človeškega telesa, saj so žile povsod, ker zagotavljajo zadostno prekrvavitev organov. Za
zadostno prekrvavitev skrbi še črpalka krvi –
srce, ki prav tako v primeru okvare ogroža delovanje celotnega telesa. Skupino bolezni, za
katero je značilna okvara srca in ožilja, tako
lahko obravnavamo pod skupnim imenom
bolezni srca in ožilja.
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Bolezni srca in ožilja v končni fazi lahko
povzročijo srčno in možgansko kap, možgansko krvavitev, kronične rane nog in celo nujne amputacije okončin, slepoto, bolezni ledvic in drugih organov. Bolezni srca in ožilja
so običajno kronične in se nezdravljene z leti
postopno slabšajo. V Sloveniji že predstavljajo
najpogostejši vzrok smrti (drugi najpogostejši vzrok so rakava obolenja), zaradi njihovih
posledic se kvaliteta življenja poslabša, mnogi
postanejo invalidi, zaradi njih pa umre že kar
polovica vseh Slovencev, mnogi prehitro.
Kaj lahko naredimo, da ne zbolimo zaradi
bolezni srca in ožilja? Najpomembneje je, da
začnemo za svoje telo in zdravje skrbeti pravočasno, to je že v mladih letih! Seveda nikoli
ni prepozno, ampak največjo korist si lahko
obetajo tisti, ki pričnejo zgodaj in vztrajajo,
gojijo tako imenovan zdrav način življenja. To
pomeni, da redno skrbimo za normalno telesno težo, ne kadimo in ne pijemo prekomernih količin alkohola (niti sladkih pijač), se
vsaj 5-krat tedensko po minimalno 30 minut
ukvarjamo s športom (se oznojimo in pospešimo srčni utrip), se uravnoteženo in zdravo
prehranjujemo. Sem sodi tudi preventivno
spremljanje določenih kazalcev našega zdravja, ki lahko že zgodaj pokažejo na morebitne
prikrite zdravstvene težave. Takšni kazalci
so na primer: krvni tlak (pritisk) v mirovanju, krvni sladkor na tešče, krvni holesterol
in trigliceridi (maščobne kisline), pregled
urina, udeležba na preventivnih zdravniških
pregledih ter presejalnih programih za raka
dojk, materničnega vratu in debelega črevesa.
Obstajajo še številni drugi, naštela sem le najenostavnejše in najpomembnejše.
Poudariti je potrebno, da bolezni srca in ožilja v fazi, ko jih lahko preprečujemo in uspešno zdravimo, ne bolijo in običajno ne kažejo
znakov bolezni. Mnogi se leta in leta sploh ne
zavedajo, da imajo kakršne koli zdravstvene
težave. Dokler ne pridejo do zdravnika zaradi
nekih drugih težav ali še huje, zaradi hudih

posledic, ki jih povzroča že napredovana bolezen srca in ožilja, kot so bolečine v prsih,
infarkt, zamašitve žil nog in srca, možganska
kap ali krvavitev, bolezen ledvic itd. Takrat so
posledice že pogosto nepopravljive in uspeh
zdravljenja zelo omejen.
Vsem, tako mladim kot starim, se zato priporoča, da se redno udeležujejo praviloma
brezplačnih preventivnih pregledov, ki jih občasno izvajajo različna društva in Rdeči križ.
Odzovite se tudi vsem vabilom s strani vaših
osebnih zdravnikov, ginekologov in državnih
presejalnih programov Dora (rak dojke), Zora
(rak materničnega vratu) in Svit (rak debelega
črevesa), ki jih prejmete na dom. Gre namreč
za vaše zdravje! Preventivni pregledi in meritve so praviloma brezplačni, varni in neboleči.
Omogočajo pa vam pravočasno zdravljenje v
primeru odkritja zdravstvenih težav in s tem
možnost kvalitetnejšega in daljšega življenja.
Težave je namreč najbolje reševati, dokler so
majhne in rešljive, zanje pa je vsekakor bolje
vedeti in ukrepati kot pa ne. Tudi v zdravstvu
velja rek: „Po toči zvoniti je prepozno.“
Predvsem se ob današnjem tempu življenja moramo vsi zavedati, da dandanes človeka hromi in ubija nezdrav način življenja, ki
se kopiči vsak dan, vrsto let. Največ pa lahko za svoje zdravje storimo sami z zdravim
načinom življenja, prav tako vsak dan, leto
za letom.
Na koncu vas lahko povabim na brezplačno
merjenje krvnega tlaka, holesterola in sladkorja, ki ga organizira Rdeči križ Sveta Ana
in bo potekal v prostorih občine Sv. Ana v
nedeljo, 2. 6. 2013 med 7. in 11. uro. Na meritve pridite tešči, zjutraj ne pijte kave. Pred
meritvami se morate umiriti in sprostiti. Vse
je brezplačno in neboleče, razen drobnega
pika v prst.
Podobne meritve se seveda izvajajo tudi v
drugih krajih, zato bodite pozorni na tovrstna
povabila v prihodnje.

OI JSKD Lenart

Na Orfejevi pesmi pri Lenartu zapelo dvesto pevcev
Na Orfejevi pesmi 2013, reviji odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin,
so letos nastopili pevski zbor Mravlja Lenart
iz VDC Polž Maribor, enota Mravlja Lenart,
ki ga vodi Karmen Rojs, mešani pevski zbor
Kulturnega društva Sveti Frančišek iz Svete
Trojice, ki ga vodi Andrej Dvoršak, mešani
pevski zbor Medobčinskega društva invalidov Lenart pod vodstvom Vlada Maguše,
moški pevski zbor »Obrtnik« Lenart, ki ga
vodi Vesna Breznik, Slovenskogoriški glasovi pod
vodstvom Lojzeta Peserla,
Jurovski oktet iz Kulturnega
društva Ivan Cankar Jurovski Dol, ki ga vodi Franci
Divjak, letos je prvič na reviji nastopil tudi zbor Musica
Benedikt Glasbeno umetniškega društva Musica
Levares muzikoterapija pod
vodstvom Majde Fras Leva,
Cerkveno-prosvetni pevski
zbor Kulturnega društva
Sveta Ana pod vodstvom
Natalije Šijanec in mešani

pevski zbor Kulturnega društva Cerkvenjak
pod vodstvom Marjana Krajnca. Revijo je
strokovno spremljal Milivoj Šurbek.
Prireditev je potekala v petek, 17. maja
2013, v Domu kulture v Lenartu. Izvedla jo
je Območna izpostava JSKD Lenart v sodelovanju z občino Lenart in Zvezo kulturnih
društev Slovenskih goric. V pozdravnem nagovoru je prijazno dobrodošlico izrekel župan občine Lenart mag. Janez Kramberger.

Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin
Na regijskem srečanju
otroških gledaliških skupin,
ki je potekalo konec aprila v
Domu kulture v Lenartu,
je nastopilo devet otroških
gledaliških skupin, ki so bile
izbrane na območnih srečanjih, ki so jih pripravile
Območne izpostave JSKD
Lenart, Ormož, Ptuj in
Slovenska Bistrica. Od domačih skupin iz našega območja sta nastopili skupini
iz OŠ Benedikt in OŠ Sveta
Ana. Srečanje je strokovno
spremljal Gašper Jarni.

OZ RK LENART - PLAN KRVODAJALSKIH AKCIJ
junij 2013
Sreda, 5. 6.
Sreda, 19. 6.

