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KOS 2014 - zdaj pa gre zares: 30. maj–1. junij

T

a vikend odpira svoja vrata 4. Kmetijsko-obrtni sejem na Poleni v Lenartu. Veseli smo, da nam je zopet,
kljub težkim časom, uspelo pritegniti tako
veliko število razstavljavcev z raznovrstno
ponudbo. Tako dober odziv si štejemo kot
nagrado za naše dobro delo in veliko pozornost do naših razstavljavcev.
Sejem se sicer pričenja ob 9. uri, slavnostna otvoritev pa bo ob 12. uri. Prisotnost
na njej je potrdil tudi minister Dejan Židan,
česar smo posebej veseli. Potem se aktivnosti nadaljujejo vse tri dni, tako kot smo vas
že obveščali, na dom pa ste dobili tudi zloženko s sporedom.
V petek zvečer bo ob 19. uri že prvi vrhunec – oddaja Radia Slovenske gorice Preko
zelenih gričev. Pridite pogledat in poslušat,
zelo bo veselo. Po predstavi bo tudi zabava
z živo glasbo.
V soboto se vedno kaj dogaja, ko se odvija tekmovanje v kuhanju štajerske kisle
župe za Zlato žlico 2014. Da bo vzdušje še

bolj prijetno, se bo pridružil ansambel 3x2
iz Pernice in nas zabaval na njim svojstven
način.
Popoldne nas bodo obiskali konjeniki,
starodobniki, izvedene bodo strojne demonstracije in ostalo.
Nedelja je dan vinogradnikov širšega
slovenskogoriškega področja. Tu seveda ne
sme manjkati noben vinogradnik, ki kaj da
na sebe. Izbirali bomo županovo vino, podeljevali plakete in pokale ipd. Za prijetno
razpoloženje bo poskrbel Oldies dixi band
iz Maribora.
KOS se je v teh štirih letih, odkar se odvija na Poleni, že dodobra vpel v okolje.
Vsi sodelujoči pri organizaciji se z veseljem
vključujejo v priprave. Skoraj največ pa
nam, spoštovani bralci Ovtarjevih novic,
lahko pomagate vi, z vašim obiskom na sejmu, zato je sejem brez vstopnine, da je še
bolj dostopen. Velik obisk sejma nam daje
dobro izhodišče za naprej. Se vidimo!
Za organizatorje: Franc Lovrenčič

Vabljeni !
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PREDSTAVITEV SHEME NEPOSREDNIH PLAČIL V KMETIJSTVU IN
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA V OBDOBJU 2014 – 2020
Predstavitev bo v petek, 30. 5. 2014, ob 9. uri v veliki dvorani Centra
Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart
Na posvetu bosta sodelovala Anton Jagodic iz Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije in dr. Boštjan Kos iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS.

V državi vse več kršitev delavskih pravic		

V zabavnem delu se bodo na odru in po sejmu v ŠRC odvijali nastopi razliènih ljubiteljskih skupin.
V soboto bo potekalo tradicionalno tekmovanje v kuhanju štajerske kisle župe za Zlato žlico 2014.
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Inšpektorji za delo zaznavajo vse več kršitev delavskih pravic

18.745 inšpekcijskih pregledov in za štiri
milijone evrov glob

I

nšpektorat Republike Slovenije za delo
je pred nedavnim objavil svoje poročilo
o delu v letu 2013 in usmeritve za delo v
letošnjem letu. Inšpektorji ugotavljajo, da se
je zaradi krize in likvidnostnih problemov,
ki jih ima čedalje več podjetij in podjetnikov, povečalo število kršitev delavskih pravic.
Vse več je tudi kršitev na področju varnosti
in zdravja pri delu, saj delodajalci marsikdaj
varčujejo tudi tam, kjer ne bi smeli – pri varnosti in zdravju zaposlenih.
18.745 inšpekcijskih pregledov
Inšpektorji za delo so lani opravili 18.745
inšpekcijskih pregledov (od tega na področju
nadzora delovnih razmerij 10.958, na področju varnosti in zdravja pri delu 7.596 in na
socialnem področju 191). Raziskali so tudi
117 nezgod pri delu. Skupno so inšpektorji
za delo lani izrekli 12.121 različnih ukrepov,
kršitelji pa so morali plačati skupno okoli štiri milijone evrov glob. Inšpektorji bi verjetno
lahko ukrepali še večkrat, če jih ne bi bilo
premalo. Lani je v Sloveniji poslovalo 193.412
poslovnih subjektov, nadziralo pa jih je 80 inšpektorjev za delo.
Največ kršitev so inšpektorji za delo zaznali na področju plačila za opravljeno delo.
Plač in drugih prejemkov svojim delavcem ni
redno izplačevalo preko 3.600 delodajalcev.
Na področju nadzora delovnih razmerij inšpektorji ugotavljajo določene nepravilnosti,
ki presegajo njihova pooblastila za ukrepanje
(»verižno« ustanavljanje večjega števila družb
v okviru enega sistema; prepletanje lastništva
družb, ki delujejo v eni osnovni dejavnosti;
prenos lastništva na osebe, ki nimajo praktično nobene dejanske povezave in tudi ne
namena nadaljevati z dejavnostjo družbe, ki
ima težave v poslovanju; »prenašanje« sedeža
družbe na različne naslove, kjer ni nobenega
znaka o družbi; spreminjanje odgovorne osebe družbe, ki je navadno nedosegljiva, velikokrat tujec, nezaposlena oseba in oseba brez
premoženja; itd.).
V delovnih nezgodah izgubilo življenje 22
oseb
Sicer pa so delodajalci lani prijavili 9.229
nezgod (8.719 lažjih in 455 težjih). V teh
nezgodah je življenje izgubilo 22 oseb. 27
nezgod je bilo kolektivnih, saj sta bila hkrati
poškodovana dva ali več delavcev.
Najpogostejši vzroki za nezgode pri delu
s smrtnim izidom so bili gibanje prevoznih
sredstev in padec delavca z višine. Vse bolj
pogosto se inšpektorji srečujejo tudi z nasiljem na delovnem mestu. Lani so trije delavci
uporabili celo strelno orožje.
Na socialnem področju veliko neutemeljenih prijav
V okviru socialne inšpekcije so inšpektorji
lani dobili 209 pobud za izredne nadzore in
opravili 191 inšpekcijskih nadzorov (164 rednih in 27 izrednih). Inšpektorji ugotavljajo,
da se socialnovarstvena dejavnost v večjem
deležu izvaja strokovno in zakonito – v skoraj 75 odstotkih nadzorov je bil inšpekcijski
nadzor ustavljen, saj ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti, napak ali nepravilnosti. Očitki

iz 83 odstotkov pobud so bili neutemeljeni.
Usmerjene akcije inšpektorjev
Inšpektorji so lani izvedli tudi 18 usmerjenih akcij (6 na področju nadzora delovnih
razmerij, 12 na področju nadzora varnosti in
zdravja pri delu); 3 z obeh področij nadzora.
Poleg tega pa so inšpektorji v 1.550 primerih
nudili strokovno pomoč delavcem ali delodajalcem. Inšpektorji so podali tudi celo vrsto
predlogov za spremembo zakonodaje, saj so
na terenu pri svojem delu zaznali njene pomanjkljivosti.
Inšpektorji nadaljujejo z intenzivnim delom tudi letos
»Zagotavljanje dostojnega delovnega okolja in varstvo pred vplivom psihosocialnih
dejavnikov na zdravje zaposlenih bo ostala
rdeča nit pri inšpekcijskem nadzoru tudi v
letu 2014. Z delom povezana psihosocialna
tveganja so eden poglavitnejših sodobnih izzivov, saj se na delovnem mestu vse pogosteje srečujemo s težavami, kot so stres, nasilje,
nadlegovanje, trpinčenje, ustrahovanje, in z
drugimi oblikami, ki lahko ogrozijo zdravje
delavcev,« so inšpektorji zapisali v usmeritve
za svoje delo v letošnjem letu.
Posebno pozornost bodo posvetili nadzoru
nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje in
zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri
delu na začasnih in premičnih gradbiščih, v
gostinskih obratih, v pekarnah. Posebej bodo
preverjali zakonitost zaposlovanja, zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku,
plačilo za delo, delovni čas, pogodbe civilnega prava, vodenje evidenc, zakonitost dela
študentov in dijakov ter varovanih kategorij
delavcev, delo na višini in v globini, urejenost
gradbišč, uporabo osebne varovalne opreme
in uporabo varne delovne opreme, izjave o
varnosti z oceno tveganja in ustreznost izvajanih ukrepov, preventivne zdravstvene preglede ter usposobljenost za varno opravljanje
dela.
Nadaljevali bodo tudi z usmerjenimi akcijami nadzora nad izvajanjem delovnopravne
zakonodaje v zdravstveni dejavnosti (delovni
čas, odmori in počitki, področna zakonodaja), na področju šolstva (veriženje pogodb za
določen čas, pogoji za zaposlitev, diskriminacija, trpinčenje na delovnem mestu), v dejavnosti prometa (pogodbe civilnega prava,
delovni čas in evidence) in pri komunalnih
podjetjih (zaposlovanje na črno, izbirni postopki, uresničevanje načela enakega obravnavanja ter zagotavljanje varstva delavcev pri
delu).
Posebno pozornost bodo namenili prepovedi sklepanja pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja. Seveda
bodo inšpektorji nadaljevali tudi z nadzorom
na področju varnosti in zdravja pri delu in na
področju socialne inšpekcije.
Objava poročila deluje preventivno
Ob koncu leta pa bodo inšpektorji ponovno pripravili letno poročilo in ga posredovali
javnosti, saj je to ena od oblik njihovega preventivnega delovanja.
T. K.

Spodbuda za delodajalce in delavce

Subvencije za izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih

D

ržava spodbuja tudi usposabljanje
zaposlenih. Tako je pred dnevi Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov objavil javno povabilo za zbiranje
ponudb v okviru programa »Usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih 2014«. Višina
razpoložljivih sredstev je okoli 1.246.000
evrov. Namen povabila je, da bi delodajalce
in zaposlene spodbudili k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju.
Tokrat so ciljne skupine zaposlenih, za
katere bodo delodajalci dobili subvencije
za njihovo usposabljanje in izobraževanje,
delavci, starejši od 50 let, ženske z največ
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dokončano osnovno šolo in invalidi. Veliko
podjetje lahko za izobraževanje in usposabljanje teh kategorij dobi sredstva za sofinanciranje do 30.000 evrov, srednje podjetje
do 20.000, malo podjetje do 10.000, mikro
podjetje pa do 4.000 evrov. Po delavcu, ki
se usposablja, lahko dobi delodajalec največ 700 evrov oziroma 1.500 evrov, če gre za
javno veljavne programe izobraževanja. Rok
za oddajo ponudb je začel teči 5. maja in bo
tekel do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2014.
T. K.

Zanimiv ukrep za mlade brezposelne delavce, starejše delavce in delodajalce

Mentorstvo za mlade

D

elodajalci lahko v teh dneh pridobijo
subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje
mentorstva. Z mentorstvom - načrtovanim
prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba
bolje in hitreje uvedena v delo.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije je pred dnevi objavil javno povabilo za izvajanje mentorstva za mlade. Povabilo se delno financira iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013. Skupna vrednost javnega povabila znaša okoli 1.436.000 evrov.
V okviru tega ukrepa bodo starejši zaposleni delavci, ki imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in deset let delovnih izkušenj, usposabljali na novo zaposlene mlade delavce pri
delodajalcu, ki so bili doslej brezposelni in še
niso stari 30 let. Mentorji, ki jih bodo za mentorstvo ustrezno usposobili, bodo usposabljali mlade delavce za enako ali podobno delo,
kot ga pri delodajalcu opravljajo sami. Na ta
način bodo starejši delavci pri delodajalcu
prenašali svoje znanje in izkušnje na mlajše
delavce, ob tem pa se bo razvijalo medgeneracijsko sodelovanje. Mentor in mlad delavec,
ki je bil doslej brezposeln, bosta v programu
mentorstvo za mlade sodelovala šest mesecev, če bosta seveda vključena v ukrep.
Delodajalci, ki bodo sodelovali v izvajanju tega ukrepa, bodo dobili subvencijo za

zaposlitev vključene mlade osebe iz ciljne
skupine (brezposelni delavec mlajši od 30 let)
za polni delovni čas za 12 mesecev v višini
5.000 evrov. Poleg tega bo delodajalec dobil
za stroške zdravniškega pregleda mladega
brezposelnega delavca pred zaposlitvijo do
100 evrov. Prav tako bo delodajalec dobil za
mentorja, ki bo uvajal mladega delavca v delo
in prenašal svoje izkušnje, subvencijo v višini
200 evrov na mesec za obdobje šestih mesecev, kar znese skupaj 1.200 evrov.
Poglejmo primer in povejmo po domače: obrtnik ali samostojni podjetnik, ki bo v
okviru tega ukrepa zaposlil mladega brezposelnega delavca za polni delovni čas za 12 mesecev, bo dobil 5.000 evrov in do 100 evrov
za njegov predhodni zdravniški pregled. Za
starejšega delavca, ki ga bo šest mesecev uvajal v delo, pa bo dobil dodatno še 1.200 evrov.
Poleg tega pa bodo starejšega delavca še brezplačno usposobili za mentorja, kar bo delodajalcu koristilo v bodoče pri uvajanju drugih
mladih delavcev v delo. Ni kaj, gre za zanimiv
ukrep, koristen tako za mlade brezposelne
delavce, za starejše delavce in za delodajalce,
ki se bodo na javno povabilo odzvali.
Povabilo je odprto od 16. 5. 2014 do porabe
sredstev oziroma najkasneje do 30. 9. 2014.
Sklad bo za potencialne prijavitelje organiziral informativne delavnice, na katerih bodo
podrobneje predstavljeni pogoji in možnosti
sodelovanja na javnem povabilu.
T. K.

Evropski večer in okrogla miza o kmetijstvu v Jurovskem Dolu 11. 4. 2014

“Evropa 2020” – razvoj kmetijstva in
podeželja, priložnosti za mlade, za nova
delovna mesta …

G

oste večera in udeležence dogodka
sta v uvodu pozdravila Peter Škrlec,
župan občine Sv. Jurij v Slov. gor., ter
Hermina Križovnik v imenu organizatorja,
OO SDS Sv. Jurij v Slov. gor.
Z odličnim glasbenim vložkom je zbrane v
osrednji del programa simpatično popeljala
talentirana mlada glasbenica Anja Zorjan iz
Jurovskega Dola.
Dr. Milan Zver je zbranim predstavil aktualno dogajanje v EU parlamentu s poudarkom na delovanju odbora za kmetijstvo in
okolje. Opozoril je na prizadevanja Evropskega parlamenta za
vzpodbujanje mladih
in znanja za razvoj podeželja in kmetovanja.
Eden največjih problemov v Evropi je še vedno brezposelnost, zlasti mladih, v povprečju
je le 6 % gospodarjev
na kmetijah mlajših od
35 let. Vključevanje več
mladih v razvoj kmetijstva in podeželja bo
ključno za prihodnost
kmetijstva, meni dr.
Zver. Ker v evropskem
parlamentu
aktivno
deluje tudi v odboru
za kulturo in izobraževanje, je opozoril še na nekatere napake in
pomanjkljivosti slovenskega srednjega in visokega šolstva, ki se jih vse bolj zavedamo in
jih bo postopoma treba odpraviti, da se nezaposlenost med mladimi v Sloveniji ne bi posledično stopnjevala tudi zaradi tega razloga.
Hermina Križovnik je vabljene goste pozvala, naj prisotnim predstavijo svoj pogled
in svoja stališča do domačih razmer v kmetijstvu.
Slovenska zemlja je na srečo še vedno med
najbolj zdravimi v Evropi. Spet se moramo
obrniti k tradicionalnim kulturam in vrednotam, je poudaril poslanec Franci Breznik. Ne
razmišljati samo o velikih kmetijah, medtem
ko je povprečna površina slovenske kmetije
le 7,5 ha. Tudi manjše kmetije imajo potenci-

al, za kar pa je nujno večje medsebojno povezovanje in sodelovanje. To uspešno počnejo
v sosednji Avstriji. Pomembno vlogo pri tem
nosijo zadruge. Izkoristiti moramo vire, ki jih
imamo, ob tem pa ne pretiravati z birokracijo, kar je v Sloveniji vedno problem.
Poslanec Zvonko Lah, podpredsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in
okolje, je povedal, da se je pred kratkim udeležil sejma avstrijskih ponudnikov, ki so na
stojnicah prodajali domače dobrote. “Bilo jih
je več kot 100, pa nikjer nisem videl nobene
blagajne”, je poudaril. Kmetje tam plačajo le

pavšal, pri nas pa pretirano kompliciramo, jih
že vnaprej strašimo in zaviramo zainteresiranost ljudi, da bi se sploh upali česarkoli lotili. Rezultati so potem temu primerni. Delo
se mora splačati, tudi kmetu. V primerjavi
z Evropo smo na slabšem glede strukture in
velikosti kmetij, razdrobljenost kmetij nam
draži stroške dela in prevozov z ene parcele na drugo. Podatek, da je v Sloveniji 35 %
kmetov starejših od 65 let in le 4% mlajših od
35 let, veliko pove. Evropa sicer še vedno daje
prednost velikim, zato moramo biti v naših
razmerah toliko bolj prizadevni, tudi inovativni v iskanju novih možnosti in priložnosti.
Poslanec je bil kritičen do kmetijske svetovalne službe v Sloveniji, ki jo je po njegovem
mnenju povozil čas, saj premalo naredi pri
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vzpodbujanju samooskrbe in ohranjanju
kmetij.
V razpravo se je vključil poslanec Robert
Hrovat, tudi predsednik Foruma SDS za kmetijstvo in podeželje. Še ne dolgo nazaj smo se
resno vpraševali, ali smo pred dokončnim
propadom slovenskega kmetijstva. Aktualna
vlada se je zelo trudila kmetom naprtiti nove
davke – nenormalno povečanje katastrskega
dohodka in docela nepremišljen nepremičninski davek. Na srečo se je zgodba za enkrat
presekala z odločitvijo ustavnega sodišča.
Verjame, da so tudi dopolnilne dejavnosti
priložnost za manjše kmetije. Je pa to zanje
velikokrat preveliko birokratsko breme. Ljudi
moramo vzpodbujati, ne jih le omejevati. Postopke bi morali poenostavljati in ne obratno.
Za vzpodbudo mladih je treba izkoristiti vse
finančne vzpodbude za mlade prevzemnike
kmetij.
Na podeželju imamo privilegij, da si lahko
ekološko zelenjavo sami pridelamo na svojem
vrtu. Kaj pa mama in ata v mestu? Morata res
svoje otroke hraniti s hrano, za katero zdaj že
vesta, da ni zdrava? Je goste izzvala Križovnikova. Premiki so. Osveščeni ljudje, ki jim
finance to dopuščajo, izbirajo ekološko pridelana živila. So pa hektarski donosi v ekološki
pridelavi manjši, zato je cena tako pridelane
hrane nekaj višja in si je v sedanjih slovenskih razmerah marsikdo ne more privoščiti.
Strošek za certifikacijo je zelo visok, zlasti pri
pridelavi na malih površinah se težko pokrije
v ceni izdelka. Vendar je hrana, pridelana na
naravi prijazen način, naravno zdravilo, in
prav bi bilo, da bi odgovorni v državi to razumeli in podprli, meni Križovnikova. Ob razumevanju ekološko pridelane hrane v smislu
preventive za zdravje ljudi bi ta s pametnimi
pristopi lahko in morala postati dostopna
vsakomur.
Sledilo je izjemno zanimivo predavanje dr.
Marjana Skalickega, sodelavca UKC in MF
Maribor o pomenu zdrave hrane za zdravje
ljudi ter vplivu hrane na zdravstveno sliko

slovenskega prebivalstva. Zaradi omejenega
prostora bo razprava dr. Skalickega podana v
ločenem članku v naslednji številki Ovtarjevih novic.
Dr. Milojka Fekonja, predsednica Zadruge Dobrina, ki jo je pod okriljem EPK oz.
projekta Urbanih brazd ustanovilo 5 kmetov
in 3 podporni člani prav v Jurovskem Dolu,
je predstavila delovanje zadruge. Danes je
vključenih že 43 kmetov, pretežno iz Slovenskih goric, le za produkte, ki jih v Slovenskih
goricah primanjkuje, je vključenih tudi nekaj
bolj oddaljenih kmetij. Zadruga svoje kupce
oskrbuje z na ekološki način pridelano zelenjavo in drugo kmečko hrano, nekaj je še integrirane pridelave, nekatere kmetije so še v
preusmeritvi. Dobrina že oskrbuje 35 javnih
zavodov. Dve leti trdega dela sta seveda premalo, da bi bila Zadruga že v polni kondiciji.
Število vključenih kmetij tako še vedno raste
in veseli so vsakega novega člana.
Zadruga Dobrina je dober primer sodelovanja in povezovanja malih kmetij. Slovenija
bi morala prepoznati pomen te zadruge in jo
podpreti v realizaciji zastavljene vizije, tako
Križovnikova. Prisotni gostje so se pridružili
temu mnenju. Upati je, da si bodo v okviru
svojih možnosti na državnem nivoju prizadevali za uveljavitev in razvoj tako dobrih praks,
ki potrebujejo vse kaj drugega kot ignoranco
tistih, ki jim ne bi smelo biti vseeno.
Predstavnik KZ Lenart se je vključil v razpravo in razgovor o poslanstvu zadrug. Poudaril je, da so danes ob primarnih nalogah
in poslanstvu zadrug glede združevanja in
prodaje tržnih viškov z vključenih kmetij za
zagotavljanje likvidnosti in preživetje zadrug
nujni in zelo pomembni tudi še drugi prodajni programi.
Z izmenjavo mnenj in predlogov smo nadaljevali v Avli Fredija Neuvirta ob kozarčku
rujnega in dobrotah, ki so jih pripravile skrbne kmečke gospodinje iz Jurovskega Dola.
H. K.