OO/KO RK
KO RK Lenart
TBP Lenart

v OŠ Lenart
v tovarni

Vabilo

na XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite
in Rdečega križa v letu 2013, Cerkvenjak 2013
Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Maribor in RKS Območno združenje Lenart v sodelovanju z občino Cerkvenjak in PGD Cerkvenjak organiziramo XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne
zaščite in Rdečega križa, ki bo 8. junija 2013 v Cerkvenjaku.
Na delovnih točkah bodo ekipe tekmovale v znanju delovanja prve pomoči ob naravnih nesrečah, nesrečah v delovnem okolju in prometu.
RKS Območno združenje Lenart bo na učni točki predstavilo oživljanje z defibrilatorjem. Sicer bodo svoje znanje, veščine in opremo predstavili slovenska vojska,
policijska enota, gorska reševalna služba (spust poškodovancev iz višine), urgentna
enota zdravstvenega doma, prostovoljno gasilsko društvo Cerkvenjak in poklicno gasilsko društvo iz Maribora … Obiskovalci si bodo lahko ogledali tako reševalno in
gasilsko opremo kot njihovo praktično uporabo ob nesrečah.
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lenart

Slovenski dnevi knjige tudi v Lenartu
JSKD Lenart, ZKD Slovenskih goric in
Knjižnica Lenart so v sodelovanju z občino
Lenart letos prvič v okviru slovenskih dnevov knjige izvedli Literarno preročišče pesnice in likovne umetnice Sabince Hvastija.
Sabinca Hvastija je leta 2011 pod okriljem MKC Črke Maribor izdala komplet
kart z natisnjeno lastno poezijo in izvedla
literarni performans, na katerem je navdušenemu občinstvu s pomočjo poezije izrekala prerokbe in odgovarjala na vprašanja o
prihodnosti. V lenarški knjižnici je avtorica
prerokovala s pomočjo bogatega nabora
knjižnih izdaj slovenske poezije Murn, Kosovel, Makarovičeva, Strniša, Menart, Maurer, Kačič, Minatti, Jesih, Grafenauer, Zajc
… Lenarčanke in Lenarčani pa tudi gostje
od daleč so številčno obiskali dogodek in
bili prav tako navdušeni nad prerokovanjem Sabince Hvastija.

Skozi ves dan pa so tudi obiskovalci lenarške knjižnice lahko izbirali med bogato
ponudbo prodajne knjižne stojnice Založbe
Pivec iz Maribora.

V Selcih delavnica ljudskega petja

Prošnja za humanitarno pomoč
Anja Fras iz Zg. Porčiča 65b je otrok z zelo težko telesno in duševno prizadetostjo,
je epileptik in sladkorni bolnik. Potrebuje nego in varstvo 24 ur na dan, je popolnoma
odvisna od tuje pomoči pri hranjenju, oblačenju in gibanju.
Anja je že odrasla deklica. Vedno znova, dan za dnem, se srečujeta z mamico, samohranilko brez zaposlitve z različnimi težavami, ki bi jih želele v prihodnje premagovati
na sprejemljivejši način. Z električnim invalidskim vozičkom bi Anji omogočili lažje
gibanje. Poleg vseh terapevtskih obravnav in delovnih terapij dvakrat tedensko obiskuje tudi hipoterapijo (terapija s konji), ki je za njeno zdravje zelo pomembna.
Anji želimo pomagati s pomočjo prostovoljnih prispevkov dobrih ljudi, sosedov,
ostalih krajanov, podjetij in društev ter drugih donatorjev nakup električnega invalidskega vozička. V ta namen prosimo vse, ki želite pomagate, da nakažete denarna
sredstva na račun za nakup invalidskega vozička na račun:
RKS Območno združenje Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, koda /OTHR, namen /
nakup invalidskega vozička za Anjo, BIC banke/ KBMASI2X št. računa, IBAN: SI56
0410 2000 0252 769, sklic – 99
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lenart
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V aprilu je v kulturnem domu v Selcih
lenarška izpostava JSKD izvedla delavnico
z naslovom Učenje basa v ljudskem petju, ki
jo je vodila strokovnjakinja Adriana Gaberščik. Udeleženci, ki jih je bilo preko tride-

set, so bili več kot navdušeni nad pridobljenim znanjem. Na območju Upravne enote
Lenart deluje namreč deset skupin pevcev
ljudskih pesmi.
Breda Slavinec, foto: Bojan Mihalič

Iva in Nika iz Dimenzije
na evropskem prvenstvu

Državnega prvenstva v modernih tekmovalni plesih, ki je med
10. in 12. majem potekalo v Novem mestu, sta se udeležili plesalki
plesne šole Dimenzija Iva Šuman in Nika Vohl. Med 21-imi pari v
kategoriji hip-hop otroci sta pod vodstvom koreografinje in trenerke Natalije Pravdič osvojili 6. mesto, s čimer sta si priplesali
udeležbo na evropskem prvenstvu, ki bo 14. junija v Amsterdamu.
Plesalki sta članici plesne šole Dimenzija, ki že tri leta deluje v Lenartu novem Fit-fajn centru.

D. K.
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Jakov Bararon: Vista
Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Poletne kulturne prireditve LEN-ART 2013
Približuje se poletje, čas dopustov, toplih, dolgih poletnih večerov. V Lenartu v Slovenskih
goricah bomo pregnali poletno mrtvilo s kulturnimi prireditvami LEN-ART. Poskrbeli bomo
za smeh, zabavo, užitke ob klasični glasbi, udarne rock ritme in stik s tujimi kulturami.
V času od 18. junija do 23. avgusta bo na ogled vrsta prireditev – komedij, koncertov,
klasične in rock glasbe, folklore in otroških prireditev. Nastopili bodo domači in tuji izvajalci, znana imena slovenske kulturne scene, ponovno bomo gostili tuje umetnike in spoznali
neznane ali le bežno znane kulture. Prireditve bodo potekale v Domu kulture Lenart in v
Športni dvorani Lenart.
Prireditve LEN-ART potekajo že osmo leto, organizator prireditev je občina Lenart. Doslej smo gostili umetnike iz vseh celin in tako prinesli delček sveta v Lenart.
Na snidenje na LEN-ART-u!
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan Občine Lenart
PROGRAM
Torek, 18. junij, ob 18.30, Dom kulture Lenart
Koncert Glasbene šole Muziklub
Sreda, 19. junij, ob 19. uri, Dom kulture Lenart
Koncert učencev Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
Petek, 28. junij, ob 21. uri, Športna dvorana Lenart
Folkart v Lenartu, nastop folklorne skupine iz Egipta
Sobota, 29. junij, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Nežka se moži, komedija, SNG Drama Ljubljana
Ponedeljek, 1. julij, Dom kulture Lenart, ob 18. uri
Drevo sem srečno, predstava za otroke, gledališče Moment
Petek, 5. julij, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Žan Trobas, harmonika, Tomaž Močilnik, klarinet, koncert klasične glasbe
Petek, 12. julij, Dom kulture Lenart, ob 20. uri
Adi Smolar, koncert
Petek, 19. julij, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Iz naših ust v vaša ušesa in prišli boste v nebesa, Il divjilen, koncert
Ponedeljek, 22. julij, Dom kulture Lenart, ob 18. uri
Kekec in Pehta, predstava za otroke, Teater za vse Jesenice
Petek, 26. julij, Dom kulture Lenart, ob 18. uri
Zvezdica Zaspanka, predstava za otroke, Kulturno društvo za boljši svet
Nedelja, 28. julij, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Karneval band, koncert
Petek, 2. avgust, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Keel klezmer band, koncert judovske glasbe
Sobota, 10. avgust, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Kabaret za tuje turiste, predstava, nastopa Jure Ivanušič z glasbeniki
Petek, 16. avgust, Dom kulture Lenart, ob 21. uri
Koncert skupine Jebe'la cesta, pop in rock glasba
Četrtek, 22. avgust, Dom kulture Lenart, ob 18. uri
Pikec ježek in gasilko jež, predstava za otroke, gledališče Fru-fru
Petek, 23. avgust, Dom kulture Lenart, ob 20. uri
Dva Žaka in jaz, gledališka predstava, nastopa Petra Bauman
LEN-ART 2013 so podprli:
ZRS BISTRA, Ptuj, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Papir servis, d. o. o., Spar Slovenija, d. o. o., Jože Druzovič, s. p., DEM, d. o. o., AGJ Goran Rebernik, s. p., ZUM, d. o. o.
urbanizem, planiranje, projektiranje, Turistično-gostinska dejavnost Nataša Cotar, s. p.,
Zavarovalnica Maribor, d. d., TBP tovarna bovdenov in plastike, d. d., Mariborske lekarne
Maribor, Eko-toplota energetika, d. o. o., Elektro Maribor, d. d., Skala – Drago Kerec, s
.p., OBD GLOBAL Sebastijan Žižek, s. p., Saubermacher Slovenija, d. o. o., Coala, d. o. o.,
Copy center Maksimiljan Potočnik, s. p., Vinko Ribič, s. p., Geodetske storitve Dean Kobale, s. p., Prevent – Halog, d. o. o., Banka Koper, d. d., Knuplež, d. o. o., I.S.B., d. o. o., AvtoLenart, d. o. o., Veterinarska bolnica Lenart, d. o. o., Semevit, d. o. o., Elektroinštalaterstvo,
Tjaša Erjavec, s. p., Mariborski vodovod, d. d., KZ Lenart, z. o. o., Žipo, d. o. o., Roman
Muršec, s. p., KGS Krajnc, d. o. o., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, d. o. o., Marko
Hafner, s. p., PRO-MODA Sebastijan Breznik, s. p., Simon Fekonja, s. p., Prleški avto dom,
d. o. o., Farmadent, d. o. o., Otroški svet Katja Podgorelec, s. p., Europark Maribor, Geder,
d. o. o., Ivan Vohl, s. p.