Komentar

Tudi politiki so samo ljudje

D

r. Martin Ivanič je v svoji knjigi
Ljudje in dogodki napisal, da je
bil 7. junija 1992 na predvolilnem
shodu v Jurovskem Dolu ustreljen samostojni kandidat za predsednika države Ivan
Kramberger, ki se je rodil 4. maja 1936.
Ivanič omenja, da je kandidat zaradi bližine z ljudstvom žel veliko podporo, zaradi
svoje politične neizoblikovanosti in neposrednosti pa tudi ostro zavračanje. Lahko
bi rekli, da je bil tudi ''dobri človek iz Negove'' samo človek kot vsak drug. Nekateri
so ga navdušeno spremljali, drugi pa ostro
zavračali. Tak odnos imajo ljudje do skoraj
vsakega politika, kar seveda velja tudi za
župane.
Še dobro, da imamo na Slovenskem malo
primerov grobega obračunavanja s politiki,
pri čemer mislim predvsem na fizične napade. Tega je v nekaterih parlamentarnih
demokratičnih državah precej več kot pri
nas. Besedni dvoboji, ki še tako odmevajo
v javnosti, so del strankarske demokracije
in seveda boja za oblast.
Sestavni del demokracije je izražanje
mnenj o politiki v javnosti, bodisi na predvolilnih shodih ali v medijih. Ljudje imajo
pravico in dolžnost, da javno ocenjujejo
ravnanje politikov, ki so jim zaupali usodo
občin in uprave. Vsaj enako pomembno pa
je, da na volitvah kritično presodijo, kdo bi
bil najbolj primeren za funkcijo, za katero
kandidira. Seveda pa je iluzorno pričakovati, da bodo politiki vse izrečene obljube
tudi uresničili. Nekateri kandidati pred izvolitvijo sploh nimajo prave predstave, kaj
jih čaka, in slepo verjamejo sami sebi, da so
vsemogočni in da bodo obljube izpolnili,
kar se seveda redko zgodi, ker so tudi politiki, kot rečeno, samo ljudje z napakami
in dobrimi lastnostmi. Pogosto še tako dobra volja ne pomaga, če ni volje pri drugih
odločevalcih, če ni denarja, če so nasploh
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slabe razmere in če jih veže strankarska disciplina, ki je lahko tudi zaviralni element.
Ljudje včasih od politikov, tudi županov,
nekritično pričakujejo čudeže. Pri politiki
pa se čudeži ne dogajajo.
Seveda pa je prav, da so volivci kritični
do pojavov korupcije, nemorale in nedelavnosti pri politikih. Take pojave je potrebno odločno obsojati. To bolj ali manj
uspešno počnejo mediji, ki pa jim včasih
tudi spodleti, ker v tekmovalnem vzdušju,
ki prevladuje med njimi, pozabijo, da so
tudi politiki samo ljudje, in včasih koga na
hitro obsodijo, ne da bi imeli za obsodbo
dovolj dokazov. Po drugi strani pa je večina lokalnih medijev manj kritična do lokalnih politikov, ker so največkrat od njih
tudi odvisni, bodisi v finančnem ali kadrovskem smislu. Politiki najraje vidijo, da se
jih hvali. Malo je samokritičnih politikov,
ki bi se vprašali, ali so storili vse, kar bi kot
politiki lahko in morali storiti.
Strankarski politični sistem je bistvo demokracije, vendar ima vgrajeno napako, da
morajo politiki ravnati tako, kot jim veleva
njihova stranka, čeprav ustava govori, da so,
npr. poslanci, svobodni pri svojem delovanju. Tega v praksi skoraj nihče ne upošteva.
Včasih se je politika krojila v partiji, sedaj
pa v vodstvih političnih strank. Morda je
bila ena redkih izjem delovanje poslancev
Pozitivne Slovenije v zvezi z interpelacijo
ministra Viranta. Državljani bi morali pri
izbiri ljudi za opravljanje politične dolžnosti bolj upoštevati, ne kaj kdo obljublja,
pač pa, kaj je že naredil v dobrobit ljudi v
svoji tovarni, na šoli, kot zdravnik ali na
kakšnem drugem delovnem mestu. Seveda
pa velja pri izbiri tudi upoštevati, kakšen
je kandidat kot človek v najširšem pomenu
besede. Pri izbiri je še najmanj pomembna
strankarska pripadnost.
Tone Štefanec
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Slovenskogoriški forum

Spomin na I. svetovno vojno in današnji čas

Č

lani Slovenskogoriškega foruma so
ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne obudili spomin nanjo. O
vzrokih in širših političnih in gospodarskih
okoliščinah, ki so privedle do dotlej največje
morije na svetu, je spregovoril član foruma in
zgodovinar dr. Ivan Rihtarič. Posebno pozornost je posvetil temu, kako je prva svetovna
vojna odmevala v svetu med Dravo in Muro
in kako je o njej poročal znameniti časopis
Štajerc. Tudi na tej osnovi so si udeleženci
v razpravi lahko ustvarili predstavo, kako je
prvo svetovno vojno v tedanjem času doživel
človek v osrednjih Slovenskih goricah.
Razprava, ki je sledila nadvse zanimivi
predstavitvi dr. Rihtariča, je pokazala, da je
prva svetovna vojna pustila globoke brazde
tudi v svetu med Dravo in Muro. Od tod je
odšlo na fronto na tisoče mladih fantov, od
katerih se mnogi niso več vrnili. V nekaterih
krajih so jim v preteklosti že izkazali spoštovanje s spomeniki, marsikje pa bodo verjetno
to še storili, saj doslej niso.
Ko so člani foruma razpravljali o spominu na prvo svetovno vojno in o vzrokih, ki
so pripeljali do nje, so eden za drugim ugotavljali, da mladi danes premalo poznajo
okoliščine, ki so privedle do svetovne morije.
Dobro pa bi bilo, da bi jih spoznali. Če bodo
mladi poznali vzroke, ki so privedli do prve
in druge svetovne vojne, se bodo znali lažje
izogniti novim mednarodnim konfliktom.
Razprava na forumu je pokazala, da bi bilo
mogoče v tem pogledu marsikaj koristnega
storiti tudi v Cerkvenjaku. Zato so se člani foruma dogovorili, da bodo pomagali pri vseh
tovrstnih aktivnostih v kraju. Tako bodo v
času občinskega praznika ob postavitvi spo-

menika generalu Maistru pripravili posvetovanje o teh prevratnih časih. Prav tako bodo
člani foruma mladim osvetljevali čase izpred
100 let. Dr. Rihtarič pa bo svojo razpravo na
forumu predstavil tudi mladim Cerkvenjačanom in Cerkvenjačankam na šoli in morda
še kje.
Ob robu razprave o spominu na prvo svetovno vojno, na kateri so sodelovali razumniki iz osrednjih Slovenskih goric in širše Slovenije (Milan Nekrep, Jurij Kunaver, Edvard
Pukšič, Franc Antolič, Ivan Rihtarič, Ivan
Janez Pučko, Mirko Žmavc, Jože Lojk, Robert
Lorenčič, Miha Lukač, Jelka Kunaver, Mira
Lojk, Marjan Žmavc, Tone Brumen, Tomaž
Kšela in drugi), so izvedli tudi občni zbor
Slovenskogoriškega foruma.
Na njem je njegov predsednik Tomaž Kšela
poročal o delu foruma v minulem letu. Člani foruma, ki je nastal na pobudo Marjana
Žmavca in deluje že skoraj desetletje in pol,
pišejo in ustvarjalno delujejo na mnogih področjih. Ker si vsi prizadevajo tudi za hitrejši
razvoj Cerkvenjaka, s katerim jih je na ta ali
oni način povezala usoda, si vsako leto vzamejo nekaj časa tudi za to, da bi prispevali k
razvoju osrednjih Slovenskih goric.
Lani so člani foruma pripravili kar nekaj
razprav o razvoju kraja in osrednjih Slovenskih goric, o čemer smo v Ovtarjevih novicah
že poročali. Najbolj pomembna pa je bila razprava ob občinskem prazniku o perspektivah
razvoja Cerkvenjaka in osrednjih Slovenskih
goric, ki jo je pripravil forum. Poleg tega je
forum pripravil več pogovorov in predavanj
na teme o ohranjanju zdravja in o sonaravnem kmetijstvu.
E. P., T. K.

Ogled pridobitev občine Cerkvenjak

P

o sestanku Slovenskogoriškega
foruma so se naslednje jutro zainteresirani člani foruma podali na
ogled pridobitev občine Cerkvenjak v
zadnjem času. Člane foruma je najprej sprejel
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc in
jim predstavil razvojne dosežke in načrte
občine. Nato je župan
člane Slovenskogoriškega foruma popeljal
na ogled gradbišča novega nizkoenergetskega
vrtca, novega športnorekreacijskega centra
in razširjene čistilne
naprave. Člani foruma
so si ogledali tudi, kako

potekajo agromelioracijska dela v dolini
Andrenškega potoka. Nad razvojem občine Cerkvenjak so bili navdušeni.
T. K.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Slavnostno ob 8. prazniku občine Sv. Jurij
v Slov. goricah

V

petek, 25. aprila 2014, je v prenovljenem kulturnem domu v Jurovskem
Dolu potekala osrednja proslava ob
8. občinskem prazniku občine Sv. Jurij v Slov.
gor. Poleg številnih domačinov, predstavnikov društev in drugih obiskovalcev iz te
mlade slovenskogoriške občine, župana Petra
Škrleca in podžupana
Gregorja Nudla so se
prireditve udeležili tudi
župan občine Benedikt
Milan Gumzar, župan
občine Lenart mag. Janez Kramberger, župan
občine Pesnica Venčeslav Senekovič, občine
Sveta Ana Silvo Slaček,
občine Šentilj Edvard
Čagran, direktor občinske uprave občine Cerkvenjak mag.
Vito Kraner, načelnik
Upravne enote Lenart
Jožef Kraner, ravnatelj
OŠ Jožeta Hudalesa
Stanislav Senekovič, farni župnik Janko Görgner ter rojak, kaplan iz župnije Svetega Lenarta, Sebastijan Valentan.
V pozdravnem nagovoru je župan Peter
Škrlec ob pregledu največjih investicij in
projektov, ki so jih v občini izvedli v zadnjih
osmih letih, odkar so se odločili za samostojno pot, poudaril, da je bila ta odločitev
za razvoj Jurovskega Dola prava. Hkrati je
Škrlec izrazil obžalovanje, da se to ni zgodilo
že v prvem valu nastajanja novih občin leta
1998, saj bi v tem času lahko izvedli še več pomembnih investicij na področju komunalne
infrastrukture. V kulturnem programu, ki ga
je povezovala Vida Ornik, so nastopili: Vokalna skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol,
Vokalna skupina Il Divji, ansambel OŠ Jožeta
Hudalesa in folklorna skupina Jurovčan.
Na osrednji proslavi
so bila podeljena tudi
priznanja zaslužnim
občanom za njihov prispevek k razvoju kraja
in razvijanju družbenih
aktivnosti. Tako je najvišje občinsko priznanje, zlati Jurjev zlatnik,
prejela Marija Fanedl
za dolgoletno vsestransko delovanje na področju lokalne skupnosti. Že od svojega 18.
leta je članica Rdečega
križa ter je bila 14 let
predsednica KO RK Sv.
Jurij. Na kulturnem področju je bila dejavna v dramski sekciji KUD
Ivan Cankar. V TD Dediščina je veliko pripomogla pri izvedbi etnološke prireditve Žetev. Jurovčani pa jo poznajo tudi kot aktivno

predsednico Župnijske Karitas, kjer to vlogo
opravlja že 14 let.
Letošnji prejemnik Jurjevega srebrnika pa
je ŠD Sv. Jurij v Slov. gor., ki za razvoj športa
na območju Jurovskega Dola skrbi že od leta
1967. Znotraj društva danes delujejo 4 sekcije, najbolj množična je nogomet. In prav na

uspehe domačih nogometašev so v Juriju še
posebej ponosni, tako sta svoje prve nogometne korake v tem društvu naredila Davorin
Šnofl, eden najboljših futsal igralcev v Sloveniji in bivši član slovenske futsal reprezentance, ter Leon Črnčič, član slovenske mlade
reprezentance do 23 let.
Priznanja občine Sv. Jurij za svoj prispevek
in aktivno udejstvovanje v kraju pa so prejeli: Suzana Najdenik za dolgoletno kulturno
ustvarjanje, Aleksandra Žugman za aktivno
delo v društvu Kmečkih gospodinj Sveti Jurij
in uspehe na področju peke peciva, Jože Divjak ml. za uspešno delovanje na različnih področjih lokalne skupnosti in oseba, brez katere bi tudi naš časopis bil precej manj barvit
in slikovit, Maksimiljan Krautič za poseben
prispevek pri razvoju lokalne skupnosti.

Za dobro voljo po osrednji proslavi so poskrbeli člani in članice Društva vinogradnikov in kmečkih gospodinj Sv. Jurij.

Prireditve v sklopu občinskega praznika

Rumeni muškat Franca Senekoviča izbran za Jurjevo vino 2014
Člani Društva vinogradnikov Sv. Jurij so v
sodelovanju z občino Sv. Jurij v Slov. gor. 3.
maja 2014 pripravili Izbor Jurjevega vina. Na

prvem izboru za Jurjevo vino so s svojimi vini
sodelovali: Hermina Križovnik in Ivan Špindler iz Jurovskega Dola, Ivan Toplak in Franc
Senekovič iz Zgornjega
Partinja ter Vlado Satler iz
Spodnjega Gasteraja.
Ocenjevalna
skupina,
ki so jo sestavljali župan,
članica in člani občinskega
sveta, predstavnik občinske uprave in predstavnik
Društva vinogradnikov Sv.
Jurij, se je odločala med devetimi različnimi vzorci vin
(en vzorec zvrsti ter po dva
Ocenjevalna komisija
je za prvo Jurjevo vino
izbrala rumeni muškat
Franca Senekoviča.
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vzorca rumenega muškata, sauvignona, traminca in chardonnaya). Komisijo je najbolj
prepričal rumeni muškat Franca Senekoviča
iz Zg. Partinja, ki je dobil največ točk in tako
bil razglašen za Jurjevo vino. Izbrano vino bo

leto dni protokolarno vino občine. Z njim se
bo ta predstavljala na občinskih prireditvah,
ustekleničeno vino pa bo služilo kot protokolarno darilo občine.

2. kmečke igre Društva kmečkih gospodinj
Kljub ne najbolj naklonjenemu vremenu so
da Komperšak se v imenu društva zahvaljuje
članice Društva kmečkih gospodinj Sv. Jurij v
vsem, ki so pripomogli k uspešni izvedbi iger.
nedeljo, 4. maja, uspešno spravile pod streho
Še posebej pa se želijo v društvu zahvaliti ŠD
2. kmečke igre. V spretnostnih kmečkih in
Sv. Jurij za odstop igrišča, povezovalcu iger, to
tudi šaljivih igrah so se pomerila društva in
je bil Gregor Lasecky, Maksimiljanu Krautiču
organizacije, ki delujejo na območju občine
za fotografiranje, Vesni in Dušanu Fekonji ter
Sv. Jurij v Slov. gor. Ekipe so tako tekmovale v
Jožku Jagru za ozvočenje. Glede na nasmejarazstavljanju voza, nošenju »korpa« na glavi,
ne obraze sodelujočih in tistih, ki so si igre
nošenju jajc na krušnem loparju, oblačenju
ogledali, pa v društvu zatrjujejo, da bodo igre
strašila, vrtenju okoli kola in igri, ki se je imezagotovo tudi prihodnje leto ob naslednjem
novala »Osel išče štalo«. Čeprav sta bila na
občinskem prazniku.
prvem mestu druženje
in zabava, je na koncu
vse zanimal tudi pogled
na končno razvrstitev
ekip. Največ spretnosti
in hitrosti so pri igrah
pokazali člani PGD Sv.
Jurij v Slov. gor., ki so
tako postali zmagovalci 2. kmečkih iger,
organiziranih v času
občinskega praznika.
2. mesto je pripadlo
ŠD Sv. Jurij v Slov. goricah, 3. pa KD Ivan
Cankar Jurovski Dol.
Predsednica Društva
kmečkih gospodinj Sv.
Jurij v Slov. gor. Miran- Utrinek iz 2. kmečkih iger, na katerih je bilo potrebno obleči tudi strašilo.
Foto: Anja Krautič

Otvoritev »Hajnčove poti« v Jurovskem Dolu
Urejena sprehajalna pot med osrednjim trla Marija Konrad in Ivan Bauman, hči in sin
gom v Jurovskem Dolu in športnim parkom
gospoda Hajnča. Avtorica zapisa na tabli je
v Jurovskem Dolu bo odslej nosila ime po
članica občinskega sveta Marija Šauperl.
Janezu Baumanu – Hajnču, »Hajnčova pot«.
Uradni del otvoritve se je zaključil na trgu
Sprehajalno potko, ki
je bila urejena v sklopu prenove vaškega jedra v Jurovskem Dolu
leta 2012, je namreč
že pred več kot 20-imi
leti pričel urejati prav
Janez Bauman – Hajnč
iz Jurovskega Dola. Po
njegovi smrti leta 2003
je pot postala zapuščena.
V pozdravnem govoru na uradni otvoritvi,
ki je potekala 8. maja
v sklopu občinskega
praznika, je župan občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Peter Škrlec poudaril, Župan Peter Škrlec s hčerko in sinom gospoda Hajnča, Marijo Konrad in
Ivanom Baumanom
da je pomembno, da
se ohranja spomin na
takšne ljudi, ki so s svojo srčnostjo in prostos kulturnim programom – na harmoniko je
voljnim delom prispevali za skupno dobrobit
zaigral Dejan Arcet, zapela je Vokalna skupiin k boljšim življenjskim pogojem v domana Kulturnega društva Ivan Cankar, ki jo pod
čem kraju. Po prvem sprehodu obiskovalcev
vodstvom Gabrijele Grabšnik sestavljajo Cinpo uradno po Hajnču poimenovani poti do
dy Beširević, Mojca Toš, Tadeja Grabušnik,
informativne table je sledil še simboličen prePia Grah, Ana Tiana Bauman in Tjaša Repa.
rez traku, ki sta ga skupaj z županom prereza-

Sv. Jurij prinesel sončno in nasmejano Jurjevo nedeljo s
tradicionalnim blagoslovom konj
Po muhastem aprilskem vremenu ob koncu meseca so bile oči organizatorjev TD De-

diščina in vseh, ki v Jurovskem Dolu skrbijo
za tradicionalno jurjevanje, uprte v nebo.
Jurovski zavetnik je poskrbel za lepo vreme,
Jurovčani in številni
obiskovalci širom Slovenskih goric in tudi iz
drugih krajev po Sloveniji pa so poskrbeli, da
dobre volje na Jurjevo
nedeljo ni manjkalo.
Na tradicionalnem
blagoslovu konj in
povorki je s svojimi
konjeniki sodelovalo
81 konjev. Po besedah
predsednice TD Dediščina Marije Šauperl
so konjeniki svoje konje pripeljali iz domala
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vseh koncev Slovenskih goric, pa tudi iz Maribora, Slovenske Bistrice, Radencev, Šentilja.