Gostovanje FS Jurovčan v Hrvaški
Folklorna skupina Jurovčan je 26. 4. 2013 nastopila
na prireditvi »12. dani folklora Maruševec 2013« v
sosednji Hrvaški.
Kulturno umetniško društvo Klaruš – Maruševec
organizira
tradicionalna
srečanja folklornih skupin v okviru vsakoletnega
Jurjevanja tako kot tudi FS
Jurovčan. Njihova folklorna
skupina je namreč v letu
2012 nastopila na III. jurjevem srečanju folklornih
skupin v Jurovskem Dolu.
FS Jurovčan se je predstavila z odrsko postavitvijo »Jaz si bom pa medlo delo«, s katero se je letos uvrstila na regijsko srečanje
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Po desetih letih, odkar je Jakov Bararon
v Sinagogi Maribor razstavil serijo slik Or
Hadaš – Nova svetloba, tematsko posvečeno
Hagadi oziroma pripovedi o odhodu izraelskega ljudstva iz Egipta, se je ta priznani
likovni umetnik s serijo kompozicij Vista
ponovno
predstavil
mariborskemu in slovenskemu občinstvu.
Tokrat z najnovejšim
ciklusom slik, poimenovanim Vista ali v
prevodu iz ladina, jezika sefardskih Judov,
Pogled, s katerim avtor
ostaja zvest iskanju iz
bogatega judovskega
izročila izhajajočega
bistva, ki ga razkriva v
likovno prepoznavnih
lirično-melanholičnih
podobah.
Razstava Vista je bila

v mariborski sinagogi na ogled do 31. maja,
nato pa potuje v Zagreb. Bogato umetniško
pot naj bi na željo avtorja sklenila v španskem Toledu.
Marjetka Bedrač

Ko spregovorijo barve

Razstavo jurovskih ljubiteljskih slikarjev
v okviru Jurjevih dni, za katero si želijo, da
bi postala tradicionalna, so odprli v četrtek,
18. 4., v avli OŠ Jožeta Hudalesa. Razstavljajo
Jožica Andrejč, Irena Grah, Stane Jankovič,
Gabrijela Klobasa, Bojana Komperšak, Mira
Rotman, Tanja Škrlec, Jasna Šosterič, Nina
Terbuc, Rudi Tetičkovič, Andreja Zrnec in
Joži Kerenc, ki je tudi vodja likovne skupine.
Joži Kerenc je po predstavitvi
razstavljavcev
poudarila, da barve povezujejo občutenja različnih kultur. Predsednik
kulturnega društva Miroslav Breznik od likovnikov pričakuje, da bodo
s svojim ustvarjanjem
prispevali pomemben
delež k sicer že bogatemu
kulturnemu dogajanju v
kraju. Enako tudi župan
Peter Škrlec, ki z zadovoljstvom ugotavlja, da
so skoraj vsi razstavljalci
občani jurovske občine.

Kulturni program so sooblikovali glasbena skupina Amulet, ki ga vodi Tanja Škrlec,
ljubiteljska slikarka, in Gabrijela Grabušnik z
igranjem na klavir.
Razstava bo odprta do 24. junija 2013 in si
jo lahko ogledate med tednom od 8. do 16.
ure.
Miroslav Breznik

»Likovni utrinki« trojiških učencev
V ponedeljek, 13. 5. 2013, so v Avli Jožeta
Hudalesa v Lenartu odprli razstavo likovnih del učencev OŠ in vrtca Sveta Trojica z
naslovom Likovni utrinki. Predstavili so se
učenci od 6. do 9. razreda z likovnimi deli,
ki so nastala pri pouku likovne vzgoje pod
mentorstvom učiteljice
likovne vzgoje Metke
Amon Beber, ki je tudi
opravila izbor likovnih
del in pripravila razstavo. Na razstavi smo
si lahko ogledali risbe
v oglju, lavirane risbe,
slike v tehniki tempere, montažne plastike,
reliefe iz mavca ...
Razstavo, ki je potekala v okviru praznika občine Sv. Trojica,
je odprl ravnatelj OŠ
Sveta Trojica Darko
Škerget, pobudnik raz-

stave, mlade umetnike in udeležence pa sta
nagovorila župan občine Sv. Trojica Darko
Fras in podžupan občine Lenart Franci Ornik. Na otvoritvi so nastopili učenci z bogatim kulturnim programom.

Sabina Šinko v Avli Jožeta Hudalesa
folklornih skupin, ki bo potekalo 19. maja v
Makolah, dodala pa je še več ljudskih plesov
z vzhodne Štajerske.
Miroslav Breznik

V Avli Jožeta Hudalesa, v prostorih občine Lenart, razstavlja slike Sabina Šinko iz
Lendave, docentka za predmetno področje
lutkovno oblikovanje in gledališko scenska
umetnost na Pedagoški fakulteti Univerze v

Mariboru. Teme njenega umetniškega raziskovanja so odnosi med realnostjo in fantazijo, množično in popularno kulturo ter
intimnostjo. Slike bodo na ogled do konca
junija 2013.
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Desetič kolonija pri Dreierju

V prostorih sadjarsko vinogradniške
kmetije Vinotoč Dreier na Spodnji Velki se
je 6. aprila zbralo 16 ustvarjalk in ustvarjalcev na 10. Horvatovi (po)velikonočni likovni koloniji.