Letošnja povorka je potekala po spremenjeni trasi, in sicer ob potoku Globovnica do
travnika in priveza v
Jurovskem Dolu, kjer
je potekal tradicionalni blagoslov, ki sta ga
opravila domači farni
župnik Görgner in gostujoči kaplan iz Lenarta Sebastijan Valentan.
Zbrano množico je v
nagovoru
pozdravil
tudi župan Peter Škrlec, ki je nato skupaj s
predsednico TD Dediščina in dolgoletno
idejno vodjo te prireditve, Marijo Šauperl,
podelil udeležencem
Tradicionalnega blagoslova konj v Jurovskem Dolu se je tudi letos udele- spominske medalje.
žilo veliko konjenikov iz različnih koncev Slovenskih goric in širše.

Predsednica TD Dediščina se za pomoč
pri organizaciji prireditve in pripravi prizorišča, kjer poteka blagoslov konj, zahvaljuje
vsem članom društva, domačim lastnikom
konj, članom skupine Štajerski (gasterajski)
rendžerji, Dragu Korošcu, Janku Zelenku z
domačimi mladimi glasbeniki, PGD Sv. Jurij, gospodu Verletu in KZ Lenart za uporabo
prostora ter domačim ponudnikom, ki so s
svojimi pridelki pomagali pri izvedbi prireditve.
Letošnja novost na Jurjevi nedelji je bil tudi
t. i. kmečki sejem, ki je postregel z domačo
ponudbo in predstavitvijo dopolnilnih dejav-

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. Prispevkov z elemenenti
sovražnega govora in ne-podpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide
11. julija 2014!

Uredništvo

nosti na kmetijah. Po besedah Šauperlove je
namen kmečkega sejma in dogodkov ob blagoslovu konj predvsem popestritev turistične
ponudbe in narediti majhen podeželski kraj
čim zanimivejši drugim obiskovalcem.
Naj ob koncu zapišem še misel, ki jo je zapisala predsednica TD Dediščina Marija Šauperl in nekako zaokrožuje celotno Jurjevo
nedeljo: »Zeleni Jurij nam je prinesel veselje,
vsaj za ta dan se je zanesljivo naselila sreča v
nas vse.«
Dejan Kramberger, foto: Maksimiljan
Krautič

Zahvala

I

skreno se zahvaljujemo županu občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah Petru
Škrlecu in celotni občinski upravi za
odlično organizacijo in prijetno druženje
ob otvoritvi sprehajalne poti od športnega parka do osrednjega trga v Jurovskem
Dolu – »Hajnčove poti«, ki je potekala v
okviru 8. občinskega praznika v četrtek, 8.
maja 2014.
Zahvala gre tudi občinskemu svetu občine Sveti Jurij, ki je pot poimenoval po
našem Hajnču, in predvsem gospe Mariji
Šauperl za podporo pri ureditvi te poti in
pripravo besedila, ki dopolnjuje to spominsko obeležje.

Prav tako se zahvaljujemo Društvu
kmečkih gospodinj Sv. Jurij in Vinogradništvu Toplak, ki so pripravili pogostitev,
ob kateri smo se udeleženci otvoritve zadržali na trgu in budili spomine na Janeza
Baumana–Hajnča, ter vsem nastopajočim:
harmonikarju Dejanu Arcetu in Vokalni
skupini Kulturnega društva Ivan Cankar,
ki so popestrili program, ter Vidi Ornik za
vodenje prireditve.
Še enkrat se z globokim spoštovanjem
in hvaležnostjo zahvaljujemo vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k tej pridobitvi v
naši občini.
Sorodniki Janeza Baumana–Hajnča

Občina Benedikt
KOLEDAR PRIREDITEV OB 15. PRAZNIKU OBČINE BENEDIKT
Dan

Datum

Ura

Naslov prireditve

Kraj

Organizator

Ostalo

sreda

18. junij

9:00

Vrtec Benedikt

JSKD Lenart, KD Benedikt, OŠ
Benedikt

VSTOP PROST

petek

20. junij

17:00

KAKO JE RUSICA PREMAGALA
GRDINICO, lutkovna delavnica za
otroke
2. samostojna razstava ročnih del
Ročnodelskega krožka KD Benedikt
Glasbeno-lutkovna delavnica za otroke
vrtca in ostale
Glasbeno-lutkovna delavnica za otroke
vrtca in ostale
Glasbeno-lutkovna delavnica za otroke
vrtca in ostale
Glasbeno-lutkovna delavnica za otroke
vrtca in ostale
Nekoč in danes - raziskava ljudskega
izročila v naših krajih
Športne igre med naselji

Dom kulture Benedikt

Kulturno društvo Benedikt

Razstava odprta še 21. in 22. 6. 2014 od 8. do
19. ure

Dom kulture Benedikt

Društvo Musica Levares

Dom kulture Benedikt

Društvo Musica Levares

Dom kulture Benedikt

Društvo Musica Levares

Dom kulture Benedikt

Društvo Musica Levares

Pri Slatinskih vrelcih

Kulturno društvo Vrelec Benedikt

Igrišče ob Športni dvorani Benedikt

KMN Benedikt

ponedeljek 23. junij

9:30

torek

24. junij

9:30

četrtek

26. junij

9:30

petek

27. junij

9:30

petek

27. junij

19:00

sobota

28. junij

14:00

nedelja

29. junij

13:00

nedelja

29. junij

19:00

ponedeljek 30. junij

14:00

torek

1. julij

15:00-20:00 Jahalne urice

Trstenik 21 (Gostilna na kmetiji
Kaučič)

Društvo ljubiteljev konj Benedikt

torek

1. julij

20:00

Športna dvorana Benedikt

Klub krvodajalcev Benedikt

sreda

2. julij

7:00-12:00

Humanost in kultura Benedikt 2014 otvoritev razstavnega salona
Izredna krvodajalska akcija

OŠ Benedikt

OO RK Benedikt

sreda

2. julij

15:00

Streljanje z zračno puško

Lovski dom Benedikt

Lovska družina Benedikt

četrtek

3. julij

18:00

Kolesarjenje po občini za vse generacije

Izpred Športne dvorane Benedikt

Društvo upokojencev Benedikt

petek

4. julij

18:30

Občina Benedikt

10:00

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Osrednji prostor razstavnega salona
Benedikt s podelitvijo občinskih priznanj Humanost in kultura Benedikt 2014
(Športna dvorana Benedikt)
Županov večer - osrednja prireditev ob
Prireditveni šotor pri ŠD Benedikt
15. občinskem prazniku
2. Benediški tek
Izpred Športne dvorane Benedikt

20:00

Off road dirka z avtomobili na daljinsko Pri Gostišču Lekežič
vodenje
Pa praznujmo skupaj; samostojni koncert Dom kulture Benedikt
pevk ljudskih pesmi Žitni klas
Turnir v balinanju
Balinišče pri Penzionu Petelin

Modelarsko društvo Dromios
Kulturno društvo Benedikt
Balin klub Petelin Benedikt
Vožnja s kočijo, vodeno jahanje v maneži,
ustvarjalne delavnice (KD Benedikt), zabava
na napihljivih igralih ter obisk slončka Fala.
Razstavni salon na ogled vsak dan do nedelje,
13. 7. 2014, med 8. in 20. uro.
V ponedeljek in torek od 16. ure dalje
možnost treninga pri lovskem domu,
udeleženci lahko za tekmovanje uporabljajo
svoje zračne puške.

Občina Benedikt

sobota

5. julij

20:00

Veselica

Prireditveni šotor pri ŠD Benedikt

GTD Klapovüh Benedikt

nedelja

6. julij

15:00

Spoznavajmo svoj kraj - pohod predstavitev arheološke ceste

Izpred Športne dvorane Benedikt

sobota

12. julij

14:00

2. spominsko gasilsko meddruštveno
tekmovanje - v spomin na Dušana
Mauriča in Marjana Klobasa

Benedikt - travnik ob Slatinski cesti

nedelja

13. julij

10:00

Slavnostna maša v počastitev farnega
patrona Sv. Benedikt - farno žegnanje

Cerkev Sv. Benedikta

ZD Atlantida Raj Slave v sodelovanju z Brez štartnine
OO RK Benedikt in Društvom kmečih
žena in deklet Benedikt
PGD Benedikt
Za ekipe članic in članov brez omejitve
starosti posameznega tekmovalca. V primeru
slabega vremena bo tekmovanje izvedeno na
dvorišču Inox Centra Benedikt.
Župnija Sv. Benedikt
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Občinski praznik Benedikta - praznik
druženja

V

občini Benedikt se že intenzivno pripravljajo na proslavljanje občinskega
praznika, ki bo letos potekalo od 18.
junija do 12. julija, vrhunec pa bo doseglo na
»Županovem večeru« 4. julija. V proslavljanje občinskega praznika se bodo vključila domala vsa društva in organizacije, ki delujejo v
občini Benedikt.
Kot pravi župan občine Benedikt Milan
Gumzar, bo letošnji občinski praznik tako

Benedikt se pripravlja na praznik.

kot vsi dosedanji v prvi vrsti praznik druženja
občank in občanov ter drugih obiskovalcev.
»Nekateri v Sloveniji zmotno mislijo, da je
občina uspešna samo, če se občinski svetniki
med seboj prepirajo ali če se izkaže z novo investicijo. Delno ste za to krivi tudi novinarji,
saj občina pride v časopise samo v teh dveh

Novi vrtec raste.

primerih. Če občina skrbno vzdržuje in skrbi za vse, za kar je odgovorna, ter zagotavlja
nemoteno življenje občank in občanov, ni
vredna v očeh novinarjev nič,« pravi smeje
Gumzar. Z vso resnostjo pa dodaja: »Občina
pa je še kaj več kot podjetje za vodenje investicij. V prvi vrsti mora skrbeti, da občanke
in občani na lokalni ravni zadovoljujejo svoje
potrebe in interese ter da je njihovo življenje
v domačem kraju kakovostno.«
»V zadnjih 15-letih me novinarji ob občinskih praznikih vedno sprašujejo, kakšno
investicijo smo ali bomo odprli. Skoraj nihče
me še ni vprašal, kako živijo naši občani, kakšen je njihov standard in kako so zadovoljni,« pojasnjuje župan občine Benedikt.

Po Gumzarjevih besedah se je kakovost življenja občank in občanov ter njihovih otrok
v občini Benedikt v zadnjih letih zelo povečala. »Danes imamo v občini Benedikt mnogo
višji družbeni standard kot pred desetletjem
ali dvema. Imamo dober vrtec, odlično šolo,
veliko dvorano za športne aktivnosti in prireditve, v veliki meri modernizirano cestno
in vso drugo infrastrukturo in še bi lahko
našteval. Družbeni standard v občini je višji,
kar tudi več stane, žal pa se
v zadnjih letih temu primerno niso povečale plače. Občanke in občani ter
njihovi otroci imajo zaradi
tega bolj kakovostne javne
storitve na lokalni ravni in
manj skrbi, vendar pa tudi
nekoliko več stroškov. Vsaka izboljšava oziroma investicija prinaša nove stroške,
ki so potrebni za njeno
obratovanje in vzdrževanje, zato je v teh časih tudi
z investicijami treba hiteti
premišljeno. To uči že star
slovenski pregovor.«
Gumzar je prepričan,
da so občanke in občani v
glavnem zadovoljni s tem,
kar imajo v občini, ter s kakovostjo vrtca,
šole, komunalne in gospodarske infrastrukture, telovadnice ter možnostmi za kulturno
in športno udejstvovanje na lokalni ravni.
»Na to, kako so Benedičanke in Benedičani
zadovoljni kot državljani in kot delojemalci
ali delodajalci, pa občina ne more vplivati,«
pravi Gumzar, ki je tudi
sam kritičen do političnih
razmer v Sloveniji. »Velik problem je, ker nihče
nima vizije razvoja, kaj
naj bi v Sloveniji naredili
v naslednjih petih letih.
Pred mnogimi leti smo si v
Sloveniji zadali za cilj, da se
osamosvojimo. Potem smo
si prizadevali za vključitev
Slovenije v Evropsko unijo
in Nato. Ko smo to dosegli, smo si prizadevali za
vključitev v evro območje.
Sedaj pa se zdi, kot da nimamo več prave vizije, kaj
hočemo in za kaj si prizadevamo. Naloga politike na
državni ravni je, da oblikuje oziroma pokaže vizijo razvoja in integrira
ljudi za njeno uresničitev.«
Poleg tega, da se pripravljajo na občinski
praznik, v občini Benedikt opravljajo tudi
druge, za razvoj pomembne naloge, ki so v
pristojnosti občine. Tako so člani občinskega
sveta v prvem branju sprejeli predlog odloka
o občinskem prostorskem načrtu občine Benedikt. Gre za pomemben dokument, saj je
občinski prostorski načrt temeljni prostorski
akt, ki določa strateške usmeritve prostorskega razvoja občine, namensko rabo prostora.
Hkrati občina, kot pravi Gumzar, skrbi tudi
za izvajanje vseh drugih funkcij, ki občanom
omogočajo mirno in dostojno življenje.
T. K.

Občina Cerkvenjak

Uspešna agromelioracija in komasacija

V

občini Cerkvenjak po besedah župana Marjana Žmavca intenzivno potekajo agromelioracijska in komasacijska dela na zemljiščih v dolini Andrenškega
potoka. Gre za okoli 97 hektarov zemljišč, ki
jim bodo z agromelioracijskimi deli izboljšali
kakovost. Doslej je bila dolina ob Andrenškem potoku močvirna, zarasla s ščavjem ob
potoku in delno degradirana zaradi odtokov
iz čistilne naprave na začetku doline. S tem,
ko so poglobili odtočne jarke, posekali drevje
in ščavje ob potoku ter izvedli agromelioracijske posege na celotnem območju, so krepko dvignili kakovost zemljišč. Že prej pa so
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razširili in posodobili čistilno napravo na
začetku doline, tako da dolina zaradi nje ni
degradirana.
Zemljišča v dolini Andrenškega potoka so
v lasti blizu sto lastnikov in solastnikov. Po
besedah župana občine Cerkvenjak Marjana
Žmavca so lastniki dobro sprejeli ukrepe za
izboljšanje zemljišč. Tudi tisti, ki so bili spočetka nekoliko zadržani, so kmalu spoznali,
da jim bodo agromelioracijska dela in komasacija samo koristili, saj bodo na svojih zemljiščih lažje in ceneje pridelovali hrano. Poleg tega pa se bo vrednost njihovih zemljišč
samo povečala.

O tem govorijo tudi
številke, saj bodo za
agromelioracijo doline
Andrenškega
potoka namenili 224.000
evrov, za komasacijo pa
240.000 evrov. Sredstva
za izvedbo del bodo
zagotovili iz evropske
oziroma državne blagajne na osnovi tako
imenovanega »ukrepa
125« (gre za ukrep za
izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem oziroma
prilagoditvijo kmetijstva). Projekt izvajajo
preko ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Projekt je sofinanciran s strani evropskega
kmetijskega sklada s 75 odstotki sredstev, 25
odstotkov sredstev pa bo zagotovilo ministrstvo za kmetijstvo. Občina Cerkvenjak bo za
ta zares velik in koristen poseg v naravo plačala samo davek na dodano vrednost.

Agromelioracijska dela izvaja Komunala
Slovenske gorice, komasacijska dela pa Geodetski zavod Celje. Lastniki vidijo, da gre za
dragoceno naložbo, ki je sami ne bi zmogli.
Poleg tega v občini Cerkvenjak gradijo
tudi petoddelčni nizko energetski vrtec Pikapolonica. Veliko naporov pa vlagajo tudi
v pripravo občinskega
prostorskega načrta, ki
bo po besedah župana
verjetno javno razgrnjen septembra. Takrat
bodo občanke in občani lahko nanj še zadnjič pred dokončnim
sprejemom dajali tudi
pripombe.
Sicer pa se ta čas v
občini Cerkvenjak pripravljajo tudi na praznovanje občinskega
praznika. V njegovem
okvirju bodo pripravili
41 prireditev.
T. K.

Občina Lenart

Občina Lenart finančno v upniško–
dolžniškem začaranem krogu
Pogovor z županom občine Lenart mag. Janezom
Krambergerjem
Kako poteka ureditev občinskih financ oz. težkega proračunskega položaja?
Dejstvo je, da je finančna situacija v naši
občini v tem trenutku zapletena. Znesek, ki
nam ga dolgujejo država in nekatere pravne
in fizične osebe, dosega okrog milijon evrov.
Svoje obveznosti smo zaprli s kratkoročnimi krediti in v 2. polovici prihodnjega meseca pričakujemo, da bomo dobili odobren
dolgoročni kredit, s katerim bomo sanirali
kratkoročne obveznosti. Računamo pa tudi,
da bomo z ministrstva za kmetijstvo in okolje
dobili tudi tista kohezijska sredstva, ki nam
pripadajo.
Se kaj premika v novi poslovno-industrijski
coni? Izpad dohodka od prodanih parcel je zelo
pomemben del proračunskega primanjkljaja.
Ves čas si zelo prizadevamo, da bi v NPIC
pritegnili investitorje. V zadnjem obdobju
smo eno manjših parcel prodali in investitor
bo investicijo v manjšem obsegu tudi izpeljal.
Spodbudno je, da se je pred dnevi oglasil investitor z Dunaja, ki išče zemljišče za mednarodno korporacijo. Posredovali smo mu

vse podatke in
upanje, da se bo
kaj premaknilo,
vendarle je. Investitorji sicer v
času, kot je, pričakujejo stabilno
in stimulativno
davčno politiko
in stabilno politiko zaposlovanja. A država je
v tem času zašla,
nimamo vlade s polnimi pooblastili, velik del
leta se bomo ukvarjali z volitvami. Vse je v
mrtvem teku, ko se ne bo nič dogajalo. Če
industrijsko cono, ki je na primerni lokaciji,
spravimo v funkcijo, bomo lahko finančni
položaj občine ustrezno sanirali.
Kaj se da v tem trenutku reči o dveh večjih naložbah – o gradnji sekundarnega vodovoda v
KS Voličina in o komunalnem urejanju naselja
Radehova?
Del projekta sekundarnega vodovoda zaključujemo. Dela bodo
v teh dneh končana in
tudi plačana izvajalcem. Za drugi del, ki
zajema naselja Selce,
Rogoznica in Straže,
smo se prijavili na razpis 5. maja. Mediji so
poročali o zmedi, ki je
nastala. Naša uslužbenka je nekaj ur dežurala
na Petrolovem bencinskem servisu, da je
lahko takoj po polnoči
oddala vlogo na ministrstvo. Za takšne stvari bi bilo potrebno koga
povprašati po zdravju!
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Še v tem mesecu pa pričakujemo odgovor,
ali smo na tem razpisu uspeli ali ne. Če smo
uspeli, bomo začeli z deli, kajti izvajalca imamo izbranega.
Izgradnja infrastrukture v starem in novem
naselju Radehova – to investicijo smo začasno prekinili, ker v tem trenutku nimamo fi-

nančnih sredstev; če bomo z deli po pogodbi
nadaljevali, izvajalcem tega ne bomo mogli
plačati. Pogovarjamo se, da bomo opravili
najnujnejša dela, da ne bo nastajala škoda na
že izvedenih delih pri elektriki in javni razsvetljavi. Morda bi uspeli postaviti tudi robnike za pločnike in cesto. Tako bi omogočili,
da bi se uporabniki lahko priključili na kanalizacijski sistem in začeli uporabljati vsaj del
infrastrukture.
Da ne bi govorila zgolj o težavah, se zadrživa pri uspešni zgodbi, Kmetijsko-obrtni sejem
KOS 2014 je pred vrati. Dobri pobudi je sledilo
dobro nadaljevanje.
Tej ugotovitvi lahko pritrdim. Občina se
pri sejmu pojavlja kot soorganizator, ker
omogočamo prostor in naš režijski obrat pomaga pri nekaterih delih v organizaciji, sicer
pa je organizator Konjeniški klub Slovenske
gorice. Organizatorji mi povedo, da je za to
področje dejavnosti velik interes razstavljavcev. Sejemski prostor je zaradi neposredne
bližine avtoceste zelo primeren in tudi sama
tema – kmetijstvo in obrt s poudarkom na
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah – je zelo

aktualna. V Gornji Avstriji imajo že 15 let
podoben sejem Ab Hof. Tam se veliko kmetij
ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi in tudi
pri nas je tendenca takšna. Zaradi majhnosti
kmetij je v tej smeri precej zanimanja naših
kmetovalcev. Organizatorji imamo velik suport s strani kmetijsko–gozdarske zbornice
in ministrstva za kmetijstvo in okolje. Nadejam se, da bo v prihodnje ta sejem prerastel
okvirje osrednjih Slovenskih goric in bomo
na tem prostoru videli
predstavitve dopolnilnih dejavnosti iz širšega območja Slovenije.
Odprli smo letošnji volilni paket. Evropskim
volitvam bodo sledile
predčasne državnozborske volitve, nato bodo
lokalne. Predvolilni čas
je tudi čas, ko se v volilni tekmi pojavljajo tudi
manj sprejemljive ali nesprejemljive oblike
predvolilnega boja. V Lenartu se je v zadnjem
času pojavilo nekaj anonimk, tudi zaradi ukinitve enega od volišč.
Pred dobrim letom smo spremenili lokacijo enega od volišč. Tega nismo naredili na
pamet, ampak z razlogom, kajti nekateri občani so nas opozarjali, da se na tem volišču
dogajajo stvari, ki za volišče niso primerne.
Na tej lokaciji je tudi poslanska pisarna enega od poslancev DZ. Volišče smo s te lokacije
premaknili v Lovski dom Lenart, kar so občani dobro sprejeli. Lastnik gostišča, kjer je bilo
volišče, je seveda zainteresiran, da se to ne bi
zgodilo. Zaradi tega krožijo različne anonimke, v katerih me pozivajo, naj volišče vrnemo.
Na neki način mi tudi grozijo. Deležen sem
tudi šikaniranj s strani posameznikov. Pomagajo jim somišljeniki, ki v zgodnjih jutranjih
urah po vaseh in mestu Lenartu trosijo letake. Kar zadeva to in ostale odločitve, sem jih
in bom vsakomur in javnosti pojasnil z argumenti. Tisti, ki zadeve premislijo, jih lahko
razumejo.
Tekst in foto: Edvard Pukšič