Po zaključku ustvarjanja je bila v restavracijskih prostorih
postavljena razstava
novonastalih del, ki
bodo vsem gostom na
ogled do prihodnje
likovne kolonije. Ob
zaključku enodnevnega ustvarjanja likovnic
in likovnikov so po
tradiciji prišli na obisk
še pevci KUD Gabrijel Kolbič, ki jih vodi
predsednik
društva
Anton Friš, ki s pevci tudi zapoje. Zapeli
so številne narodne
in umetne pesmi. Čestitkam se je pridružil
tudi župan občine Šentilj Edvard Čagran.
F. Matko

Dekorativna umetnost
V sklopu prireditev
ob 5. obletnici prvih
namestitev v Dom sv.
Lenarta so v soboto,
6. aprila, ob 16. uri v
dnevnem centru odprli likovno razstavo z
naslovom »Dekorativna umetnost«, ki jo je
pripravila ljubiteljska
likovna
ustvarjalka
Lea Črnčec iz Jakobskega Dola. Navdih
za razstavljena dela v
domski avli je dobila v
naravi.
Avtorica svoj ustvarjalni čas rada namenja
tudi glasbi, zato se je na odprtju razstave
predstavila tudi z igranjem na harmoniko.
Glasbeno je program sooblikovala družinska glasbena skupina Palčkovi godci, ki po-

jejo ljudske in narodno zabavne pesmi ter
igrajo na doma narejena glasbila kot so kazuji, vstavljeni v buče, lončeni bas ter ribež v
obliki kitare. Spremlja jih tudi frajtonarica.
Polona Šporin, foto: Urša Lukovnjak

prispevali še Irena Sabler, Peter Šenekar,
Sandi Fras, Nataša Mlinarič, Mojca Žnuderl
in Danijela Golob ter ostali delavci vrtca, ki
so prav tako pomagali pri pripravi le-tega.
Več o samem koncertu najdete na posnetku spletne strani vrtca: www.vrteclenart.si.
Vesna Sernec

No, pa je le napočil ta dan in prišlo nas je res veliko in imeli smo kaj
videti in slišati. Kamenčki z zborovodkinjo Heleno Klobasa so več kot
odlično opravili svoje delo. Gledalci in poslušalci smo bili navdušeni: veliko smo ploskali, fotografirali. Mislim, da nismo uživali samo mi, ampak
tudi otroci. Kot nekdanja vzgojiteljica vem, koliko znanja, potrpežljivosti
in spodbud je bilo vloženo v ta koncert. Vem, da veliko pomenijo zadovoljni starši, še veliko več pa pomenijo srečni in zadovoljni obrazi otrok, in to
se je tokrat videlo. Hvala Helena in Kamenčki, bili ste odlični. Balerine in baletniki vrtca
Lenart pod vodstvom Tjaše Stergulec, odlično ste odplesali. Čestitam! Lenart naše mesto:
video posnetek o razmišljanjih in vtisih otrok – otroci, zelo veliko veste o Lenartu. Bravo!
Glasbeniki družine Fras Leva – čudovito!

Majda Zorjan
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Lopov in ljubezni gospoda in gospe Pirc
in Prijatelji z nasprotnih strani
Tone Štefanec, rojak iz Svete Trojice, ki
živi in ustvarja v Ljubljani, je delovno, torej pišoče zakorakal v pomlad. Pred nami
sta dve drami, ki ju je naslonil na resnične
dogodke. Zlasti za drugo velja, da nas prav
dejstvo o pristni, medčloveški spravi lahko
opogumi v skorajda že izgubljeno spoznanje, da je v tej deželi vendarle še nekaj zdravega. A lotimo se najprej drame, dokončane
v letošnjem marcu.
V igri Lopov in ljubezni gospoda in gospe
Pirc nas avtor popelje v tem času zelo aktualno in precej zlorabljeno okolje, v srednje
veliko podjetje, ki izdeluje komponente za
velikane svetovne avtomobilske industrije.
Okolje torej, ki ga vsaj v okolju izhajanja našega časopisa zaznavamo kot domače in blizu. Razmeroma enostaven odnos iz vsakdanjega kolorita partnerskega sobivanja skriva
v sebi tako značajske kot interesne tendence,
posledično katastrofalne ali vsaj bivanjsko
in poslovno usodne. Nemoralnež krade
svoji firmi, plehek »skok čez plot« zlorabi za
svojevrstno izdajstvo in za, kako tipično slovensko, tunkanje drugega v blato. Razplet, ta
pa je tipično neslovenski, razgali barabo, je
za posameznika kljub grenkobi obetaven in
ga kot takšnega lahko sprejmemo kot svetlikanje v temi ali košček suhe zemlje v blatu,
kamor se še da stopiti in upati, da bo možnih
še več korakov na suhem. Ta suha tla lahko
poistovetimo z ostankom pomembnih vrednot, ki vendarle še niso povsem izginile.

Prijatelji z nasprotnih strani so produkt
grenke slovenske zgodovinske izkušnje, politično in nazorsko tako zlorabljene, da vse
od prve tretjine prejšnjega stoletja orje brazdo razkola v narodovem (pol)kolektivnem
in individualnem odnosu do sveta, življenjskega okolja in sočloveka. Brazda je postala
jarek, nato prepad, ki ga nekateri nekako
skušajo zapolniti in premostiti, a nekakšni
desno-črni in levo-rdeči pozivi k spravi vseskozi dosegajo ravno nasprotno.
Partizan in domobranec sčasoma spoznata svojo človeškost in jo postavita nad domnevno krivdo, za katero spoznata, da je ni;
se spoprijateljita in v ta v tej državi težko doumljiv krog vpneta tudi družini, zlasti, kar je
zdaleč najpomembneje, mlade. Okopi začno
padati, zidovi se začenjajo rušiti, spoznanja
o »zgodovinskih resnicah« začnejo sedati na
pravo mesto. Dober človek je dober, tudi če
so ga zgodovinsko-politični potresi pač postavili na to ali ono stran.
Ves čas odprta dilema, tako v drami kot
v družbi, dobiva vse trdnejše odgovore. Sožitje in sprava sta možna, sta dosegljiva na
najosnovnejši bivanjski ravni. Lahko prideta, če se jima le ne upiramo s starimi klišeji
in zaverovani v neokusne dogme.
Obe najnovejši drami Toneta Štefaneca,
lahko tudi zgolj berljivi kot glasen opomin,
sta na voljo v Knjižnici Lenart in na območnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart.
Edvard Pukšič

»Stare slovenske molitve« pri Sv. Ani

Koncert OPZ Kamenčki

Že trinajstič zapovrstjo se je zgodil zdaj že
tradicionalni koncert
OPZ Kamenčki, ki je
pod okriljem mentorice Helene Klobasa zaživel v petek, 10. maja, v
Domu kulture Lenart.
Mlade pevke in pevci
so nas s skrbno izbranim naborom pesmi
popeljali po našem mestu, kar je sovpadalo z
glavno temo letošnjega
koncerta: Lenart – naše
mesto.
Za svojevrstno glasbeno doživetje so poskrbeli tudi glasbeni gostje, in sicer družinski člani glasbene družine Fras-Leva, pod
mentorstvom Tjaše Stergulec pa sta se nam
predstavili še baletni skupini našega vrtca.
Neprecenljiv delež k več kot uspešno izpeljanemu koncertu, za katerega je v prvi vrsti
vsekakor zaslužna Helena Klobasa s svojimi
»Kamenčki«, so s svojim glasbenim znanjem

Dve novi drami Toneta Štefaneca

Knjigo s tem naslovom je ddr. Marija Stanonik 26. aprila predstavila v avli občinske
stavbe v organizaciji založbe Družina in
občine Sveta Ana. Od pomladi 2005 do leta
2007 je v uredništvo Družine prispelo 230
molitev, ki na različne načine zajemajo različne zgodbe ljudi. Bralka Marija Žagar je s
poslano molitvijo in kasnejšim povabilom
Družine sprožila izjemno verigo ohranjanja
etnološke in kulturne dediščine. Uspeli so
zbrati 328 molitev, starih vsaj 150 let. Zanimivo je, da so bile molitve večinoma napisane lastnoročno ter poslane s pojasnilom, v
kakšnih okoliščinah so nastale. Marija Stanonik molitve predstavi tudi s slovenističnega aspekta, saj so oblikovno molitve pesmi
s številnimi posebnostmi. Zajemajo veliko
variant (edn., mn.), pogoste so številne interference med narečji, posebnost pa so t. i.
zlati očenaši, orisana je pokrajinska pestrost
in zgodovinska patina. Fotografsko in oblikovno zelo zanimiva knjiga bo v številnih
domovih ohranjala bogato kulturno-jezikovno in etnološko dediščino.
S. R. Breznik

Plesni utrinki pri Sv. Ani

V nedeljo, 14. 4. 2013, je v športni dvorani
pri Sv. Ani potekala predstavitev mažoretnih
in twirling plesnih skupin, parov in posameznikov, ki delujejo v okviru Mažoretnega plesnega in twirling kluba-društva Sv. Ana.
Ob domačih plesalcih se je zvrstilo še nekaj
gostov. Na odru so se zvrstili juniorji, kadetinje, začetniki in plesni vrtec. Posamezno sta
se s tekmovalnim solo programom predstavili Mojca Šauperl in Melita Berič. V parih
so zaplesali še Katja Ornik in Tajda Padovnik,
Sara in Lara Majer ter Mojca in Melita. Za
popestritev sta poskrbeli skupini iz plesnega
in mažoretnega kluba Lenart seniorji in mala
šola 1. Z latinsko-ameriškimi in standardnimi plesi sta dlani gledalcev ogrela mlada plesalca iz plesne šole Samba v Mariboru. Katja
Horvat in Žan Dvoršak sta osmošolca, ki
plešeta že več let in dosegata odlične uvrstitve
v državni in mednarodni konkurenci.
A. R., fotovir: sveta-ana.org
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Štajerska liga: Lenartu zmaga in še točka
Čeprav NK Lenart sodi med klube z najnižjim proračunom v Štajerski ligi, je po zmagi
nad Palomo v gosteh (0:1) in remiju proti Peci
(3:3) zelo blizu obstanka v premierni sezoni
v Štajerski ligi. Proti Peci so bile po vodstvu
Lenarta (2:0) v igri tri točke, a so se domači

JU-JITSU

morali zadovoljiti z remijem, saj je gostom
uspel preobrat z vodstvom 2:3. NK Lenart po
19. krogu z 18-imi točkami zaseda 9. mesto.
Po gostovanju v Žalcu ta konec tedna prihaja
prihodnjo soboto (8. junij) ob 17.30 v Lenart
drugouvrščeni Fosilum Šentjur.

1. MNZ Maribor: Jurovskemu Dolu lokalni derbi
Nogometašem Jurovskega Dola je z rezultatom 0:2 pripadel derbi proti Cerkvenjaku
v gosteh. Oba slovenskogoriška kluba sta v
minulem 23. krogu na domačih igriščih za-

beležila zmagi. Jurovski Dol nad Korotanom
(2:0), s čimer se je povzpel na 4. mesto (40
točk), Cerkvenjak pa nad Brunšvikom (2:1)
in zaseda 7. mesto (31 točk).

KOŠARKA
med vsemi selekcijami domačega kluba z
okoliškimi košarkarskimi klubi. Seveda pa
bo ta dan priložnost za vse, ki bi se želeli
pobliže spoznati s prvinami košarkarske
igre. Poskrbljeno pa bo tudi za hrano in pijačo in seveda dobro zabavo, zato vabljeni.

ATLETIKA
Mojca Grandovec z novim trenerjem do novih uspehov
Mojca Grandovec, 32-letna atletinja iz Lenarta, je novo sezono pričela z novim trenerjem Marijanom Kremplom, ki je bil svoj čas
jugoslovanski prvak in slovenski rekorder v
maratonu. Na novo sezono sta se pripravljala tudi tako, da se je Mojca namesto klasičnih
treningov udeleževala različnih rekreativnih
tekov. Tako je na Vetrovem teku v Rušah na 10
km zasedla 2. mesto, takoj za sestro Danejo.
Zavzeto in trdo delo v zimskem času in nasveti novega trenerja so se Mojci v spomladanskem delu sezone obrestovali, saj je na močnih
mednarodnih tekmovanjih nanizala nekaj vrhunskih uvrstitev. Na polmaratonu (21 km) na
Kanarskih otokih je osvojila 6. mesto. Pred njo
so se uvrstila zveneča imena Tadelech Bekele iz
Etiopije in Clarisse Cruz iz Portugalske. Slednja
je udeleženka lanske olimpijade v Londonu. Ob
tem Mojca poudarja, da se na ta tek ni posebej
pripravljala in da je na tek priletela iz 0°C v Sloveniji na krepkih 20°C na Kanarskih otokih.
4. in 5. maja se je izkazala tudi na tekmi za
Atletski pokal Slovenije v Mariboru, kjer je nastopila na 1500 in 3000 m. Kljub temu da srednjih prog ne trenira in je prvič tekmovala na
1500 m, se je uvrstila na odlično 4. mesto. Predvsem pa je zadovoljna, da je tudi v tej disciplini
popolnoma konkurenčna tistim, ki to razdaljo
posebej trenirajo. Naslednji dan je na 3000 m,
kjer je na lanskem državnem prvenstvu nastopila prvič in zmagala. Prepričljiva zmaga s ča-

ROKOBORBA
DP v rokoborbi pri Lenartu

Kot vsako leto smo tudi letos organizirali
državno prvenstvo v rokoborbi v ŠD Lenart.
Kljub težki finančni situaciji naš klub RK Lenart še deluje in je prvenstvo uspešno izpeljal.
Imamo tudi državnega prvaka pri kadetih -

Za Alena Breznika iz Jurovskega Dola bi lahko rekli, da v letošnji
sezoni ne pozna poraza v ju-jitsu. Alen, ki trenira in zastopa barve
kluba Ju-jitsu ADK Maribor, je v kategoriji mladinci nad 94 kg osvojil
prva mesta na turnirju Robi Rajh open Slovenija, v Italiji na Italija
open, na turnirju Mediteran open in nazadnje še osvojil naslov državnega prvaka v slovenskem državnem prvenstvu. Alen je sicer tudi član
slovenske mladinske ju-jitsu reprezentance v kategoriji nad 94 kg.

D. K.

Alen Breznik, državni prvak med mladinci v ju-jitsu

BOWLING
Podelitev pokalov »Bowling lige sezona 2012/13«

8. junija »Dan košarke« v Lenartu
Po košarkarskem turnirju prvakov, ki
ga je KK Nona Lenart organizirala minuli
vikend (več v prihodnji številki), sledi prihodnji konec tedna v Lenartu še en dan v
znamenju košarke. Na dnevu košarke v Lenartu se bo zvrstilo več prijateljskih tekem

Alen Breznik državni prvak med mladinci

som 10:45 ji je pripadla tudi tokrat, čeprav je
tekmo vzela bolj kot dober trening.
Novega velikega uspeha se je Mojca veselila na nedavnem tradicionalnem maratonu v

Dobili smo zmagovalca
4. sezone bowling lige, ki
se je vsak četrtek odvijala v
Bowling centru Lenart. V
letošnji sezoni je sodelovalo
devet ekip, ki so se vneto borile v vseh 18. krogih. Prav v
zadnjem krogu se je odvijal
tudi dvoboj med najuspešnejšima ekipama v ligi, med
ekipo Paf - Flos Lenart in
ekipo Inštalacije Hauptman.
Tokrat je bila v premoči ekipa Inštalacije Hauptman,
ki je tako po treh sezonah
prekinila zmago ekipe Paf.
Zbrala je 28 točk, drugouvrščena ekipa pa je za njimi
zaostala le točko. Na tretje mesto se je s 24 točkami uvrstila ekipa Vinska trta iz Voličine.
V letošnjem letu je sodelovalo kar nekaj novih ekip, med njimi tudi ekipa Trgovina Frama, ki je
že prvo leto z 20 točkami osvojila odlično četrto mesto.
Končni razpored bowling lige sezone 2012/13

1.