Izgradnja vodooskrbnega omrežja v KS
Voličina

O

bčinski svet občine Lenart je na 19.
redni seji 26. 9. 2013 sprejel sklep o
potrditvi investicijskega programa za
projekt »Izgradnja vodooskrbnega omrežja
za območje KS Voličina«, ki ga je za občino
Lenart izdelala Razvojna agencija Slovenske
gorice v sodelovanju z občinsko upravo občine Lenart.
Predvideva se izgradnja novih vej vodovodnega omrežja, ki bo priključeno na mestni vodovod, kar bo omogočilo konstantni
pretok zdrave pitne vode, zadostne tlake ter
nemoteno oskrbo področja in prebivalcev z
vodo. Istočasno bo zgrajena ustrezna hidrantna mreža z nadzemnimi hidranti za stalno
zagotavljanje požarne vode. Celotno območje
bo oskrbovano iz istega vodnega vira (Mariborski vodovod). Skupna dolžina vseh vodov
je cca 13.155 m.
Z izvedbo investicije bo urejena vodooskrba za 398 prebivalcev v 135 obstoječih gospodinjstvih v naseljih: Selce, Črmljenšak, Straže
in Rogoznica.
Skupna vrednost investicije po tekočih
cenah znaša 849.210,16 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost) in se bo izvajala predvidoma skladno s časovnim načrtom
od julija 2014 do septembra 2015. Viri za financiranje bodo zagotovljeni šele po prejemu
sklepa o sofinanciranju s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo:
-- EU, ESRR, v okviru prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, v
znesku 673.332,54 EUR in
-- lastna finančna sredstva v znesku
175.877,62 EUR.
Občina Lenart je v decembru 2013 v skladu
z navodili Ministrstva RS za gospodarski ra-
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zvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT)
ter zakonom o javnem naročanju po odprtem
postopku izvedla izbiro izvajalca gradbenoobrtniških del. Do podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem še ni prišlo, ker še nimamo
sklepa o sofinanciranju s strani MGRT.
Od avgusta 2013 do sredine aprila 2014
smo čakali na 8. javni poziv MGRT. Med
tem časom smo pridobili za izvedbo investicije tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje
in soglasje vseh županov celotne Podravske
regije ter pozitivno mnenje MGRT o Izvedbenem načrtu RRP Podravske regije za
obdobje 2013-2015. Po podatkih MGRT so
regije v celotni Sloveniji v izvedbene načrte
uvrstile projekte v višini preko 200 milijonov
EUR, razpisana sredstva znašajo 31 milijonov
EUR. Glede na to, da so vsi projekti, ki bodo
izpolnjevali pogoje in kriterije, upravičeni do
sofinanciranja, so se odločili, da bo kriterij za
razvrščanje vlog čas oddaje vloge. Pri tem so
upravičencem zagotovili čim bolj enakovredno obravnavo s tem, da osebna oddaja vloge
ni mogoča in da vlogo lahko oddajo pri vseh
ponudnikih poštnih storitev.
Osmi javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015,
je bil objavljen 18. 4. 2014. Rok za predložitev
vlog je bil od 5. 5. 2014 od 00.00 do 15. 5.
2014 do 23.59 ure.
Vloga za Izgradnjo vodooskrbnega omrežja za območje KS Voličina je bila oddana na
Petrolu v Mariboru, na Tržaški cesti, 5. 5.

2014 ob 00:00:54. Javni poziv se lahko zaključi predčasno v primeru porabe višine sredstev za ta javni poziv, zato se je rok za prejem
ponudb praktično zaključil v enem dnevu –
5. 5. 2014.
Odpiranje in formalni pregled vlog, ki
bodo prispele na MGRT, bo izvedeno najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema
vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
Po pregledu in potrditvi formalne ustre-

znosti oz. popolnosti vlog bo sledil pregled
vsebinske ustreznosti posredovanih vlog.
Vlagatelji bomo o rezultatih javnega poziva
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma formalno in vsebinsko popolne vloge. O
dodelitvi sredstev bo s sklepom odločil predstojnik MGRT.
Lidija Šipek, univ. dipl. inž. kmet., višja
svetovalka za kmetijstvo, EU zadeve in javna
naročila

Dvaindvajsetič za 1. maj na Zavrh

S

liši se kar zanimivo, ob pričakovanju, koliko napisanih strani bi se pojavilo pred
vami, če bi opisali vsak pohod posebej!
Nič se ne bojte, saj bom strnil le nekaj misli in
pomislekov na prvomajske pohode na nam
tako priljubljeno izletniško točko.

Bilo je leta 1992, ko so na Hrvaškem še odmevale eksplozije, slišane tudi na slovenskem
ozemlju.
Slovenski državljani smo se že rešili, vsaj
tako smo bili prepričani takrat, izpod jugoslovanskega jarma.
»Kaj, če bi šli za 1. maj na Zavrh?« smo
si zastavili vprašanje France, Mojca, Katja,
Franc in Lenka.
»Zakaj pa ne!« In tako se je »rodil« Prvomajski pohod na Zavrh.
Pa mislite, da zaradi kakšnih političnih,
ideoloških ali pridobitvenih razlogov?
Ne, ne! Le zaradi hoje, druženja, lepih razgledov z Maistrovega stolpa in še marsičesa.
Ni bilo vika in krika več sto ljudi, le šepet narave in ptičje petje nas je v srcu navduševalo
in razveseljevalo nad tem, da smo se pravilno
odločili za ta dan! Malico in pijačo smo imeli,
po planinsko, v nahrbtniku, tako da nismo bili
odvisni od nikogar. Pa če me spomin ne vara,
nas je dobila tudi dežna ploha. Ker takrat še
nismo poznali vremenske napovedi, tako kot
danes, ali je nismo pozorno poslušali po radiju ali televiziji, nismo ponesli na ta kratki
pohod rezervnega perila. Prvi sosed Maistrovega stolpa nam je priskočil na pomoč, pa ne
samo s suhimi oblačili, temveč tudi z jedačo

in pijačo. Dobri in prijazni ljudje se najdejo
vsepovsod, seveda, če si tudi ti njim podoben
po duši in srcu!
Iz leta v leto se je število pohodnikov večalo, tako da je leta 2010 doseglo magično število 2000 obiskovalcev. Kako pa smo prišli do
te impozantne številke?
Čisto preprosto! Toliko je bilo podeljenih
malic, ki jih je plačala
občina Lenart. Do tega
trenutka je bil to res
pravi pohod prijateljstva in druženja občanov Slovenskih goric.
Vsak skrben gospodar,
dobronameren svojim
delavcem, občanom,
bi moral skrbeti za
njihovo dobro voljo in
počutje.
Saj vemo, da na tem
svetu ni nič zastonj!
Denar pa vemo, da
mora krožiti! In vedno kroži od ustvarjalca,
delavca, preko davkov do države in občine.
In ne nazadnje je župan tisti, od katerega je
odvisno počutje in blagostanje občanov. In
zakaj je zamrl ta lep, ljudem prijazen običaj?
Pohod na Zavrh je tako rekoč z leti postal
turistična atrakcija, poznana po vsej Sloveniji. Ker pa je turizem tudi pridobitna panoga,
to je veja gospodarstva, se je pohod pred dvema letoma, ko se je pojavil novi soorganizator, Vinogradniško društvo Lenart, dvignil
na profesionalno raven.
Vse lepo in prav! Res je bilo poskrbljeno za
hrano, pijačo, živo glasbo in šotor. Vendar ne
morem mimo pripomb mnogih obiskovalcev glede gostilniških ali skoraj hotelskih cen
hrane in pijače.
Za tako delavsko srečanje, ob takem prazniku, bi morale biti cene delavsko vzdržne.
Bile so takšne, kakršne so bile. Zagotovo pa
niso jamstvo za bodoče množične obiske Zavrha.
Ker planinci delamo že več kot stoletje kot
čisti prostovoljci, se ne vidimo jasno v družbi dosedanjih organizatorjev. Smo pa vseeno
veseli prvomajskih prireditev na Zavrhu, saj
je večini prav lepo.
Franc Meke

Vabilo občanom občin Upravne enote Lenart

Vabimo vas na dogodek ob sedemdeseti obletnici obnovljene

partizanske bolnišnice »CAFA«.

Otvoritev bo v sredo, 25. junija 2014, ob 11. uri
v Zgornji Voličini 28. Zbrane bo nagovoril predsednik DZ RS
Janko Veber. Vljudno vabljeni!
predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Alojz Bezjak

Leta 1944 je pri kmetu
Francu Smrdelju delovala
zasilna partizanska bolnišnica. Nanjo spominjata
spominska plošča in bunker. Partizanska bolnišnica
je še danes znana po imenu »bolnica Cafa«. Nahaja
pa se pri današnji kmetiji
Kocbek v Zgornji Voličini. Ta partizanska bolnica
med vojno ni bila nikoli izdana in odkrita. V primeru nevarnosti je imela tudi
dva izhoda. Poleg ranjenih
so občasno v njej prespali
drugi aktivni partizani.
Sodi v profano stavbno dediščino lokalnega pomena in je vpisana v seznam
enot nepremične kulturne
dediščine v občini Lenart
E. P., R. H.
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Občina Sveta Ana

Aktualni projekti v občini Sveta Ana

K

analizacija v Ledineku in Dražen Vrhu
poteka po načrtovanih smernicah, kar
pomeni, da bo dokončana v jesenskem času, ko bo znana tudi omrežnina, 35
gospodinjstev pa bo priključenih na ta del
kanalizacije. V sklopu teh del so v omenjenih

notranjih prostorov ter ureditev drenaže in
okolice šole. Pogodbena vrednost je 143.000
evrov.
Ureditev kmečke tržnice v občini vztrajno
napreduje, saj je razgledna ploščad, kjer bo
tudi pokriti del tržnice in bodo na njej lahko
potekale manjše prireditve,
že malodane nared, potrebna so še finejša dela in
montaža ostrešja, na mestu
vinotoča družine Polič, ki
ga ob izidu aktualne številke več ne bomo videli,
pa bo stal odkriti del tržnice. Vrednost gradbenih
del tega projekta je okoli

Asfaltiranje ceste v Ledineku

naseljih preplastili cca
2 km cest z asfaltom.
Energetska sanacija obeh šol, v Lokavcu
in pri Sv. Ani, je po
pričakovanjih zaradi
ugodnih vremenskih
pogojev stekla hitreje,
kot je bilo morda spr- Čistilna naprava v Ledineku
va načrtovano. Tako je
bila energetska sanacija na OŠ Sv. Ana kon223.000 evrov, celotni projekt pa se ustavi pri
čana do prvomajskih praznikov, saj so uspe470.000 evrih. Nova stavba vinotoča Polič pa
li z izolacijo podstrešja in menjavo strešne
tudi že dobiva končno notranjo podobo, ker
pa so s strani domačega
župnika Antona Frasa na
občini preučili možnosti za
ureditev dela okolice okoli
domače cerkve, da bo delovala bolj povezano s trgom, se obeta tudi na tem
območju pozitiven premik
k ureditvi urbanega okolja
v občini, saj so možne rešitve s strani arhitektov že
pripravljene. Potomka žametovke, ki so jo začasno

Dokončana šolska streha

kritine, strešnih oken
in obsežnih kleparskih
del zadostiti pogojem
varčne porabe energije.
Tako je šola dobila tudi
novo celostno podobo,
k sreči pa so sofinancerski delež s strani
evropskih sredstev pridobili s strani občine,
ki je uspela na razpisu.
Obsežnejša dela na po- Gradnja razgledne ploščadi
družnični OŠ Lokavec
bodo potekala do predvidenega 20. 6. 2014,
preselili na varnejšo lokacijo zaradi obsežnih
saj gre za celovito zamenjavo ostrešja, stregradbenih del, pa se bo po novem bohotila ob
šne kritine, kleparska dela, izolacijsko fasado,
pokritem delu tržnice. Dela na tem projektu
podstrešno izolacijo, zamenjavo celotnega
se trudijo dokončati do letošnjih občinskih
stavbnega pohištva, celovito prepleskanje
praznovanj.

14. Prvomajski pohod po Anini poti
Letos se ga je udeležilo veliko pohodnikov domače občine, ki so ob poletno obarvanem vremenu prehodili
dobršen del 20 km dolge Anine poti. Okrepčil pa seveda
tudi med potjo na vmesnih
postajah ni manjkalo. Organiziralo pa ga je TD Sv. Ana
ob sodelovanju občine.
S. R. Breznik
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Občina Sveta Trojica

Program opremljanja stavbnih zemljišč v
novi soseski Trojica – jug

Č

lani občinskega sveta občine Sveta
Trojica so sprejeli odlok o programu
opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Južni del naselja Sveta Trojica«. V tej
novi soseski, ki ji domačini na kratko rečejo
Trojica – jug, bo predvidoma 60 stanovanjskih objektov, ki brez ustrezne infrastrukture
seveda ne bi mogli funkcionirati. V novi soseski naj bi živelo od 180 do 240 ljudi, v glavnem priseljencev.
Program opremljanja predstavlja podlago
za opremljanje parcel in kasneje objektov s
predvideno komunalno opremo, ki je potrebna, da se načrtovane prostorske ureditve
izvedejo in služijo svojemu namenu, hkrati
pa je tudi podlaga za odmero komunalnega
prispevka za predvideno in obstoječo komunalno opremo, ki ga je investitor dolžan plačati občini.
Nova soseska bo prometno navezana na
lokalno cesto, ki povezuje Sveto Trojico z
regionalno cesto Lenart–Ptuj. Na območje
nove soseske že vodi cesta, ki pa jo bo treba
rekonstruirati. Znotraj soseske bo treba na
novo zgraditi pet cestnih odsekov, dolgih od
110 do 260 metrov. Ob izgradnji prometne
infrastrukture bodo postavili tudi javno razsvetljavo. Na vsakih 28 metrov bodo postavili
sedem metrov visok kandelaber z nosilcem
zastave.
V soseski Trojica – jug bodo zgradili tudi
fekalno kanalizacijo, ki je doslej ni bilo. Fekalna kanalizacija, ki bo imela šest kanalov,
dolgih od 55 do 235 metrov, bo vodila do
predvidene čistilne naprave.
Za potrebe nove soseske bodo morali
razširiti staro in zgraditi novo vodovodno
omrežje. Poleg tega bodo morali na novo
zgraditi tudi meteorno kanalizacijo. Zanjo
bodo morali položiti pod zemljo šest kanalov,
dolgih od 50 do 236 metrov. Meteorno kanalizacijo bodo speljali do predvidene meteorne kanalizacije v lokalni cesti in jo spustili v
potok Velka. Celotno območje opremljanja
obsega 5,7 hektara zemljišč. Na vzhodnem
delu bodo različni investitorji zgradili predvidoma 20 novih objektov, na zahodnem pa
39. En objekt na tem območju že stoji. Neto
površina vseh objektov v novi soseski bo znašala predvidoma 10.812 kvadratnih metrov.
Skupni stroški investicije znašajo okoli
1.407.000 evrov. Za izgradnjo cest bo potrebnih okoli 744.000 evrov, za izgradnjo fekalne

kanalizacije 223.000 evrov, za izgradnjo meteorne kanalizacije 305.000 evrov, preostanek
pa za izgradnjo vodovoda.
Iz okvirnega časovnega načrta komunalnega opremljanja je razvidno, da bi naj
opremljanje potekalo do konca leta 2020.
Dejansko pa bo, kot pravi župan občine Sveta
Trojica Darko Fras, opremljanje potekalo v
skladu z interesom investitorjev, ki bodo na
parcelah v soseski Trojica – jug gradili.
Po Frasovih besedah gre za elitne lokacije v čudovitem naravnem okolju na južnem
pobočju Svete Trojice, kjer bodo imeli novi

stanovalci na dosegu roke Trojiško jezero,
novi turistično-rekreativni center ob njem,
kakovosten vrtec, zelo dobro osnovno šolo
ter vso potrebno infrastrukturo – in vse to po
avtocesti le deset minut iz Maribora in štiri
minute iz Lenarta.
Ko bo kriza mimo, saj še nobena ni trajala
večno, in bo zopet nastopila konjunktura, se
bo gradnja enodružinskih hiš ponovno povečala. Takrat bodo v Sveti Trojici imeli že vse
pripravljeno za investitorje. Trenutno so parcele v soseski v lasti sedmih lastnikov. Verjetno bodo nekateri med njimi na njih sami
gradili, drugi pa bodo kakšno parcelo verjetno prodali, ko bo povpraševanje ustrezno.
Izgradnja soseske Trojica – jug, kadarkoli
že bo do nje prišlo, bo zelo spremenila demografsko podobo občine, saj je mogoče pričakovati, da se bodo v novo sosesko priselili
mlajši in tudi bolje situirani ljudje.
V tem pogledu pomeni sprejem omenjenega odloka pomemben korak naprej na poti
razvoja občine Sveta Trojica.
T. K.