Inštalacije Hauptman

Skupaj
kegljev
44480

2.

Paf - Flos

44883

121

352

701,30

175,32

18

27

3.

Vinska trta

42244

110

330

660,06

165,02

18

24

Sezona 2012/13 BCL

Radencih, kjer je v teku na 10 km prepričljivo
osvojila 1. mesto. Drugouvrščena tekmovalka
je za njo zaostala več kot 2,5 min.
V poletnem delu sezone se bo Mojca posvetila predvsem tekom na 3000 in 5000 m. Že junija jo čaka finale Atletskega pokala Slovenije,
julija pa državno prvenstvo, na katerem brani
naslov državne prvakinje na 3 km razdalji.

Dejan Kramberger

Jožeta Bračiča v kat. 58 kg. Pri članih je drugo
mesto dosegel Tilen Peserl v kat. 97 kg. Z malo
sreče bi lahko bil prvi.

Tomo Jagarinec

Velike
točke
125

Male
točke
355

Povp.
/ekipo
695,00

Povp.
/igralec
173,75

Štev.
krogov
18

28

Točke

4.

Trgovina Frama

42329

98

311

661,39

165,35

18

20

5.

PC Labod

40581

96

270

634,08

158,52

18

19

6.

Montaža Rola

39382

62

215

615,34

153,84

18

14

7.

KZ Lenart

38286

47

190

598,22

149,55

18

7

8.

Marmor granit Črnčec

36322

30

135

567,53

141,88

18

4

9.

Avto Kaiser

35916

30

159

561,19

140,30

18

1

Tudi v letošnji sezoni smo spremljali rezultate posameznikov in tako dobili naj igralca lige. To
je Gregor Tuš (Paf - Flos), dosegel je povprečje 196,53 točk/igro in tako prepričljivo premagal vso
konkurenco.
Igralci z najboljšim povprečjem v ligi sezone 2012/2013
Igralec
Ekipa
Povprečje
1.
Grega Tuš
Paf – Flos
196,53
2.
Igor Tuš
Paf – Flos
190,97
3.
Igor Kmetič
PC Labod
190,39
4.
Branko Tuš
Paf – Flos
186,68
5.
Anton Žižek
Inštalacije Hauptman
186,34
6.
Franc Belšak
Inštalacije Hauptman
184,18
7.
Milan Hauptman
Inštalacije Hauptman
184,13
8.
Igor Smonkar
Trgovina Frama
183,86
9.
Andrej Polanec
Trgovina Frama
183,15
10. Vlado Karažinec
Inštalacije Hauptman
182,94



Šola športa v Lenartu vabi

Prihajajoči poletni dnevi in najdaljše počitnice, ki se jih še posebej veselijo najmlajši, so
priložnost za gibanje in učenje novih športnih
veščin v naravi. Da otrokom ne bo dolgčas in
da bi tudi v Lenartu imeli možnost čim bolj pestrega in športno aktivnega preživljanja prostega časa, bodo, podobno kot pretekla leta, tudi
letos poskrbeli pri Šoli športa Andreja Šalamuna. Vabijo na tečaje tenisa na teniških igriščih
TK Lenart tako za otroke od 5 leta starosti na-

Sonja Brandšteter

prej kot za vse tiste, ki bi se radi naučili prvin
tega priljubljenega športa. Opremo si bo možno tudi izposoditi. Ponujajo tudi tečaj rolanja
za otroke od 4. do 14. leta starosti. Otroci se
bodo naučili zaustavljanja, zavijanja, padanja
in pobiranja ter zahtevnejših elementov, kot
so: vožnja po spretnostnem poligonu, vožnje
vzvratno in hitrih sprememb smeri. Več informacij dobite na 040 641 082.

Ruperški voli za varnost na cestah

RK Lenart pestijo poškodbe
Za rokoborci RK Lenart je tudi drugi krog
prve državne lige, ki je 12. maja potekal v Murski Soboti. Žal je zaradi poškodb za lenarške
rokoborce nastopil le Tilen Peserl, ki je z 2.
mestom priboril novih 5 točk. Trenutno RK

18 |
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Lenart zaseda 4. mesto na ligaški razpredelnici. Cilj in želja vseh v klubu je, da bi se jim
na koncu uspelo zavihteti mesto više in tako
stopiti na zmagovalni oder.

D. K.

Člani motorostičnega kluba Ruperški voli iz
Voličine, ki šteje približno 70 članov, so tudi letos na srečanju motoristov v Voličini pripravili
dan varne vožnje in na ta način dali pomemben
prispevek k izboljšanju varnosti motoristov na
cestah. Srečanja se je udeležilo približno 100
motoristov iz bližnje in tudi daljne okolice. Licenčni inštruktor varne vožnje Samo Rep je na
poligonu predstavil varno vožnjo na motorju.
Prisotni motoristi pa so se lahko preizkusili

tudi na simulatorju varne vožnje, za katerega so poskrbeli pri policijski postaji Maribor.
Prav tako iz Maribora se je pripeljal reševalec
na motorju, ki je predstavil najpomembnejše
tehnike reševanja ponesrečencev.
Da bi bila sreča na cesti motoristom kar se
da naklonjena, se je 14 dni kasneje približno
50 članov društva udeležilo tradicionalnega
blagoslova motorjev pri cerkvi Sv. Ruperta.

D. K.
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ZA RAZVEDRILO
HUMORESKA

OVTAR varuh vinogradov,
varuh Slovenskih goric

Piše: Tomaž Kšela

Krizni davek
»Peter, ali danes pri malici ne boš spil malega piva?« je šivilja Marica pri malici povprašala
rezkarja Petra.
»Časi, ko sem si pri malici lahko privoščil
malo pivo, so mimo,« je dejal Peter. »Sedaj
bom moral še bolj varčevati kot doslej.«
»Zakaj,« je radovedno povprašal mizar
Tone.
»Zato, ker bo vlada dvignila davek na dodano vrednost. Nižjo stopnjo bo dvignila za en
odstotek na 9,5 odstotka, višjo pa za dva odstotka na 22 odstotkov,« je pojasnil Peter. »Zaradi tega bo naša družina vsak mesec za nakup
nujnih življenjskih potrebščin potrošila za 24
evrov več kot doslej.«
»Brezposelne pa bo vlada še bolj udarila po
žepu, saj bo denarna nadomestila za čas brezposelnosti znižala za tri odstotke,« je dejala
Marica.
»To pa še ni najhujše,« je nadaljeval Peter.
»Vlada je pogojno sprejela tudi krizni davek, ki
ga bo uvedla na začetku naslednjega leta, če z
vsemi drugimi ukrepi ne bomo dovolj privarčevali.«
»Peter, zakaj pa se ti bojiš kriznega davka,
saj ga ti ne bi plačeval,« je začudeno povprašal
Tone.
»Zakaj mi ga ne bi bilo treba plačevati?« je
presenečeno povprašal Peter.

OVTARJEVE NOVICE
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»Zato, ker naj bi bil davek, s katerim bi obdavčili skupne prihodke državljanov, progresiven. Tisti, ki imamo minimalne plače, ga
ne bi plačevali. Tistim z višjimi dohodki pa bi
davčna uprava odmerila krizni davek glede na
višino vseh dohodkov skupaj od 0,5 odstotka
do 5 odstotkov.«
»Hm, hm,« se je zamislil Peter. »Ali to pomeni, da delavci z nizkimi plačami kriznega
davka ne bi plačevali ali pa zelo malo, gospode
z visokimi dohodki pa bi občutno udaril po
žepu?«
»Tako je,« je pojasnil Tone. »Direktor ene
od bank v Sloveniji, ki mesečno zasluži 34.000
evrov bruto, bi recimo moral od tega zneska
vsak mesec plačati pet odstotkov oziroma 1700
evrov kriznega davka. Visok krizni davek bi
plačevali tudi vsi drugi, ki imajo višje dohodke,
od politikov do direktorjev. «
»Hi, hi, hi,« se je zahihitala Marica. »Sedaj
morajo biti vsi politiki, bankirji, menedžerji,
direktorji ter šefi in šefiči, ki prejemajo za malo
dela velike plače, zelo prijazni do nas, delavcev,
ki za pošteno delo dobimo borno plačilo. V nasprotnem primeru ne bomo več tako zagnano
delali in garali. Posledica tega pa bi bila, da bi
morali naslednje leto oni od svojih previsokih
plač začeti plačevati krizni davek.«

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

Zahvala
Letni dopust brez regresa,
ob podražitvah in recesiji

Sneta s spleta

Sedanji čas
Stari pregovor še vedno drži,
da vrana vrani ne izkljuje oči,
zato naša vlada dela tako,
da podložnikom vedno slabše bo.
Raji ubogi zatiska pasove,
da sama si širi stas in domove,
v medijih pa lepo govori,
kako se res trudi za vse ljudi.
Vlada bi morala najprej garati,
mesece težko zemljo kopati,
potem bi res znala delo ceniti,
ljudstvo ubogo prav nagraditi.
Dokler pa polit'ka si ritke bo grela,
korupcija še naprej bo cvetela,
revež bo majhno mezdo dobil,
z mlini na veter naprej se boril.
Natalija Krašna

Smeh je pol zdravja
Nogomet

»V naši tovarni je najbolj popularen šport
nogomet.«
»Imate dobro tovarniško ekipo?«
»To ne, zato pa je že polovica delavcev dobila
– nogo!«

Podplutbe

»Zakaj imaš podplutbe po obrazu?« je možakar vprašal soseda.
»Prejšnji mesec sem imel prometno nesrečo.«
»Kako je mogoče, da ti podplutbe po mesecu

Pripravlja T. K.

dni še niso izginile.«
»Pešec, ki sem ga podrl, se je šele predvčerajšnjim vrnil iz bolnice.«

Zagovor z molkom

»Obtoženi, zakaj ste se odločili, da se boste
pred sodiščem branili z molkom?«
»Gospod sodnik, saj nima smisla. Tisto,
kar sem hotel povedati, je že povedal moj
odvetnik, tisto, kar sem želel zamolčati, pa je
povedal tožilec.«

Ob nenadni smrti Janka Horvata v
začetku marca je naša družina izgubila
nadvse skrbnega in spoštovanega moža in
očeta, hkrati pa je naša kmetija »pri Hrvatovih« v Zgornjih Verjanah ostala brez
nadvse pridnih delovnih rok in brez dobrega gospodarja.
Na letošnjo spomlad je bilo povsod, kamor si se ozrl, veliko dela. S sinom Sebastijanom sama vsega ne bi zmogla, zato se
želiva iskreno in iz srca zahvaliti vsem, ki
so nama pomagali in nama še pomagate,
da nisva z delom preveč od zadaj.
Iz srca se zahvaljujeva članom Kulturnega društva Sveti Frančišek Sveta Trojica
in članom Društva vinogradnikov Sveta
Trojica za izredno solidarnost in pomoč
ter premnoge opravljene delovne ure.
Zahvaljujeva se tudi sosedom in sorodnikom, ki ste resnično dokazali in vedno
znova dokazujete, da pravega prijatelja
spoznaš v nesreči.
Vsega prejetega ne bova mogla nikoli povrniti, zato še enkrat vsem skupaj in
vsakemu posebej iz srca hvala lepa! Naj
Bog vašo dobrota obilno poplača.
Eva in Sebastijan Horvat

Dopisnikom in sodelavcem
Ovtarjevih novic!
Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo
nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih ne uporabi. Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred
izidom. Obseg prispevka je praviloma 20 vrstic in ena fotografija, če bistveno
dopolnjuje prispevek. Pri pomembnejših dogodkih so možna vnaprej dogovorjena
odstopanja. Objave lokalne skupnosti 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 12. julija 2013!

Uredništvo

Da dober glas res
seže v deveto vas, je dokazal Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor
KD Sveta Ana, ko je
znanega radijskega voditelja Dejana Vedlina in izvoljenko Julijo
Klanjščak s pesmijo v
Radencih pospremil na
skupno življenjsko pot.
SReBr

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah

Jurovski gadi znajo zabavati občinstvo
V Slovenskih goricah ni ravno veliko ansamblov, ki bi igrali zabavno in narodnozabavno glasbo. V Jurovskem dolu že 16 let deluje kvintet pod imenom Jurovski gadi. To
je ansambel, ki deluje kot kvintet, v katerem
nastopajo oče in sin
Fredi in Sandi Ornik,
Anton Pernat, Ivan
Šeligo in Franc Kitel.
Kot so nam zaupali,
v to smo se na zabavi
tudi prepričali, igrajo
zabavno in narodnozabavno glasbo. Izvajajo tudi lastne skladbe, ki sta jih ustvarila
Kristjan Ornik in Tone
Pernat. Doslej so izdali že tri zgoščenke
z njihovimi najbolj
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priljubljenimi komadi. Ansambel največkrat nastopa na praznovanju obletnic in na
porokah, za kar imajo naštudiranih veliko
skečev, s katerimi zabavajo občinstvo.
Ludvik Kramberger

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.

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
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Kako tržijo v Avstriji in v Prekmurju?
Strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks
V petek, 26. aprila, smo se člani LAS Ovtar
in Zadruge Dobrina udeležili enodnevne
ekskurzije v Gradec in Vulkanland v Avstriji
ter v Prekmurje, ki jo je organizirala Kmetijska založba. Sestavni del izobraževanja, ki

je potekalo v začetku marca na temo možnost dviga
konkurenčnosti in prihodka na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi, je bila
tudi udeležba na strokovni
ekskurziji v tujini. Prisotni so bili tudi predavatelji
mag. Tatjana Čop, urednica revije PiP (Predelava
in prodaja), Damjan Jerič,
specialist za agrarno ekonomiko, in arhitekt
Andrej Weingerl ter kmečke gospodinje iz
Moravč.
Prvi postanek je bil v Gradcu na štajerski
kmetijski zbornici, predstavljena je bila njihova blagovna znamka Gutes vom Bauernhof. Ogledali smo si neposredno prodajo
s kmetij v prostorih zbornice in na bližnji
tržnici. Pot smo nadaljevali do obnovljene
tržnice Bauernmark Libenau, ki je odprta
vsak petek popoldan in ima prostore v zgledno obnovljeni stari stavbi (nekdanji hlev).
Dobrote s kmetij smo tudi pokusili in so bile
odlične. V pokrajini Štajerski Vulkanland

smo obiskali kmetijo Hofer v vasi Dietzen.
Gre za manjšo kmetijo, ki se ukvarja s pridelavo bučnega olja in laškega fižola – predstavitev trženja fižola v okviru »Kabineta za
laški fižol«.
V Prekmurju smo najprej
obiskali kmetijo Passero v
Tešanovcih (pri Moravskih
Toplicah). Ukvarjajo se z
različnimi dejavnostmi:
vinotoč, oddajanje apartmajev, predelava mesa in
peka krušnih dobrot. Vse
domače dobrote lastne
pridelave prodajajo v mali
trgovini na domačiji. Pot

nas je nato vodila v Markišavce, kjer smo si
ogledali prostore šunkarne Kodila. Blagovno
znamko Diši po Prekmurju je predstavil Janez Kodila, predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot. Pokušina
prekmurske šunke in prekmurske gibanice je
upravičila kakovost teh dobrot.
Udeleženci ekskurzije so spoznali različne
oblike trženja produktov kmetij, tako neposredno na kmetiji kot na tržnici in v trgovini.
Poti, da kakovostni produkti iz Slovenskih
goric pridejo do kupcev, je veliko in jih je
potrebno čim bolj izkoristiti.
Milena Grabušnik