Ureditev Sodarske poti in Nove ulice

D

ne 5. 5. 2014 je bila podpisana pogodba med naročnikom, občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah, in po
postopku javnega naročanja izbranim izvajalcem gradnje, podjetjem Komunala Slovenske
gorice, d. o. o., Lenart za izvedbo projekta komunalne in prometne ureditve Sodarske poti
in Nove ulice v naselju Sveta Trojica. Rok za
izvedbo gradbenih del je 30. 6. 2014.
Sodarska pot in Nova ulica v naselju Sveta
Trojica predstavljata povezavo z občinskim
središčem oz. trškim jedrom. Širše območje
predvidene novogradnje se bo napajalo tudi
preko teh dveh ulic. Ulici se navezujeta na lokalno cesto, ki predstavlja tudi povezovalno
pot osnovnošolskih otrok do šole, ob njej se
nahaja pokopališče, istočasno pa predstavlja
dostop do gospodarske infrastrukture širšega
območja. Na predmetnem območju izvedbe projekta je neposredno 7 stanovanjskih
objektov z 28 prebivalci. Neposredno ob trasi
projekta so predvidene 3 nove stanovanjske
gradnje in dodatnih 14 novih stanovanjskih
objektov na podaljšku Sodarske poti na območje t.i. stanovanjske cone Reifeisen in
Hauptman. Na območju sta kategorizirani
dve javni poti, ki se navezujeta na lokalno
cesto. Cesta je makadamska, odvodnjavanje
ni urejeno, oz. je po cestišču, vodovodno
omrežje je večinoma zgrajeno, razen vzhodnega kraka Nove ulice, kjer so začasni in
neprimerni vodovodni priključni cevovodi
brez hidranta. Trasa ceste (predvsem Nove
ulice) je pod večjim naklonom, kar povzroča
odnašanje gramoza s ceste, težko je vključe-

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

vanje na lokalno cesto, poškodbe na cestišču
povzročajo visoke stroške vzdrževanja. Enako je oteženo delovanje zimske službe na tem
območju.
Projekt zajema rekonstrukcijo javne ceste
z asfaltiranjem cestišča v skupni dolžini cca
250 m oz. 942 m2, ureditev odvodnjavanja
meteornih voda z izgradnjo 222 m meteorne
kanalizacije s peskolovi ter izgradnjo manjkajočega vodovodnega omrežja pitne vode v
Novi ulici, s čimer se zagotovi ustrezna oskrba s pitno vodo in ustrezno požarno zaščito
(predvidena vgradnja hidranta).
Naložba ima pozitiven vpliv na varnost občanov ter udeležencev v prometu, zmanjšuje
hrup in onesnaženost s prahom, zmanjšuje
odpadne vode, izboljšuje dostop do javnih
storitev, dostop do kmetijskih gospodarstev
in poslovnih subjektov na širšem območju
urejanja, hkrati pa bistveno izboljšuje estetski
videz in s tem razvojni potencial območja,
naselja in občine glede na turistični pomen
Svete Trojice. Vrednost naložbe je cca 66.000
EUR.
Operacijo delno financira Evropska unija,
in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja (EKSRP), Ukrep 322-Obnova in razvoj vas.
Občinska uprava: Srečko A. Padovnik
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DOGODKI IN
AKTUALNO
IZDOGAJANJA
OBČIN

Program 8. praznika občine Sveta Trojica
v Slovenskih goricah
6. JUNIJ 2014, petek
16.30 Prijateljska tekma KMN Sv. Trojica
U12 – NK Lenart U12
17.30 NOGOMETNI TURNIR MED
ZASELKI (ekshibicijska otvoritvena tekma
med Skupnost srečanje - komuna in Občino
Sveta Trojica v Slov. gor.) – nogometno
igrišče pri OŠ – KMN Sv. Trojica (V
primeru slabega vremena bo nogometni
turnir v nedeljo, 8.junija 2014, ob 13. uri).
18.00 TEK OKROG TROJIŠKEGA JEZERA
– zbor pri »brunarici« ob jezeru - ŠD Sv.
Trojica
7. JUNIJ 2014, sobota
9.00 - TRADICIONALNI POHOD PO
TROJIŠKI POHODNI POTI - Zbor pri
igrišču OŠ – PD Hakl
8.00 – 9.00 RIBIŠKI TURNIR PO
ZASELKIH – na kmetiji Postružnik v Zg.
Porčiču – ŠD Porčič
9.00 KOLESARJENJE PO POTEH OBČINE
– zbor pri igrišču OŠ – kolesarjenje na
lastno odgovornost
9.00 – 10.00 TURNIR V BALINANJU
(mešane ekipe po zaselkih 3+1) – na kmetiji
Postružnik v Zg. Porčiču – ŠD Porčič (tudi
v primeru dežja)
12.00 TURNIR V TENISU – Športno
rekreacijski center Na griču – Gostinstvo in
turizem Na griču
12.00 ODBOJKA NA MIVKI – Športno
rekreacijski center Na griču – ŠD Adrenalin
V primeru slabega vremena bodo športne
prireditve v nedeljo, 8.junija 2014, v enakih
časovnih terminih.
18.30 – SREČANJE SKUPNOST
SREČANJE (KOMUNA) OB 10-LETNICI
DELOVANJA V SVETI TROJICI V
SLOVENSKIH GORICAH – pod lipo ob
samostanu v Sv. Trojici – Skupnost srečanje
19.00 – SLOVESNA MAŠA ZA
SKUPNOST SREČANJE - v cerkvi svete
Trojice
20.00 – GLEDALIŠKA PREDSTAVA »VAJA
ZBORA« – Kulturni dom Sv. Trojica –
Turistično društvo Sv. Trojica
8. JUNIJ, nedelja
14.00 – DAN ODPRTIH VRAT
Adrenalinskega kluba AK TARČA –
(Paintball predstavitev s poskusno traso,
Slackline – hoja po vrvi in igrala za otroke)
– v Zg. Porčiču pri Gunglovih (V primeru
slabega vremena bo dan odprtih vrat AK
Tarča v soboto, 14. .junija 2014, ob 14.00
uri).
14.00 – TEKMOVANJE V KOŠNJI – v
bližini Gasilskega doma Osek – PGD Osek
9. JUNIJ 2014, ponedeljek
15.00 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
– Gostilna pri Sv. Trojici – KORK Sv. Trojica
17.00 OSNOVNA ŠOLA SE PREDSTAVI
– Kulturni dom Sveta Trojica – OŠ in vrtec
Sv. Trojica
10. JUNIJ 2014, torek
17.00 DAN ODPRTE KLETI IN
RAZGLASITEV PROTOKOLARNEGA
VINA – pri družini Fekonja v Zg. Porčiču –
Društvo vinogradnikov Sv. Trojica
12. JUNIJ 2014, četrtek
20.00 NAREČNI POGOVOR Z
DOMAČINI O OBIČAJIH, ŠEGAH,
NAVADAH IN PREPROSTEM ŽIVLJENJU
V PRETEKLOSTI – v jedilnici OŠ Sveta
Trojica. Večer bo vodila Breda Slavinec
– JSKD Lenart, KD Ernest Golob –
Peter Sveta Trojica, Knjižnica Lenart v
sodelovanju z Občino Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, OŠ in vrtec Sv. Trojica
in ZKD Slovenske gorice.
13. JUNIJ 2014, petek
11.00 OBISK ŽUPANOV IZ OBMOČJA
VULKANLAND IZ AVSTRIJSKE
ŠTAJERSKE, ODKRITJE TABEL
PROJEKTA »GENUSS AM FLUSS«
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TER MREŽE MUZEJEV IN ZBIRK S
TISKOVNO KONFERENCO – Samostan
Svete Trojice – Občina Sveta Trojica v
Slovenskih goricah, Frančiškanski samostan
Sv. Trojice
19.00 OSREDNJA PROSLAVA
OB 8. OBČINSKEM PRAZNIKU
S PODELITVIJO PRIZNANJ IN
NAGRAD OBČINE SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH – Kulturni dom
Sveta Trojica – Občina Sv. Trojica in KD
Trojica
14. JUNIJ 2014, sobota
11.00 OSREDNJA SLOVESNOST
V POČASTITEV 60-LETNICE
USTANOVITVE LOVSKE DRUŽINE
DOBRAVA IN RAZVITJE PRAPORA – pri
Lovskem domu Dobrava – LD Dobrava
15.00 OTVORITEV ENERGETSKEGA
PARKA SVETA TROJICA - Občina Sveta
Trojica v Slovenskih goricah
16.00 »OJ, LEPO JE RES NA DEŽELI« –
kmečke igre – običaji – na šolskem igrišču
– TD Sv. Trojica
20.00 TROJIŠKI VEČER – Veselica z
ansamblom Škorpijon ter podelitev pokalov
– Prireditveni šotor na šolskem igrišču –
Občina Sv. Trojica in Turistično društvo Sv.
Trojica
15. JUNIJ 2014, nedelja
8.00 – 12.00 - SLOVESNA MAŠA (ob 10.00
uri) – v cerkvi sv. Trojice (sodeloval bo
pevski zbor Sv. Frančišek pod vodstvom
Andreja Dvoršaka)
- OGLED KLETI IN POKUŠINA
PROTOKOLARNIH VIN OBČINE SVETA
TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
– v Protokolarno-razstavnem centru sv.
Martina v samostanski kleti
- TROJIŠKA NEDELJA – kramarski sejem
ali »žegnanje« na trgu Sv. Trojice
- RAZSTAVA ROČNIH DEL, VEZENJA IN
KVAČKANJA – v samostanu Sv. Trojice Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Trojica
– Skupina Svetlice
- STOJNICA S KMEČKIMI DOBROTAMI
– pri stari preši v trgu – Društvo kmečkih
žena in deklet Sv. Trojica
- PRIKAZ STARIH ROKODELSKIH DEL
IN IZDELKOV (lahko si naredite izdelek
s svojim materialom pod vodstvom g.
Vajngerla) - Ivan Vajngerl
- DAN ODPRTIH VRAT GALERIJE DANI
- GALERIJA UMETNIKA DANIJELA
VREČIČA – Trojiški trg 5
- NASTOP SLOVENSKOGORIŠKEGA
PIHALNEGA ORKESTRA – trg Sv. Trojica
– KD Mol Lenart in mažoretke – Twirling,
plesni in mažoretni klub Lenart
V mesecu juniju 2014 bodo v občini Sveta
Trojica v Slovenskih goricah tudi naslednje
prireditve:
21. JUNIJ 2014, sobota
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
LITERARNEGA NATEČAJA »Po basnih
Ivana Krilova – PREVZETNA NEVESTA –
Kulturni dom – KGD Reciklaža
22. JUNIJ 2014, nedelja
14. 00 KRIŽEV POT – Društvo
upokojencev Sveta Trojica
15.00 – DIPLOMSKI ORGELSKI
KONCERT ANITE KRALJ Z GOSTI – v
Cerkvi svete Trojice KD sv. Frančišek Sv.
Trojica
23. JUNIJ 2014, ponedeljek
17.00 – Proslava ob državnem prazniku in
zaključek šolskega leta – Športna dvorana
Sveta Trojica – OŠ Sv. Trojica
29. JUNIJ 2014, nedelja
9.00 MEDDRUŽINSKO TEKMOVANJE
V STRELJANJU NA GLINASTE
GOLOBE ZA POKAL LD DOBRAVA IN
POČASTITEV DNEVA DRŽAVNOSTI
– Lovska družina Dobrava – Lovski dom
Dobrava

Certifikat Družini prijazno podjetje za
Prevent Halog iz Lenarta

P

odjetje Prevent Halog iz Lenarta, ki
in nagrajevanje dosežkov. Ukrepi bodo tako
s 530 zaposlenimi sodi med največje
izboljševali delovno okolje podjetja in zagozaposlovalce na
območju Slovenskih
goric, je 16. maja 2014
na slavnostni podelitvi
v Ljubljani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti ter
inštituta Ekvilib prejelo
certifikat Družini prijazno podjetje.
Iz vodstva podjetja
so nam sporočili, da so
k postopku pridobitve
certifikata
pristopili
septembra 2013. Sam
postopek za pridobitev
osnovnega certifikata
je bil voden s strani ka- Certifikat je v imenu podjetja prejela predstavnica vodstva Martina
drovskega oddelka in Šešerko.
je trajal 6 mesecev. V
okviru navedenega postopka so predstavniki
tavljali lažje usklajevanje družinskega in pozaposlenih iz vseh oddelkov podjetja izbrali
klicnega življenja zaposlenih. V vodstvu tako
12 ukrepov, katere je potrdilo vodstvo podupajo, da bodo s pridobljenim certifikatom in
jetja in se zavezalo, da jih bo v obdobju treh
s sprejetimi novostmi pripomogli k večjemu
let uvedlo in trajno izvajalo. Sprejeti ukrepi
zadovoljstvu zaposlenih, večji pripadnosti
urejajo delovni čas, organizacijo dela, polipodjetju in izboljšanju organizacije dela.
tiko informiranja in komuniciranja, strateDejan Kramberger
gijo in filozofijo vodenja, strukturo plačila

Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
Pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti nastajajo t.i. biološko razgradljivi kuhinjski
odpadki ter zeleni vrtni odpad. Med slednje
štejemo odpadno vejevje, travo, listje, plevel,
gnilo sadje, lesni pepel … medtem ko med
biološke odpadek spadajo odpadki, kot so
zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne
lupine, kavne usedline, filter vrečke, brisače
in papirnate vrečke ...
Pogoj za uspešno snovno ali termično izkoriščanje odpadkov je njihovo ločeno zbiranje, ki nam omogoča, da omenjene odpadke
preusmerimo na kompostiranje, pri čemer
dobimo kompost kot naravno organsko gnojilo. V skladu z določili Uredbe o ravnanju z
biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki
in zelenim vrtnim odpadom je prioritetno
lastno kompostiranje, šele ko povzročitelj
odpadkov iz gospodinjstva nima možnosti
ali ne želi kompostirati, morajo te odpadke
prevzeti izvajalci obveznih občinskih gospo-

darskih javnih služb. Biološko razgradljive
kuhinjske odpadke je prepovedano rezati,
drobiti ali mleti ter redčiti z namenom, da se
jih z odpadno vodo odvaja v kanalizacijske
sisteme, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode.
Če se odločite kompostirati doma, potem
morate za postavitev hišnega kompostnika
na vrtu izbrati polsenčen ali senčen prostor,
zavarovan pred vetrom, in lahko dostopen.
Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s
tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Kot prvo plast damo plast zdrobljenih
vej, ki poskrbi za dobro zračenje od spodaj in
preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je
hišni kompostnik poln oziroma po približno
pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga
prezračimo in pospešimo razkroj.

V kolikor ne kompostirate sami, tovrstne odpadke za vas prevzamemo mi!
Kot izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zagotavljamo
za vse povzročitelje odpadkov iz gospodinj-

stva njihovo prevzemanje, odvoz na lastno
kompostarno ali kompostarne poslovnih
partnerjev. V primeru tovrstne odločitve

povzročitelja vas prosimo, da nam to sporočite na naš naslov: Saubermacher Slovenija,
d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska
Sobota, po e-pošti: posode@
saubermacher.si, po telefonu;
02/620 23 00 ali 620 23 01 ter
po spletu: www.saubermacher.
si/univerzalni kontaktni obrazec. Prevzemanje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
in zelenega vrtnega odpada zagotavljamo v poletih mesecih
vsak teden, v zimskem času pa
štirinajstdnevno. Kot izvajalec
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
zagotavljamo tudi letno enkrat
pranje zabojnikov, v vseh ostalih primerih pa morajo za higieno svojih zabojnikov skrbeti povzročitelji
odpadkov.
Saubermacher Slovenija, d.o.o.

Občina Duplek nadgradila način zbiranja odpadnega papirja
V podjetju Saubermacher Slovenija smo
izredno ponosni tudi na to, da naše hčerinske družbe skrbijo za življenja vredno okolje.
Dober primer je posodobitev zbiranja odpadnega papirja in papirne embalaže v Dupleku
s strani Čistega mesta Ptuj. Do konca meseca
maja bo tako razdeljenih nekaj več kot 1.800

240 l zabojnikov za vsa gospodinjstva. Za
podjetje Čisto mesto Ptuj pa bo nabava in postavitev omenjenih zabojnikov predstavljala
investicijo v vrednosti cca 60.000 EUR. Nov
sistem pa bo poleg večjih količin omogočal
predvsem večji in kvalitetnejši zajem papirja.
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Študentski klub Slovenskih goric in
aktivnosti v maju 2014

V

mesecu maju smo se lotili tako starih
kot novih projektov. Med študijskimi
počitnicami smo se odpočili in nabrali
nove moči za nadaljnje projekte. Prepletanje
deževnih dni s sončnimi nas ni prestrašilo, le
še dodatno vzpodbudilo, da z dobro voljo in
druženjem prikličemo sončne žarke.
Tudi letos smo se udeležili Škisove tržnice
v Ljubljani, ki je potekala 7. 5. 2014. Na naši

stojnici smo ponujali domače belo slovenskogoriško vino, domačo »ocvirkovo« in sirovo
»gibanco« ter domači narezek. Naše dobrote so požele ogromno pohval. Dejstvo, da je
naša stojnica kmalu ostala prazna, pa je le še
dodatni dokaz, da naši kraji premorejo odlično pijačo in jedačo. V večernih urah smo se
udeležili tudi glasbenega programa in se veselo družili do jutranjih ur.
Že nekaj dni kasneje, 10. 5. 2014, smo
pripravili naš nov projekt. Poimenovali smo
ga Bitka za »zlato jajce« in piknik s ŠKSG.
Pripravili smo spretnostne igre, ki se jih je
udeležilo 5 ekip. Najuspešnejša je bila ekipa
Ovdli, ki je prejela prehodno »zlato jajce«, v
naši pisarni pa bo eno leto visela tudi slika
zmagovalne ekipe. Prve tri uvrščene ekipe so

prejele tudi praktične nagrade. Po igrah smo
se veselo zabavali, dobro jedli, pili in plesali
dolgo v jutro. Pregnalo nas ni niti veselo petje
petelina na domači kmetiji pri Postružnikovih, kjer je piknik potekal.
Ponovno smo se udeležili tudi Maratona
treh src v Radencih. Našim članom in simpatizerjem smo ponudili ugodnejšo ceno
prijavnine. Maratona se je udeležilo 44 naših
članov in simpatizerjev.
V samem zaključku meseca maja načrtujemo Paintball, ki je v našem klubu zelo priljubljen. Za več
informacij spremljajte naše
informacijske kanale in
vljudno vabljeni, da se nam
pridružite.
Vsem našim članom še
vedno ponujamo veliko
popustov, in sicer članski
popust v vrednosti 25 %
na vso dodatno opremo v
Simobil Halo centru Lenart, kopanje po ceni 4 € v
Termah Radenci, kopanje
po ceni 8 € v Termah Ptuj,
brezplačno članstvo v knjižnici Lenart in popust na mesečno karto za naše člane v FitFajn Lenart. V poletnih mesecih pa poteka
rekreacija v Sv. Trojici pri Gostilni na griču.
Termin za tenis je vsak ponedeljek med 18. in
20., za odbojko na mivki pa vsak četrtek med
18. in 20. uro. Uporaba igrišč je za naše člane
brezplačna.
Vse dodatne informacije lahko najdete na
naši novi facebook strani (Študentski klub
Slovenskih goric-ŠKSG), na naši spletni strani: www.sksg.org ali nas obiščete ob uradnih
urah, ki potekajo v naših prostorih na Trgu
osvoboditve 9 v Lenartu, in sicer vsako soboto od 10. do 12. ure in vsako sredo med 10.
in 14. uro.
Nina Fekonja

Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol učenci
medkulturno sodelujejo

U

čenci OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol
že četrto leto sodelujejo v projektu
Evropska vas. V celoletnem programu učenci v različnih oblikah in tehnikah
ustvarjajo in spoznavajo države Evropske
unije. Vsako leto se predstavijo na šolski prireditvi in v igri vlog, v pesmi in plesu predstavijo države Evropske unije. Tako smo že

predstavili naslednje države: Finsko, Madžarsko, Veliko Britanijo in Hrvaško. V projektu
sodelujejo tudi učenci razrednega pouka. S
projektom so se naši učenci predstavili tudi
na zaključni prireditvi v Mariboru.
Prireditev je organizirala Evropska hiša
Maribor v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi šolami. Cilj projekta je spodbuditi med-

kulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav
v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne
kulturne identitete.
Tako so v počastitev dneva Evrope mladi
35 osnovnih šol iz Podravske regije, podobno
kot tudi v drugih slovenskih regijah, v tednu
Evrope, natančneje v petek, 9. maja 2014, širši javnosti predstavili svoje
ideje in spoznanja o državah EU, ki so jih zbirali,
raziskovali ter pridobivali
tekom šolskega leta. Mladi
so na stojnicah in s kulturnim programom predstavili
zgodovino držav Evropske
unije, njihove geografske
ter etične značilnosti, kulturo, običaje, narodne noše,
glasbo in kulinariko. Učenci OŠ J. Hudalesa so bili
nad predstavitvijo drugih
stojnic navdušeni in ponosni na stojnico, ki so jo
sami predstavili. Našo južno sosedo so predstavljale
naslednje učenke: Živa Waldhütter, Anja Krautič, Suzana Knezar, Karolina Klobasa, Lucija
Ornik in Tadeja Grabušnik. Vodja projekta je
profesorica zgodovine in geografije Milena
Kokol. Učenke so povedale, da je bila to čudovita izkušnja in izziv za prihodnost.
Milena Kokol

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij

Sreda , 4. 6., TBP Lenart v tovarni
Sreda, 18. 6., KORK Lenart v OŠ Lenart
Sreda, 2. 7., OO RK Benedikt v OŠ Benedikt
Petek, 4. 7., OO RK Cerkvenjak v OŠ Cerkvenjak
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Novice iz Izobraževalnega
centra

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

V mesecu aprilu se je zaključil
projekt Življenje na podeželju –
zdrava kuhinja. Namen projekta
je bil predstaviti načela zdravega
načina prehranjevanja ter zdrave
kuhinje. Ob izboru različnih tem
so udeleženci pridobili dodatna
znanja o pomenu zdravega načina
prehranjevanja, kaj pomeni dietna prehrana, načini priprave jedi,
priprava prostorov in pogrinjkov.
Posebej so razpravljali o dobrih in
slabih prehranskih navadah, ki so
odvisne od socioekonomskega, psihološkega, fiziološkega in kulturno-verskega vpliva.
Prispevek projekta v lokalnem okolju se odraža na dvigu kakovosti življenja na podeželju
ter ozaveščanju o pomenu zdrave prehrane in njene uporabe v vsakdanjem življenju.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Delovanje RKS OZ Lenart v letu 2013

P

ri izvajanju programov delujemo v skladu s sprejetimi programskimi smernicami Rdečega križa Slovenije in programi občinskih (krajevnih) organizacij (Lenart,
Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Voličina,
Sv. Jurij, Sv. Ana, Lokavec).
Ugotavljamo, da se socialno stanje prebivalstva slabša, povpraševanje po prehranskih
paketih in socialnih denarnih pomočeh narašča, stiske posameznikov in družin se poglabljajo. Družine in posamezniki, brezposelni
in občani z nizkimi dohodki zaradi pomanjkanja sprejemajo skoraj vse, kar jim lahko
ponudimo (razen hrane imamo v skladišču
rabljena oblačila, obutev, pomoč pri letovanju, tako otrok kot starejših oseb).
V preteklem letu smo revnim in socialno
ogroženim občanom razdelili več kot 10 ton
hrane iz intervencijskih zalog, 9.054 litrov
mleka in 319 prehranskih paketov. 128 otrokom in 6 starejšim osebam smo pomagali
pri letovanju na morju (Punat – zdravilišče
RKS OZ Maribor na Hrvaškem, Debeli rtič –
zdravilišče RKS pri Ankaranu).
Ob vsesplošnem pomanjkanju smo skupaj s člani krajevnih (občinskih) organizacij
pomagali družinam in posameznikom pri
plačilu življenjskih potrebščin v višini 13.028

€, s pomočjo donacij smo 4.020 € namenili
otrokom za letovanje in 3.182 € smo pridobili
z Drobtinico, ob svetovnem dnevu prehrane
in boja proti lakoti; zbrana denarna sredstva
smo namenili za prehrano osnovnošolskih
otrok.
570 starejših oseb se je v preteklem letu
družilo na srečanjih, ki so jih pripravile krajevne organizacije, vsaka v svoji občini.
Aktivisti in člani pa ne pozabimo na bolne,
osamljene in zapuščene, obiskujemo jih ob
praznikih in osebnih jubilejih, jim nudimo
sosedsko pomoč in pomagamo s svetovanjem.
Ob socialnih programih sta prioritetna naloga pomoč pri organiziranju in promocija
krvodajalskih akcij. Teh je letno 21, število
stalnih krvodajalcev je blizu številke 1.800.
Kar nekaj je tistih, ki so kri darovali več kot
stokrat. In ne pozabimo, v preteklem letu
smo obeležili že 60-letnico organiziranega
prostovoljnega krvodajalstva v Sloveniji.

Ob tej priložnosti je dolgoletni član Marjan Zorko iz Cerkvenjaka prejel priznanje
predsednika republike za prizadevanje pri
organiziranju in promociji krvodajalstva
na našem območju.
Zavedamo se, da je ena temeljnih nalog
našega delovanja opozarjanje na ogroženost
zdravja, upoštevanje in poznavanje preventivnih zdravstvenih ukrepov kot pogoj za
ohranjanje zdravja in pozitivne življenjske
energije, s čimer se lažje branimo pred posledicami tehnoloških dejavnikov
– spreminjanja načina življenja
in navad. Da bi bili čim bolj
prepričljivi, smo opravili 1.081
meritev krvnega pritiska, sladkorja in holesterola. Opažamo, da se krajani vsako leto
bolj udeležujejo zdravstvenih
meritev in se zavedajo pomena ohranjanja in izboljšanja
zdravja.
V soboto, 8. junija, je v centru Cerkvenjaka potekalo XIX.
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Pri nudenju pomoči revnim
družinam in posameznikom
nam pomagajo številni prostovoljci in donatorji (podjetja, fizične osebe).
Zahvaljujemo se vsem, ki pomagate uresničevati programske naloge, aktivistom in
članom občinskih (krajevnih) organizacij,
krvodajalcem, prostovoljcem pri skladiščenju in delitvi prehranskih paketov, občinam,
podjetjem in donatorjem posameznikom za
finančno podporo.
Želimo si več vsesplošnega delovanja v prizadevanju za lepše in kvalitetnejše življenje
krajanov.
Vsak lahko namreč nekomu s čim pomaga. Samo ozreti se moramo, hoditi z odprtimi
očmi in v sebi ohranjati smisel za dobrodelnost, humanost in pripadnost. Topla beseda,
stisk rok, objem so čudežna zdravila za osamljene in prizadete.
Naj se sliši še tako izpeto, sreča je v malih
stvareh in v kratkih trenutkih, vse ostalo pripada preživetju in prizadevanju za zadovoljno in zdravo življenje.
Predsednica OZ RK Lenart
Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.
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Velikonočni koncert in zaključek razstave
pirhov »Sveta Trojica 2014«

P

rvo nedeljo po veliki noči, po domače
na belo nedeljo, organizira Kulturno
društvo sv. Frančišek že tradicionalno
Velikonočni koncert. Tudi letos ni bilo drugače, saj so na čudovito sončno nedeljo, 27.
aprila, v cerkvi še posebej lepo odmevale velikonočne pesmi v izvedbi mešanega pevskega
zbora omenjenega društva. Številni poslušalci, ki bi jih sicer lahko bilo seveda še več,
so več kot pohvalili čudovito odpete pesmi,
v katerih je bilo začutiti veselo sporočilo velike noči. Največje zasluge, da zbor prepeva
kvalitetno in ubrano, ima gotovo pevovodja
in organist Andrej Dvoršak. Za odlično orgelsko spremljavo je na koncertu poskrbela Anita Kralj, ki se s trojiškimi orglami še

posebej dobro razume. Koncertu so piko na
i dodali mladi virtuozi na trobentah. Trio je
z usklajenim in dovršenim igranjem na trobente izvabil čudovite zvoke, ki so v sozvočju
in harmoniji na poslušalce vsekakor blagodejno vplivali.
Po koncertu so se v glavnem vsi poslušalci kot tudi nastopajoči
preselili v samostansko
klet oz. Protokolarno–razstavni center sv.
Martina, kamor jih je
prijazno povabil župan
občine Sveta Trojica
Darko Fras.
V samostanski kleti
se je namreč nadaljevala zaključna prireditev
ob razstavi pirhov »Sv.
Trojica 2014«. Župan se
je vsem razstavljavcem s

simboličnim darilom zahvalil za njihov trud
in delo, ki so ga vložili, da je nastala razstava,
ki iz leta v leto dosega večjo kvaliteto in prepoznavnost. 35 razstavljavcev, od katerih je
slaba polovica posameznih umetnikov, druga
polovica pa domača naselja in društva, je z
razstavo prikazalo ideje in novosti ter kvaliteto, na katero pred tremi leti, ko je razstava
nastajala, ni mogel nihče niti pomisliti. Žal je
letos bilo obiskovalcev manj, kot bi si želeli,
k temu je gotovo pridalo tudi kislo in mrzlo
vreme v času razstave, zato trud razstavljavcev, sploh pa občanov naselij in društev, ki so
dežurali v kleti, ni bil niti približno poplačan.
V bodoče bomo zato morali temeljito razmisliti, na kakšen način nadaljevati s tematskimi razstavami. Razstavo
si je sicer ogledalo nekaj
najavljenih skupin.
Za kulturni program
na zaključni prireditvi
razstave pirhov pa je že
drugo leto več kot odlično poskrbela »Joškova
banda«. Gre za skupino
vrhunskih glasbenikov,
ki radi poprimejo tudi za
ljudska glasbila in ustvarijo nepopisno veselo razpoloženje. Vodja skupine
Jože Žlaus in njegova soproga Jelka Žlaus sicer tudi redno sodelujeta
na naših razstavah in prireditvah. Za letošnjo
razstavo pirhov je gospod Žlaus izdelal dva
cca 2 m velika pirha in veliko kokoš. S pirhom na lesenem vozu smo tako popestrili
naše sodelovanje na festivalu turizma v Europarku v Mariboru, medtem ko sta velik pirh
in kokoš bila kot nalašč za leseno hišico na
samostanskem vrtu. Kakorkoli, na zaključni
prireditvi je Joškova banda poskrbela, da smo
se vsi dodobra nasmejali, poveselili in skupaj
zapeli. Lahko bi rekli, da nam je vsem dala
moči in volje za delo naprej. Joškova banda
prihaja sicer iz, lahko bi rekli, skoraj pobratene občine Vojnik, s katero smo v okviru
različnih sodelovanj njihovih društev in posameznikov na številnih naših prireditvah na
čelu z županom Benediktom Podergajsom
navezali tople in prijateljske stike. Zato smo
se od članov Joškove bande na koncu toliko
težje poslovili.
Jože Žel, foto E. P.

3. meddruštveno ocenjevanje vin KOS 2014

K

ot uvod v 4. Kmetijsko–obrtniški sejem KOS 2014 na Poleni pri Lenartu je
v torek, 29. aprila 2014 v Centru Slovenskih goric v Lenartu potekalo že 3. meddruštveno ocenjevanje vin. Ocenjevanje je
ob pomoči sosednjih vinogradniških društev
organiziralo Društvo vinogradnikov Lenart.
Strokovno komisijo pod vodstvom Andreja
Reberniška so sestavljali še Anton Vodovnik,
Tadeja Vodovnik Plevnik, Urška Rizman Koležnik in Sebastijan Rojs. Na ocenjevanju so
sodelovali člani 7 vinogradniških društev s
kar 95 vzorci vin. Vzorce vin so tako prinesli
člani Društva vinogradnikov Trta – Korena,
Društva vinogradnikov Lenart, Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak,
Društva vinogradnikov Sv. Ana, Društva vi-
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nogradnikov Sv. Jurij, Društva vinogradnikov Sv. Trojica in Turističnega društva Zg.
Velka. V letošnjem letu so po številu ocenjenih vzorcev prednjačile zvrsti ter sorte sauvignon, rumeni muškat in chardonnay.
Prvaki sort: zvrst – Kraner Dominik Tatjana, Lenart, 18,13; laški Rizling – Šiler Marjan
Terezija, Pekel, 18,17; sauvignon – vinogradništvo Perko Anton, Sp. Velka, 18,33; rumeni muškat – vinogradništvo Perko Anton,
Sp. Velka, 18,27; rumeni muškat 2012 – vinogradništvo Perko Anton, Sp. Velka, 18,27;
rumeni muškat – vinogradništvo Šebart,
Lormanje, 18,27; chardonnay – izletniška
kmetija Breznik, Komarnica, 18,30; beli pinot – vinogradništvo Šenveter, Dražen Vrh,
18,20; renski rizling – Vinogradništvo Pulko,

Korena, 18,33; zeleni silvanec – Kraner Jože,
Zamarkova, 18,17; traminec – Senekovič
Marjana, Janez, Dražen Vrh, 18,33; traminec – vinogradništvo Šenveter, Dražen Vrh,
18,33; modri pinot – vinogradništvo Kramberger,
Sp. Partinje, 17,97; penina
– chardonay – Marjan Klobasa, Sv. Trojica, 18,20; kerner – Breznik Jože, Alenka,
Dražen Vrh, 18,20; sivi pinot – Senekovič Marjana,
Janez, Dražen Vrh, 18,23;
sivi pinot – Vina Štefanec,
Lenart, 18,23; predikati –
vina posebne kakovosti:
traminec izbor – Kurnik
Stanko, Žikarce 18,80.
V kategorijah suhih, polsuhih in polsladkih vin in
vinih posebne kakovosti je
komisija izbrala Šampione
KOS 2014, ki so jih prejela sledeča vina: kategorija suhih vin:
Vinogradništvo Perko Anton, Sp. Velka 59,
za sauvignon 2012, član TD Zg. Velka; kategorija polsuhih in polsladkih vin: Senekovič
Marjana, Janez, Dražen Vrh 61, za traminec
2013, Član DV Lenart in DV Sv. Ana; kategorija predikatov – vina posebne kakovosti:
Kurnik Stanko, Žikarce 36, za traminec izbor
2013, član DV Trta-Korena.
V sklopu ocenjevanja vin je potekal tudi
predizbor za županovo vino – protokolarno
vino Občine Lenart in predizbor za Jurjevo

vino – protokolarno vino Občine Sv. Jurij v
Slov. goricah. V izbor tako pridejo vina, ki so
dobila oceno 18,10 ali višjo in so pridelana na
območju omenjenih občin. Izbor Jurjevega

vina je potekal v soboto, 3. 5. 2014, v Jurovskem Dolu. Izbor županovega vina – protokolarnega vina Občine Lenart bo potekal
1. junija, ob 9. uri v hali Sejma KOS 2014 na
Poleni.
Podelitev diplom za nagrajena vina in šampione sejma bo na Kmetijsko–obrtniškem
sejmu na hipodromu Polena v nedeljo, 1. junija, ob 11. uri, ob dnevu vinogradnikov.
Med ponudniki vin na sejmu bomo 30. 5.
2014 takoj po otvoritvi opravili še izbor vina
Sejma KOS 2014.
Marko Šebart

Pomurski vitezi vina pri najmlajšem kolegu v Komarnici

Breznikovi gostili "brate in sestre po vinu"

Č

lani Slovenskega reda vitezov vina –
omizje za Pomurje, ki sodi med najbolj dejavna izmed vseh osmih omizij
v Sloveniji, so se v okviru svojega letnega
plana dela zbrali pri najmlajšem članu omizja, novemu vitezu Damijanu Brezniku, ki je
šele lani vstopil v Slovenski red vitezov vina
– omizje za Pomurje.
Na lepi izletniški kmetiji Breznik v Komarnici pri
Cerkvenjaku, kjer se vsa
družina ukvarja s kmetijstvom, vinogradništvom
in gostinstvom, je 12 (od
15) članov omizja skupaj z
ženami ali partnerkami dejansko uživalo.
Ogledali so si čudovito
klet, poskusili veliko dobrih domačih vin, domače
kuharice pa so jih razvajale
z enkratnimi jedmi, prilagojenimi različnim vinom.
Potem ko so s kozarcem
domače penine "blagoslovili" objekt in vse domače
na izletniški kmetiji, je za zabavo poskrbel
kar sin viteza Breznika, Marko, ki je vse prisotne pred kosilom pozdravil z znanim viteškim pozdravom: Dragi bratje in sestre po
vinu ...
V neformalnem pogovoru so vitezi ugotovili, da
so v letu 2013 izpolnili vse
zadane cilje, beseda pa je
tekla tudi o aktivnostih v
letošnjem letu. Tudi tokrat
so vitezi pod vodstvom
konzula Franca Škrobarja
in tajnika Zlatka Boraka
poleg pogovora o svojem
delu in poslanstvu ocenili, kaj se dogaja v kleteh
na tem območju, ob tem
pa so se prepričali, kako
je grozdje letnik 2013 na
skrajnem
severovzhodu
države prineslo izvrstno
kapljico, tako po kvaliteti
kot po količini.
Sami vitezi so še posebej zadovoljni s sodelovanjem z madžarskimi kolegi, seveda
tudi s svojim poslanstvom pri promociji in
čaščenju vina. In kot nam je povedal konzul
viteškega reda za Pomurje, Franc Škrobar, ki

mu kmalu izteče že drugi mandat, in bo po
pravilniku dobil naslednika, pomurski vitezi tudi letos nameravajo postoriti veliko na
promociji vin, vinogradniških in turističnih
kmetij s severovzhoda države, vsekakor pa bo
še več aktivnosti (viteških srečanj, strokovne
ekskurzije ipd.) povezanih z vinom in vinogradništvom.

„V Slovenskem redu vitezov ne more biti
vsakdo. Vitez namreč postaneš, če imaš določene kvalitete ter le na povabilo članov tega
reda. Moraš biti vinogradnik ali vinar, časti-

lec vin, spoštovati moraš vinsko kapljico, jo
promovirati. In naš tokratni gostitelj Damijan Breznik ima vse te vrline”, nam je povedal
konzul Škrobar.
Besedilo in foto: O. B.
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Živahno v Sveti Trojici v Slov. goricah

v tem delu Slovenskih goric, so gasilci gibalo
življenja. Gasilci ob skrbi za požarno varnost
prirejajo razne družabne in kulturne prireditve, ki so vedno dobro obiskane. Pri organizaciji prireditev sodelujejo gasilci pa tudi
drugi krajani.
Pri postavljanju mlaja, ki je potekalo na
predvečer 1. maja, je sodelovalo več kot 25
gasilcev in gasilk ter drugih vaščanov. Po
postavitvi mlaja, letos je visok 29 metrov in
stoji ob gasilskem domu, so gasilci pripravili
tudi pogostitev tistih, ki so mlaj postavljali,
in drugih obiskovalcev tega dogodka. V preteklosti so mlaje postavljali ročno, s posebnimi pripravami, ki so jim rekli »žvapli« ali
tudi »bürkle«. To je bilo naporno in nevarno
opravilo. Vendar je bilo postavljanje mlaja vedno prijeten dogodek. Pogosto so ob prvem
maju gasilci pripravljali veselice, da so si na
tak način pridobivali sredstva za delovanje.
Najbolj zabavno je bilo plezanje na vrh mlaja.
Tisti, ki je prvi priplezal na vrh, je prišel do
nagrade, ki je visela na vencu. Po navadi je
bila steklenica vina in kak kos suhega mesa
ali salama. Vaščani in drugi so prvomajske
gasilske veselice radi obiskovali, saj je bila to
zelo razširjena oblika druženja.
Ludvik Kramberger

D

ruštvo upokojencev Sv.
Trojica v Slovenskih goricah je 23. 4. 2014 povabilo
društva Zveze DU Slovenskih goric
in DU Ceršak ter prijateljski društvi
DU Rogoznica in DU Mačkovci na
velikonočno razstavo, ki je bila že
tradicionalno v protokolarnem
centru sv. Martina (v samostanski kleti). Po krajšem kulturnem
programu, v katerem je nastopil
društveni mešani pevski zbor, so
prvič v tem prostoru zadonele citre
izpod prstov Nade Svetine iz Jarenine. Pozdravni nagovor je opravil
predsednik Zveze društev upokojencev Slovenske gorice Stanko
Kranvogel. Sledila je pogostitev in
prijetno druženje.
Istega dne pozno popoldan je skupina članov Društva upokojencev Šentilj
obiskala Sveto Trojico na pobudo domačije »MiliMir« z Usnjarske ceste v
Sveti Trojici preko turistične agencije
LEZE. Ogledali so si kmetijo za samooskrbo, Poličevo kapelo, cerkev, galerijo Dani, Pacha mama center v Kunovi
in velikonočno razstavo v samostanski
kleti, kjer so jih sprejeli in pogostili
tudi člani DU Sv. Trojica.
Navzoče je na obeh dogodkih pozdravil in podal informacije v zvezi s
samostanom, samostansko kletjo oz.
vlogo protokolarnega centra sv. Martina župan občine Sv. Trojica Darko
Fras. Predsednik vinogradniškega društva Sv. Trojica Peter Leopold je izvedel
degustacijo dobrih trojiških vin ob
zvokih harmonikarja Sandija Frasa.
V kolikor je v organizacijo vloženo dovolj energije, pripravljenosti in zavzetosti, kot je v danem
primeru bilo tudi tokrat s strani
predsednice DU Sv. Trojica Marije
Klobučar in domačije »MiliMir«
Milice Škof, so rezultati vidni.
Na 10. srečanju sošolcev letnikov 1939 in 1940 iz osnovne šole
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 9.
5. 2014 nas je bilo udeleženih 25.
Večinoma smo se dobivali v gostilni pri Sv. Trojici, tudi tokrat.
Na tem jubilejnem srečanju je bil
prisoten predsednik Turističnega
društva Sv. Trojica Marjan Klobasa,
ki nam je v kapeli Leopolda Lavoslava Perka, danes Poličeva kapela,
spregovoril o obnovi kapele in njeni
posvetitvi sv. Križu in zdaj že svetniku papežu Janezu Pavlu II. O postaviteljih kapele, Mariji in Leopoldu
Perko, pa je nekaj povedal poznavalec njihove delne preteklosti Slavko
Števanec. Srečanje je bilo prijetno in
potrebno.
Fotografija sodelujočih na redni
čistilni akciji Turističnega društva
Sv. Trojica v Slovenskih goricah 10.
5. 2014 nam pove, da je komu še mar
za urejenost okolja in čisto naravo.
Sledil je prijeten piknik.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec

Ob gasilskem domu PGD Osek stoji 29
metrov visok mlaj

P

ostavljanje mlaja, v Slovenskih goricah
so rekli »majpama«, ob prvem maju,
prazniku dela, je bil družaben dogodek.
V preteklosti so jih postavljali v vsaki malo
večji vasi. Ob mlaju so prirejali prvomajska
družabna srečanja, po drugi vojni mitinge, največkrat pa gasilske veselice, ki so bile
množično obiskane. Tradicijo postavljanja
mlaja goji tudi Prostovoljno gasilsko društvo
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Osek, ki sodi v občino Sv. Trojica v Slovenskih
goricah. To je društvo, ki letos praznuje 65letnico delovanja, ki ne skrbi samo za požarno varnost, pač pa tudi za družabno življenje
na vasi. V majhni vasici Osek, ki je znana po
slovitih kamnolomih, kjer so lomili kamen za
gradnjo bližnjih cerkva: Sv. Treh kraljev, Sv.
Trojice, Sv. Duha na Stari Gori, gradov Negova in Hrastovec in sploh zidanih objektov

Mlaj ob gasilskem
domu v Oseku

Gasilci veterani PGD Osek se pripravljajo
na tekmovanja

V

Oseku že 65 let deluje Prostovoljno
gasilsko društvo, ki je ob skrbi za
požarno varnost tudi gibalo družbenega življenja. V vasi stoji tudi prostoren gasilski dom, v katerem so ob garažah tudi lepi
prostori za kulturne in družabne prireditve.
Seveda je njihova glavna skrb gasilska dejavnost, to je skrb za požarno varnost. Društvo
se s svojimi gasilskimi desetinami udeležuje

tudi gasilskih tekmovanj.
V društvu deluje tudi mešana tekmovalna
skupina gasilcev in gasilk veteranov. Mi smo
spremljali njihove priprave za tekmovanje, ob
tem pa naredili pričujoči posnetek. Kot smo
se lahko prepričali, so kljub letom zavzeti za
gasilstvo, kljub temu da je njihova skupna
starost 475 let. Dva sta stara 72, dva 71, dva
64 in en 61 let. Skupino, ki deluje že 10 let,
vodi Hilda Kukovec, ki je gasilka in
članica društva že 63let, ob njej pa
tekmujejo: Ivanka Bela, Ivan Poharič, Jože in Ivan Kukovec, Franc
Fekonja, Franc Rojko. Franc Rojko
pa je že več kot 25 let predsednik
društva. Kot so povedali, jim je
delovanje v mešani veteranski gasilski skupini zadovoljstvo, saj na
tak način ohranjajo gasilsko znanje, obenem pa se kot »stari« gasilci družijo. Ob tekmovanjih, ki
potekajo v okviru Gasilske zveze
Lenart in pri prijateljskih društvih,
pa se družijo z drugimi gasilkami
in gasilci.
Ludvik Kramberger

25. srečanje jurovskih gasilcev in lovcev

M

ed prireditve, ki so se odvijale v Jurjevih dnevih 2014, je seveda nepogrešljivo srečanje med PGD Sv. Jurij
in LD Sv. Jurij, ki je bilo 9. maja popoldan.
Letos je bilo še nekoliko bolj svečano, saj je
potekalo že petindvajsetič. V nagovoru organizatorja letošnjega srečanja je predsednik
PGD Sv. Jurij Gregor Nudl posebej naglasil to
tradicijo, katero gojimo že celih 25 let. Čeprav
so se v tem času menjavale generacije, način
srečevanja kakor tudi čas in lokacije, je pomen ostal vedno isti. Vedno je bilo v ospredju

prijateljsko druženje, izmenjava izkušenj ter
obujanje spominov tudi iz lepših časov.
Nekoliko bolj športno je vzdušje med samim merjenjem moči v sedmih panogah.
Čeprav rečemo, da rezultati niso toliko pomembni, si vseeno vsi nastopajoči želimo
najboljših rezultatov. To zadnja leta uspeva
predvsem PGD. Letošnje srečanje je bilo še
posebej uspešno, saj smo lovci uspeli zmagati
le v svoji paradni disciplini – streljanje z MK
puško.
Po končanem srečanju je vedno analiza
popoldanskega dogajanja, podelitev pokala
ter prijetna malica z
domačo kapljico.
Med druženjem sta
se nam pridružila župan Peter Škrlec, župnik Janko Görgner
ter predsednik Društva
upokojencev Jože Šinko, ki so ob spremljanju
dogajanj in s spodbudnimi besedami prispevali k prijaznemu
vzdušju med zbranimi.
F. Krivec
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ZDOGODKI
NARAVO IN DOGAJANJA

Mlade Jurovčanke na državnem tekmovanju

V

soboto, 17. maja 2014, je v soorganizaciji Gasilske zveze Slovenije in
Gasilske zveze Ormož potekalo mladinsko državno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Na njem je sodelovalo okoli 2.000 mladih – pionirk in pionirjev
ter mladink in mladincev, razvrščenih v 192
tekmovalnih enot.
Na otvoritvi so bili
prisotni Franci Petek
in Zvonko Glažar, poveljnik in podpoveljnik
Gasilske zveze Slovenije, Dušan Vižintin, poveljnik Podravske regije, mag. Dejan Jurkovič
in Tonček Lisjak, predsednik in poveljnik GZ
Ormož. Navzoče je nagovoril tudi Alojz Sok,
župan občine Ormož.
Mladinke PGD Sv. Jurij
v Slov. goricah so nastopale med prvimi. Ne glede na to, da jih je
dež dodobra osvežil, so svojo nalogo opravile
odlično. Dosežen čas in pokazano teoretično
znanje sta jih uvrstila na 29. mesto med 47
sodelujočimi tekmovalnimi enotami. Sledil je

še nastop pionirk PGD Sv. Jurij v Slov. goricah, ki so uspešno prikazale zbijanje tarče z
brentačo, štafeto prenosa vode z vedrom ter
opravile naloge razvrščanja. Njihov rezultat
jih je popeljal na odlično 6. mesto med 46
sodelujočimi enotami. Obe tekmovalni enoti
sta bili nagrajeni s spominsko plaketo in spo-

minskimi značkami. Vodstvo društva skupaj
z mentorji pa je prijelo številne pohvale za
delo z mladino.
Gregor Nudl

Skupščina ZDU Slovenskih goric

V

torek, 13. maja 2014, so se v prostorih turistične kmetije Mihelič na
Rožengruntu pri Sv. Ani zbrali člani
predsedstva in NO ZDU Slovenskih goric
ter predstavniki upravnih odborov DU, ki
delujejo pod okriljem te zveze. Vabilu so se
odzvali vabljeni gosti: predstavniki pobratenega DU Rogoznica pri Ptuju, Janko Mlakar
in Stanko Menoni ter predsednik pobratenega DU Mačkovci Dezider Obal in podpredsednica prav tako pobratenega DU Duplek
Marinka Čučko. Pridružili so se še župani iz
UE Lenart. Najprej je v svojem pozdravnem
nagovoru pozdravil vse navzoče, med njimi
tudi delegate DU v okviru te zveze, predse-

dnik ZDU Slovenskih goric Satanko Kranvogel. Po podanih poročilih je bilo zaznati, da
so bili z enoletnim programom dela zadovoljni, saj so bile zastavljene programske naloge
v celoti realizirane. Sprejeli so program za
leto 2014, ki je podoben lanskemu, le nekaj
manjšega je dodanega k programu za šport in
rekreacijo. K razpravi o opravljenem delu in
sprejemu novega delovnega programa so se
med drugim vključili tudi župani ter pohvalili aktivno delo DU na območju njihovih ob-

čin. Dejali so tudi, da so lahko zgled nekaterim društvom, še zlasti v njihovem humanem
poslanstvu. Župani so obljubili, da bodo tudi
v letu 2014 po svojih finančnih zmožnostih
podprli nemoteno delovanje zveze in DU, ki
so vključena v ZDU Slovenskih goric.
V nadaljevanju so potrdili zaključni račun
za leto 2013 ter sprejeli nov finančni načrt.
Potrdili so tudi manjši popravek društvenih
pravil, v katera je vnesen člen za podpredsednika zveze, katerega do sedaj ni bilo. Za
funkcijo podpredsednika je bil imenovan
Milan Bauman, ki je tudi hkrati predsednik
DU Sveta Ana.
Ob koncu so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim članom
posameznih društev.
Prejemnik najvišjega
priznanja, kar ga lahko
podeli zveza – listine
častnega člana, je Ivan
Črnčec, dolgoletni tajnik zveze.
Prejemniki priznanj
Zveze društev upokojencev Slovenije so:
Marta Fajdiga (DU Sv.
Ana), Ivan Lorenčič
(DU Cerkvenjak), Albina Janžekovič (DU
Benedikt) in Franc
Zemljič (DU Sv. Jurij).
Prejemnika priznanj ZDU Slovenskih goric
sta Majda Prosič ( DU Benedikt) in Anton
Ajhmajer (DU Sv. Ana).
Prejemniki zahval za uspešno koordiniranje projekta »Starejši za starejše« so: Irena
Hadžiselimovič (DU Voličina), Jože Kraner
(DU Cerkvenjak), Ivanka Križan (DU Benedikt), Milica Škof (DU Sv. Trojica) in Marija
Perko (DU Sv. Ana). Vsem dobitnikom iskrene čestitke!
Rudi Tetičkovič

pozdravila vse navzoče in zaželela dobro počutje pri nas. Tudi Stanko Kranvogel, predsednik ZDU Slovenskih goric, je spregovoril
nekaj uvodnih misli, za uvod je bila prebrana
pesem Marije Klobasa Naša pesem, ki jo je
prebrala Adelena Neuvirt.
Naša pesem
Spet smo danes tu se zbrali,
da bi pesmice prebrali,
od pomladi do pomladi
kar precej smo jih nabrali.
Ene pesmi so vesele,
druge spet so žalostne,
vsaka nosi sporočilo,
kar začutimo ljudje.
Res, lepo je biti pesnik,
pa čeprav le amater,
v pesem zliješ srečo, žalost
ter ljubezen in poraz.
Vse, kar čutiš, to napišeš,
da izpolniš svoj ukaz.

Pohod na Krvavico

S

Planinskim društvom Lenart smo se 10.
maja odpravili na pohod v Spodnjo Savinjsko dolino. Na avtobusu smo kljub
zgodnji uri z zanimanjem prisluhnili različnim legendam, ki govorijo o tem, kako je Krvavica dobila svoje ime – Veronika Deseniška
naj bi tukaj izgubila svoje
življenje. Seveda pa obstajajo tudi bolj realne razlage
– Krvavica se tako imenuje
zaradi rdeče prsti, terra rosse, ki je bogata z železovim
oksidom in zelo rodovitna.
Nekateri sicer pravijo, da
jih ta 906 metrov visok vrh
spominja na pokončno postavljeno krvavico, ampak
za to je potrebno že kar
precej domišljije.
Pohod smo začeli v vasi
Loke, pot pa se je nato po
travnikih in gozdovih strmo vzpenjala proti samem
vrhu Krvavice. Vreme je
bilo zelo prijetno, sonce nas je spremljalo,
občasen veter pa je blažil vročino. Naš prvi
cilj je bila Zajčeva koča na nadmorski višini
742 metrov. Tam smo se okrepčali s hrano iz
nahrbtnika in kavo; tako smo se opogumljeni
počasi povzpeli na Krvavico. Pot je bila precej
zahtevna, mi mlajši smo si pomagali kar z rokami, ampak na koncu smo vsi varno prišli na
vrh. Pozdravil nas je prostran razgled – v daljavi smo lahko videli Raduho, Peco, Ojstrico

K

ŠT. 5 | 28. MAJ 2014

in še par drugih vrhov Kamniško–Savinjskih
Alp in Karavank. Spust s Krvavice je potekal
počasi in previdno, saj ni previdnosti nikoli
preveč. Ob vznožju smo počili in se potem
dobrega razpoloženja po makadamu odpravili še do planinskega doma na Vrheh, ki se

nahaja na nadmorski višini 885 metrov. Tam
smo naredili gasilsko sliko in se nato počasi
odpravili nazaj do avtobusa.
Pohod je bil, kljub temu da ni bil najenostavnejši, zanimiv in pester – nadihali smo se
svežega zraka, si ogledali še en del Slovenije,
med vsem tem pa smo se tri generacije zabavale in povezale.
Martina Fridl, 9. razred OŠ Lenart

Pomlad in prazniki v vrtcu Benedikt

L

etos je pomlad že zgodaj prišla v naše
kraje, pa ne po koledarju, kjer pomlad
prikoraka točno ob istem datumu, ampak po soncu in toplih dneh.

Deveto srečanje »skritih talentov«

aj se dogaja na prvi pomladni dan pri
Sveti Trojici? DU Sv. Trojica je tudi
letos, 21. marca,
pripravilo deveto srečanje
»skritih talentov«. Srečanje je bilo v gostilni Dejana Frasa ob 10. uri. 21.
marec velja za svetovni
dan poezije, ki ga je razglasila organizacija Unesco že pred leti. Moto srečanja je: Nikoli ni prepozno!
Ugotovili smo, da je med
vrstami upokojencev kar
nekaj skritih talentov, ki so
šele v poznih letih postali
ustvarjalni na nekaterih
področjih, kot so poezija,

Srečanja se je udeležilo precej ustvarjalcev
iz bližnje in širše okolice. Za popestritev srečanja nam je skupina iz Voličine pripravila
skeč v pristni domači govorici. Na citre nam
je zaigrala nekaj lepih pesmi Nada Svetina iz
Jakobskega Dola. Igranja na citre se je začela
učiti sedaj, ko je v pokoju, kar je seveda zelo
pohvalno.
Navzoči so bili zadovoljni s potekom srečanja. Ob koncu je spregovoril še predsednik
Kranvogel in predsednica DU Sv. Trojica;
vsem sta se zahvalila in zaželela, da se taka
srečanja še nadaljujejo. Lepo bi bilo, da bi se
tudi »skriti talenti« lahko kje predstavili in
pokazali, kaj ustvarjajo v tretjem življenjskem
obdobju.
Srečanje se je končalo z malico, pecivom in
pijačo, ki so ga prinesle udeleženke.
Adelena Neuvirt

proza, slikarska in glasbena umetnost.
Predsednica društva Marica Klobučar je

V pomladnem mesecu marcu smo imeli
veliko priložnosti bivati na prostem in v naravi.
Ob praznikih, ki jih beleži ta mesec, smo
svojim mamam ob dnevu žena ter materinskem dnevu že lahko nabrali šopke zvončkov
in drugih pomladnih znanilcev, ki so letos
zelo zgodaj pokukali iz zemlje.
Tudi v mesecu aprilu sta dva praznika, ki

nista šla mimo nas. To je praznik cvetne nedelje in velika noč. Prav ob praznovanju cvetne nedelje smo se v našem vrtcu dogovorili,
da bi si izdelali presmece, kot imenujemo butare v našem okolju.
V naši skupini, ki se
imenuje Zvezdice in
kjer je polno vedoželjnih in igrivih 3-4 letnikov, smo se dogovorili
z gospodom Slavkom,
ki je naš hišnik, da bi
nam pomagal narediti
presmece. Tako smo
z njegovo pomočjo
ter pridnimi vzgojiteljicami, ki so prinesle
vso potrebno zelenje,
ustvarili presmec za
prav vsakega otroka.
Otroci so pridno
pomagali pri izbiri zelenja, opazovali, se učili, predvsem pa bili
ponosni na svoj izdelek, ki so ga zadovoljni
ponesli domov.
Prav takšna praznovanja, druženja in dobra volja naj nam bo vodilo za srečo naših
otrok.
Lep pomladni pozdrav otrok iz skupine
Zvezdice vrtca Benedikt ter njihovih vzgojiteljic Zdenke, Silvije in Cvetke.
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Strelska tekma LGB Lenart

Ž

e tradicionalno vsako leto v mesecu
maju organizira LGB Lenart strelsko
tekmo oziroma prvenstvo lenarškega
LGB v lovski kombinaciji. Po razporedu zadolžitev, ki smo ga sprejele vse lovske družine
v LGB, vodi bazen vsaki dve leti druga LD.
Letos je prevzela vodenje od LD Sv. Jurij LD
Sv. Ana oz. njen starešina Marjan Kramberger. Enaki razpored imamo tudi za organiza-

cijo bazenske strelske tekme, ki jo vsako leto
organizira druga LD. Letos je prišla na vrsto
LD Benedikt.
Strelska tekma je bila na strelišču LD ( Fartekova graba) v soboto, 10. 5. 2014, ob 9. uri.
Zbor strelcev je bil ob 8.30 uri pri lovskem
domu Benedikt, kjer so se ekipe prijavile, določile vrstni red in dogovorile vse podrobnosti. Uradni trening je bil v petek, 9. 5. 2014,
od 16. ure dalje na istem strelišču za MK in
golobe. Ekipe so štele 5 članov. Šteli so se štirje najboljši rezultati. Streljalo se je na tarčo
srnjaka stoje ob fiksnem količku in tarčo lisice kleče. Za vsako tarčo 10 MK nabojev. Ista

ekipa je streljala 15 glinastih golobov, lovski
stav.
Na tekmi je nastopilo trideset strelcev iz
LD Benedikt, Dobrava, Lenart, Voličina, Sv.
Ana in Sv. Jurij. Sama izvedba tekmovanja je
potekala brez zapletov. Zraven organizatorjev
je tekmo odlično vodil znani strelski sodnik
Karel Purgaj.
V ekipni konkurenci je tokrat zmagala LD
Lenart (Jože Perko, Ferdo Majer, Drago Korošec, Silvo Pesrl in Marjan Šuman), ki je zbrala
1.164,19 točke, pred LD Sv. Jurij (Milan Bauman, Branko Bauman, Boris Holer, Mirko
Majer in Dušan Waldhutter) s 1.160,53 točke
in LD Benedikt (Branko Lončarič, Marjan
Perko, Zlatko Borak, David Trojner in Ivan
Ketiš,), ki je zbrala 1.091,54 točke. Sledijo LD
Dobrava s 1.090,90, LD Voličina s 1.013,99 in
LD Sv. Ana s 888,91 točke.
Kakor se je poznala odsotnost v ekipni
konkurenci Vlada Šteinfelserja (LD Dobrava), je tudi posamezno prišlo do spremembe
iz prejšnjih let, saj je brez dvanajstkratnega
zaporednega zmagovalca strelske tekme LGB
Lenart tokrat uspelo premagati vso konkurenco Dominiku Slekovcu, LD Dobrava
(329,67 točke), pred Milanom Baumanom,
LD Sv. Jurij (326,96 točke), in Brankom Lončaričem, LD Benedikt (319,62 točke). Sledijo Dušan Waldhutter, LD Sv. Jurij (294,63
točke), Drago Korošec, LD Lenart (293,63
točke), in Franci Ornik, LD Voličina (292,63
toče).
Prve tri ekipe in posamezniki so prejeli
pokale LGB Lenart. Po končanem uradnem
delu smo še ostali na malici in prijetnem pogovoru ter že začeli razmišljati o določenih
spremembah dogovorjenih pravil za naslednjo strelsko tekmo LGB Lenart, ki jo bo organizirala LD Sv. Ana.
F. Krivec

Vlado, Franc in Srečko najboljši v Dobravi

N

a strelišču LD Dobrava iz Svete Trojice v Slovenskih goricah, ki letos
praznuje 60-letnico ustanovitve in
uspešnega delovanja, je bil tradicionalni preizkus lovskih pušk-risanic. Udeležilo se ga
je 30 članov te LD, ki so dosegli zelo dobre
rezultate. Po pričakovanju je bil znova najboljši Vlado Steinfelser, ki je gladko zmagal
pred Francem Slekovcem in Srečkom Hojnikom. Oba sta sicer dosegla enak rezultat, a je
bil po dodatnem razstreljevanju za drugo in
tretje mesto za en krog boljši Franc Slekovec.
Najboljši trije strelci so dobili lepe pokale,
za katere je poskrbel predsednik komisije za
strelstvo v LD Dobrava Vinko Kocuvan. Sicer
redni vsakoletni dogodek so posvetili prazniku dneva upora proti okupatorju in delavskemu prazniku – prvemu maju.
M. T.