Še zadnja potrditev projektov LAS

23. aprila 2013 smo z Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli potrjen zadnji Načrt izvedbenih projektov iztekajoče se finančne perspektive 2007-2013.
5 projektov v skupni vrednosti 130.394,30 € ima skupaj zagotovljenih 74.463,14 € sredstev
sofinanciranja iz ukrepa LEADER, lastnih sredstev bo potrebnih 55.931,16 €. Projekti bodo
zaključni do konca leta 2014.
1. Vzpostavitev trajnostne lokalne preskrbe na območju LAS Ovtar Slovenskih goric
- ZADRUGA DOBRINA, z. o. o., Jurovski Dol bo namenila pozornost izobraževanju
3 ciljnih skupin:
• kmetje: seznanitev s ekološkim zelenjadarstvom, gnojenjem in kompostiranjem, uporaba avtohtonih in tradicionalnih vrst kulturnih rastlin ter seznanitev s kolobarjem;
• širša javnost - posvet na temo »Kako začeti z zdravo prehrano?«;
• zaposleni v obratih javne prehrane: seznanitev s trajnostno lokalno preskrbo.
Projekt prispeva k povečanju pestrosti ponudbe ekoloških kmetij in povečanju deleža
ekoloških kmetij.
2. Publikacija Trojiška kronika z dodatkom 2000-2013 (ponatis 2014) - Občina Sveta
Trojica v Slovenskih goricah in partner: Razvojna agencija Slovenske gorice, Lenart.
Ponatis Trojiške kronike (v njej je prikazano več kot stoletje dolgo družbeno, kulturno
življenje območja današnje občine Sv. Trojica) iz 2001 ter dopolnitev le-te z gradivom za
obdobje 2000-2013: analiza družbenega in kulturnega življenja občine.
3. Ureditev kleti VTC 13 v Centru Slovenskih goric (Klet VTC 13, 2 fazi) - Občina
Lenart. Ureditev kleti objekta Center Slovenskih goric za osrednji večnamenski prostor;
promocija ponudbe območja LAS: vinogradništva, kulturne krajine, kulinarike, starih
običajev ter oživitev trase VTC 13; spodbujanje prebivalstva k pridelavi in prodaji
kmetijskih pridelkov.
4. Arheološka cesta Benedikta (I. odsek arheološke ceste Slovenskih goric) in Stalna
arheološka razstava osrednjih Slovenskih goric - Občina Benedikt in 2 partnerja:
Zgodovinsko društvo Atlantida raj slave, Benedikt in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice, Lenart. Nova turistična in izobraževalna vsebina zlasti za učence, dijake
in študente ter družine; za obiskovalce in turiste širšega območja. Projekt raziskave,
ureditve in označitve arheoloških najdb, nova turistična infrastruktura na podeželju;
predstavitev in interpretacija arheoloških najdb, energetskih točk in mitoloških zgodb na
stalni razstavi. Cesta in stalna razstava bosta predstavljeni z interaktivnim internetnim
programom in avdio vodičem.
5. Dediščina Slovenskih goric za jutri - Izobraževalni center, RASG. Z izobraževalnim
programom se želi vplivati na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin
območja Slovenskih goric. Učinki so dolgoročni, saj udeleženci izobraževanj pridobljena
znanja uporabljajo trajno. Na enem mestu bodo zbrane kulturne rastline iz območja
LAS, cca. 30 sort kulturnih rastlin. Uvedba bazarja semen v LAS – 1 x letno.
R. V.
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Nagrajenci Dobrot slovenskih kmetij 2013

Na ocenjevanju izdelkov v okviru 24. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij so številna priznanja za svoje dobrote prejele kmetije iz Slovenskih goric. Iskrene čestitke vsem!
Kmetija

Dobrota

Priznanje

Kmetija Senekovič, Sveta Ana

mešani kruh

zlato

Katarina Perko, Sveta Ana

orehova potica

zlato

Darinka Čuček, Lenart

orehovi rogljički

zlato

Tončka Rojko, Voličina

huzarski krapki

zlato

Tončka Rojko, Voličina

kokosovi rogljički

zlato

Kmetija Žugman, Jurovski Dol

janeževi upognjenci

zlato

Kmetija Šenveter, Jurovski Dol

janeževi upognjenci

zlato

Domačija Firbas, Cerkvenjak

marmelada iz grozdja jurke

zlato

Miran Kolarič, Jurovski Dol

bučni namaz s skuto

zlato

Domače sirarstvo Kekec, Sv. Trojica

kajmak

zlato

Miran Kolarič, Jurovski Dol

orehovo olje - hladno stiskano

zlato

Tea Kramberger, Lenart

sok iz rumenega muškata

zlato

Kmetija Šipek, Cerkvenjak

grozdni sok

zlato

Marjan Polič, Sveta Ana

traminec

zlato

Kmetija Gundel Šenveter, Sveta Ana

traminec

zlato

Kmetija Merčnik, Benedikt

benediški klecnprot

srebrno

Kmetija Šipek, Cerkvenjak

sadni kruh

srebrno

Kmetija Rajšp, Benedikt

mešani kruh z rženo moko

srebrno

Kmetija Šenveter, Jurovski Dol

orehova potica

srebrno

Karmen Grajfoner, Sveta Ana

sadni kruh

srebrno

Valerija Pukšič, Lenart

kvašeni rogljički

srebrno

Valerija Pukšič, Lenart

orehova potica

srebrno

Kmetija Simonič, Sveta Ana

vinski kis

srebrno

Kmetija Simonič, Sveta Ana

jabolčni kis

srebrno

Antonija Rojs, Cerkvenjak

meso iz tunke

srebrno

Domačija Firbas, Cerkvenjak

hruškov gosti sok

srebrno

Miran Kolarič, Jurovski Dol

bučno olje - hladno stiskano

srebrno

Miran Kolarič, Jurovski Dol

bučno olje - toplo stiskano

srebrno

Domačija Firbas, Cerkvenjak

suha domača salama

bronasto

Zdravko Bohorč, Jurovski Dol

suha domača salama

bronasto

Zdravko Bohorč, Jurovski Dol

bunka

bronasto

Miran Kolarič, Jurovski Dol

sončnično olje - hladno stiskano

bronasto

Delavnica izdelave rož iz papirja
Beba Šafarič je mojstrica za izdelavo rož
iz papirja in to znanje z
velikim veseljem posreduje drugim ljudem. Na
delavnici, ki jo je vodila,
so se udeleženke seznanile z načinom izdelave
različnih cvetlic iz krep
papirja. Z veliko mero
potrpežljivosti in spretnimi rokami so nastale
barvite rožice, ki so čudovit okras vsakega prostora.

Vabilo na ekskurzijo ponudnikov VTC 13
Ponudnike na Vinsko turistični cesti srednjih Slovenskih goric VTC 13 vabimo na
enodnevno
strokovno
ekskurzijo z ogledom dobrih kmetijskih praks na
področju vinogradništva,
vinarstva in ponudbe na
podeželju!
Ekskurzija v okviru projekta »Širitev VTC 13 na
območju LAS Ovtar Slovenskih goric« bo v ponedeljek, 24. junija 2013,
organiziran bo avtobusni
prevoz, pot bo potekala
po severovzhodnem delu
Slovenije.
Informacije in prijave

pri svetovalcih Kmetijske svetovalne službe Lenart (tel. 02 729 09 40).

ŠT. 5 | 31. MAJ 2013

5/27/2013 2:17:36 PM