Gradbeno in prostorsko načrtovanje skozi čas

P

osamezniki in pravne osebe ne morejo povsem prosto ukrepati ob gradnji,
spremembah in rušitvah objektov in to
zaradi sredstev, ki jih le-ta zahteva in učinkov,
ki jih povzroča. To so posledice dejstva, da
zaradi mnogo vidikov civilizacijskega razvoja, kot so gostejša poseljenost, splošen dvig
materialne in kulturne ravni prebivalstva ter
zavesti o pomenu zdravega življenjskega okolja, dopustnosti graditve objektov ni mogoče več presojati le
z vidika potreb, materialnih
možnosti in estetskega okusa
posameznikov.
Napačno predpostavljamo,
da se je gradnja objektov pri
nas uredila šele po II. svetovni
vojni.
V letu 1857 je cesar potrdil
Stavbni red za vojvodino Štajersko. Določal je temelje za
upravno ureditev gradnje na
Štajerskem. Nekatere določbe iz teh dokumentov lahko prepoznamo v
veljavnem Zakonu o graditvi objektov. To
kaže, da je upravno urejanje področja gradnje nujno predvsem iz požarnovarnostnih,
higienskih in varnostnih razlogov, ne pa iz
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želje države po restriktivnem upravnem urejanju in nadzoru. Ključne točke, ki izhajajo iz
Stavbnega reda so: opredeljeno je bilo, kdaj
je bilo potrebno pridobiti GD (gradbeno dovoljenje) in kdaj le priglasiti dela in postopek
za oboje, „Red“ je vseboval to, čemur danes
rečemo tehnični standardi (statika, materiali, izvedba), razne določbe so se nanašale na
urbanizem, varstvene pasove, vse do instituta razlastitve, opredeljena so bila
dovoljena odstopanja pri gradnji,
določeni so bili pogoji uporabe
objektov, razdelana je bila upravna
struktura odločanja in predvidene
so bile kazni za ravnanje v nasprotju z Redom.
V Kraljevini je bil Gradbeni zakon sprejet leta 1931. Zakon ločeno obravnava mesta, trge in vasi
in ločeno še industrijsko-rudarska
naselja ter kraje za zdravljenje in
oddih. Po zakonu je morala vsaka
občina narediti regulacijski načrt
in uredbe za izvajanje tega načrta ter gradbeni pravilnik. Zakon je pomenil učinkovitejše
uresničevanje prostorskih načrtov. Povojna
oblast je pustila v veljavi vse dele zakona, ki
niso bili v nasprotju z zakoni povojne Ju-

goslavije. V letu 1956 je bil sprejet Zakon o
uporabi zemljišč za gradbene namene. V tem
obdobju investitor ni mogel pridobiti gradbenega dovoljenja, dokler mu pristojni organ ni
izdal najprej načelnega, pozneje pa posebnega dovoljenja, da se sme zemljišče uporabiti
za določeno gradnjo. Leta 1967 je bilo uzakonjeno regionalno in urbanistično planiranje.
Za tedanje občine so bili izdelani urbanistični
programi, ki so določali nova stavbna zemljišča, kmetijska in gozdna območja, trase cest
in druge infrastrukture. Za gradnjo velikih
stanovanjskih sosesk, industrijskih con in
družbenih centrov so se sprejemali zazidalni
načrti. Od tega obdobja dalje je za Slovenijo
značilna „zelo sproščena urbanizacija“, katere

grehe plačujemo zdaj, ko vedno znova saniramo vrsto objektov, ki so podvrženi vrsti
poplav in plazovom.
V letu 1984 so bili sprejeti novi prostorski
zakoni in sicer Zakon o urejanju prostora,
Zakon o urejanju naselij in drugih posegih
v prostor in Zakon o stavbnih zemljiščih.
Brez večjih sprememb so veljali do leta 2002.
Leta 2002 sta bila sprejeta Zakon o urejanju
prostora, po katerem mora vsaka občina kot
krovni prostorski dokument sprejeti občinski
prostorski načrt in Zakon o graditvi objektov.
Drago Weinhandl, tajnik Društva Mi za
vse nas

Kurilne naprave glede na vrsto objekta
Izbor načina ogrevanja in
vrsta kuriva sta odvisna tudi
od vrste objekta. Predvsem so
zelo pomembni pristop, planiranje in načrtovanje.
V eni od prejšnjih številk
Ovtarjevih novice je bilo
predstavljeno, kako na izbor
kurilne naprave vplivajo kuriva – energenti.
Žal to ni edini kriterij izbora kurilne naprave,
zato bo tokrat predstavljen naslednji pomemben kriterij. Ista kurilna naprava in isti energent žal nista primerna za isti objekt.
Pri novogradnjah naj se nikar ne varčuje
pri cenovno ugodni projektni dokumentaciji. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) je
osnova za gradnjo, Projekt za izvedbo (PZI)
pa se zaradi dodatnih stroškov, skupaj s Projektom izvedbenih del (PID), velikokrat izpustita. Vsi dokumenti so osnova za sodobno

ena oseba v poprečju na dan porabi 25 litrov
tople vode, pa se lahko oceni, da so letne potrebe po toploti za ogrevanje sanitarne vode
6 kWh na osebo. Od tod se izračuna letna
raba potrebne energije za ogrevanje sanitarne vode za štiri osebe, ki znaša 2.800 kWh na
leto ali 280 litrov kurilnega olja.
Na osnovi izračunane potrebne energije za
ogrevanje sanitarne vode sledi izračun potrebne količine kurilnega olja za ogrevanje,
katera v danem primeru znaša 1.720 litrov.
Glede na kurilno vrednost kurilnega olja to
pomeni, da tak stanovanjski objekt potrebuje za ogrevanje 17,2 MWh končne energije
oziroma 86 kWh/m2 specifične toplote in za
ogrevanje sanitarne vode 2.800 kWh končne
energije. Glede na današnje cene kurilnega
olja je strošek gospodinjstva, namenjen ogrevanju prostorov in sanitarne vode, 2.000 € na
leto.

trenutno SEKANCI
POLENA
TČ zrak/
stanje
SSE
TČ
voda
Ocenjena vradnost investicije [€]
15.000 12.000 14.500 13.200 12.500
Cena energenta [€/enoto]
1,009
16
55
55
55
140
Letna raba energenta [enota]
2000
28,6
11,6
10
10
Letni strošek za ogrevanje [€]
2.018
458
638
550
550
1.200
Vračilna doba investicije [let]
10
9
10
9
15

nizkoenergijsko gradnjo in s tem osnova za
ugodno, varčno in kvalitetno bivanje. La na
osnovi polne dokumentacije bo tudi kurilna
naprava pravilno izbrana in dimenzionirana
ter kot taka dajala največje možne izkoristke
ter posledično prispevala k minimalni porabi
kuriva in minimalno onesnaževala okolje.
V primeru sanacije obstoječega stanovanjskega objekta je potrebno načrtovanje
investicij, katere lastnik stanovanjske stavbe
namerava izvesti ali bi jih bilo potrebno in
smiselno izvesti v nekem časovnem obdobju.
Le pravilen in smiseln vrstni red ter kakovostna in zadostna izvedba vodijo do kvalitetne
energetske sanacije obstoječega stanovanjskega objekta.
Prepogosto se namreč dogaja, da se zgolj
z zamenjavo kuriva in kurilne naprave želi
doseči prihranek. Delno to drži. Investicija
pa je najbolj smiselna, v kolikor se izvede v
stanovanjskem objektu, na katerem so že bile
izvedene investicije v izboljšavo toplotnega
ovoja ogrevanih delov stanovanjskega objekta, razen če se take investicije ne bodo izvedle
v prej kot 20 letih. V primeru investicij po
nepravilnem vrstnem redu se lahko zgodi, da
bo kotel ponovno potrebno zamenjati, predvsem zaradi predimenzioniranosti kurilne
naprave.
Moč kurilne naprave tako za novogradnjo
kot obnovljen stanovanjski objekt se namreč
dimenzionira na osnovi toplotnih karakteristik objekta. Bolj kot je ta objekt nizkoenergijski, varčen, manjše moči kurilnih naprav
so potrebne in manjša bo poraba energenta
– kuriva.
Cenovni vidik investicij
Za določitev stroškov ogrevanja je najprej
potrebno imeti znane podatke, med katere spada tako sestava konstrukcije zgradbe,
poraba energentov in bruto površine oboda
vseh ogrevanih površin. V primeru se predpostavi, da gre za povprečno slovensko hišo
z 200 m2 bruto ogrevano površino, v kateri
živijo 4 odrasle osebe. Letna poraba kurilnega olja znaša 2.000 litrov, s katerim ogrevajo
tako prostore kot sanitarno vodo.
Količina potrebne končne energije in energenta za ogrevanje sanitarne vode se, žal, ne
da natančno določiti. Ob predpostavki, da

PELETI
SSE TČ
7.000 9.500 8.200
0,23 0,23 0,23
4000 3440 3440
920 791 791
6
8
7

UNP ZEMELJSKI ELEKTRIČNI
PLIN
KOTEL
6.000 5.000
3.500
0,97
0,822
0,133
2880
2130
20000
2.794 1.751
2.660
NI
19
NI

V tabeli so prikazane vračilne dobe investicij v novo kurilno napravo, v kolikor bi investitor zamenjal obstoječo kurilno napravo
z napravo, ki bi tudi uporabljala kot kurivo
drug energent in ne kurilnega olja.
V primeru investicije v zamenjavo kurilne
naprave brez posega v izboljšavo toplotnega
ovoja stavbe se prihranki v določene kurilne
naprave sicer dosežejo. Celo vračilne dobe za
posamezne investicije so dokaj ugodne.
V tabeli je narejena tudi primerjava stroškov in vračilnih dob, v kolikor bi se investitor odločil za ločeno ogrevanje sanitarne
vode izven kurilne sezone. Smiselnosti izbora kurilne naprave na utekočinjeni naftni
plin ali na električno energijo pri obstoječem
objektu ni.
Potrebno je opozoriti, da so vrednosti v
tabeli, še posebej višine investicij in strošek
ogrevanja, zgolj ocena ob upoštevanju nekaterih dejstev in informacij.
Zaključek
Sodobne kurilne naprave in ogrevalni sistemi niso več to, kar so bili, zato je njihovo
načrtovanje nujno za ugodno bivanje, za doseganje maksimalnih izkoristkov in za dolgoročno ter cenovno ugodno delovanje.
Lahko se tudi zaključi, da je za ogrevanje
ničenergijskega in pasivnega stanovanjskega
objekta skoraj vseeno, katerega od energentov
bo investitor izbral, saj je tam strošek za ogrevanje in hlajenje tako majhen, da so razlike
med kurivi oziroma energenti minimalne.
Svetuje se izbirati kurilne naprave, katere
kot kurivo uporabljajo obnovljive vire energije ali pogojno zemeljski plin.
Za več informacij so vam na voljo tudi
energetski svetovalci svetovalne mreže ENSVET, ki so dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 1669 od ponedeljka do petka
med 9. in 14. uro, na elektronskem naslovu
ensvet@gi-zrmk.si in na spletni povezavi
www.ensvet.si ali v Lenartu, na Trgu osvoboditve 6, stara policijska postaja, v drugem
nadstropju po predhodni najavi na telefonski
številki 02 729 13 10 pri gospe Mariji Fras,
občina Lenart, ali na naslov dominik.pongracic@gmail.com.
Dominik Pongračič, inž. str., energetski
svetovalec v mreži ENSVET

ŠT. 5 | 28. MAJ 2014

V BESEDI IN SLIKI

FELJTON

»Tihožitje« v
Lackovi ulici v
Lenartu
Tihožitje v treh delih. V prejšnji številki
smo nameravali objaviti prvo fotografijo, a
nam jo je zagodel tiskarski škrat.
Fotografija je prejšnjič izpadla, kot da
bi škrat vedel, da se je zadeva spremenila:
raztrgano zastavo so med pripravo na tisk
zamenjali. In zdaj sta na vrsti novejši fotografiji.
fm

Naš simbol državnosti! Kdo je tebe tako grdo
poškodoval in te dal v to neugledno okolje? Ne
zameri mu, saj ne ve, kaj dela, ali … !?

Po več mesecih raztrgane zastave je lastnik le-to zamenjal z novo. Lepo! Za simbol naše države
pa je potrebno tudi sprotno skrbeti in jo namestiti v ustrezno in lepše okolje, ali pa jo sneti z
droga.

Prvomajska budnica

MOL – prvomajska
budnica na Jurčičevi 8 v
Lenartu. Foto Tone

Obeležje pokojnim gasilcem

Odkritje in blagoslov spominskega obeležja pokojnim gasilcem ob 140-letnici PGD Lenart. Foto Tone

ŠT. 5 | 28. MAJ 2014

OVTARJEVE NOVICE

Ob 140-letnici rojstva Rudolfa Maistra–Vojanova

Odločen častnik z močno kulturno
podstatjo, velik humanist in iskren rodoljub
1.del
organizirana prva likovna razstava. Na njej
Slovensko zgodovinopisje je vojaško kaso sodelovali različni umetniki in ljubiteljski
riero Rudolfa Maistra dodobra obdelalo,
slikarji – Slovenci, Nemci, ruski emigranti.
analiziralo in osvetlilo. Čeprav je bil sprva
Takrat so ustanovili umetniški klub Grohar,
ocenjen dokaj pristransko, je kasnejši raziki je združeval slovenske likovne umetnike v
skovalni pristop pripomogel, da smo ga kot
mestu. Poleg kluba Grohar je deloval še klub
vojaka, poveljnika in generala, ki je odločilBrazda. Leta 1922 je klub Grohar sprožil pono posegel v zapleteno dogajanje na narobudo za ustanovitev likovnega paviljona v
dnostno občutljivem delu severne slovenske
Mariboru. Rudolf Maister je bil med ustanomeje, celovito spoznali. Še več, dobili smo
vitelji Glasbene Matice Maribor.
kompleksne analize in pojasnila njegove voRudolf Maister je bil torej dejaven mož
jaške kariere in njegove poveljniške sposobkulture in prosvete, ki pa je vendarle ohranil
nosti, ki je bistveno pripomogla, da je bila
tudi vojaško držo in stike s svojimi soborci –
ohranjena današnja severna slovenska meja
prostovoljci za severno slovensko mejo. Ti so
in da je Maribor ostal slovenski. Bil je mož
se prvič organizirali leta 1920 v organizaciji
pravih, odločnih in usodnih odločitev, ki jih
z nazivom »Organizacija koroških prostoje kot sposoben vojak in drzen poveljnik znal
voljcev«, ki je bila del Društva jugoslovansprejemati in uresničevati ob pravem času.
skih dobrovoljcev za Slovenijo. Leta 1928 je
Seveda smo bili dolgo tudi priča neresnicam
Maister postal predsednik novoustanovljene
in polresnicam, zlasti še o Maistru kot »pi»Narodne odbrane za mariborsko oblast«.
sarniškem« oficirju ali celo o »skladiščnem
Tajnik e organizacije je bil Miloš Vauhnik.
častniku«, ki je bil bolj v zaledju kot v opeNa Maistrovo pobudo je bila leta 1933 ustarativnih nalogah. Veliko krepkih polresnic
novljena veteranska organizacija borcev za
je letelo tudi na njegov generalski čin. A vse
slovensko severno mejo z nazivom »Zveza
raziskave novejšega datuma, zlasti še tehtni
Maistrovih borcev«. Rudolf Maister je postal
prispevki dr. Bruna Hartmana in prof. Lojnjen častni predsednik. Ta veteranska orgazeta Peniča, so vsa ugibanja in natolcevanja
nizacija je bila ustanovljena 13. avgusta 1933
zavrgli. Še več, Maistra kot vojaka in vojav Mariboru. Za predsednika pripravljalneškega poveljnika so postavili na pravo mesto
ga odbora za ustanovitev nove zveze je bil
in objektivno ovrednotili njegov prispevek
izvoljen učitelj Jože Malenšek. Kot navaja
na vojaškem področju. Dobršen del življenja
prof. Lojze Penič, je Kraljevska banska upraRudolfa Maistra je bil torej v znamenju vojava Dravske banovine 8. julija 1933 potrdila
ške službe in vojaške drže, a Rudolf Maister
društvena pravila. Sedež Zveze Maistrovih
je bil tudi kot vojak velik humanist z jasno
narodno zavestjo in domovinskim čutom. Znan
je njegov povsem človeški odnos do vojakov
in podrejenih oficirjev
ter podoficirjev. Z njim
si je neizmerno utrdil
ugled in avtoriteto. Bil je
odločen častnik z močno kulturno podstatjo,
odprt človek do različnih zvrsti umetnosti in
kulture. Bil je ne nazadnje poet in seveda mož
in oče. Dober po srcu,
plemenit in kreposten,
a strog in resnicoljuben.
Nacionalno čuteč domoljub je v verzih izra- "Maistrova" vila v Zavrhu
žal svojo nevezanost na
rodno grudo, na zemljo,
borcev je bil v Mariboru, dejavnost pa je
na preproste ljudi. Veliko njegovih pesmi je
razširila po celotni Kraljevini Jugoslaviji. Za
ponarodelo, kar za vedno narodno optimiprvega predsednika nove veteranske organističnega poeta ni bilo slučajno.
zacije borcev za severno mejo je bil izvoljen
Z Maistrovo vojaško upokojitvijo v še
Avgust Škabar, podpolkovnik v pokoju, v
vedno precej nepojasnjenih okoliščinah je
prevratnih dneh poveljnik Mariborskega
prišla do izraza njegova človeška plat. V bipešpolka. Za podpredsednika je bil izvoljen
stvu gre za nadaljevanje njegove vpetosti v
Jože Malenšek, za tajnika Florijan Lipuš in
vse pore kulturnega ustvarjanja in delovaza blagajnika Franjo Luknar. Cilj zveze Manja, od dijaških časov dalje. Čeprav precej
istrovih borcev je bil gojiti tovarištvo med
zagrenjen, se je razdajal v dobro likovne in
svojimi člani, zavzemati se za pravične koriglasbene umetnosti, književnosti in še česa.
sti svojih članov, utrjevati narodno in državŽelel je napisati zgodovino bojev za Maribor
no zavest, delovati za blaginjo in obrambo
in severno mejo, ki naj bi izšla v delu z nanaroda in države. Zveza je imela redne, izslovom Naš Maribor. Dela žal ni dokončal,
redne, podporne, ustanovne in častne člane.
je pa v tem kontekstu napisal in objavil več
Redni člani so lahko postali državljani Kračlankov, ki so deloma napisani kot njegovi
ljevine Jugoslavije, ki so se pod vodstvom
memoarji. Članke je objavljal v Mariborgenerala Maistra borili za severno mejo
skem koledarju, v Kroniki slovenskih mest,
in če so se prijavili v vojaško službo do 22.
v Bojevniku, v Slovenskem gospodarju,
novembra 1918, ko je bil ustanovljen MariSlovencu in v Slovenskem narodu. V zaniborski pešpolk. Zveza Maistrovih borcev je
mivem članku Prvo poglavje koroškega pleizven Maribora ustanavljala odseke Maistrobiscita je Rudolf Maister najavil tudi knjigo,
vih borcev, če je bilo najmanj 10 članov. Leta
»ki bo govorila o Koroški od preobrata do
1935, torej letno dni po Maistrovi smrti, je
plebiscita«, a mu je žal delo preprečila smrt.
imela zveza 652 članov, vodil pa jo je predPo upokojitvi je vse do smrti leta 1934 vesednik dr. Anton Dolar, tajnik je bil Florijan
ljal za nekakšnega kulturnega mecena in je
Lipuš, blagajnik pa Franjo Luknar. Uradne
kot literarni spodbudnik nekaj časa vzdrure je imela v prostorih Narodnega doma v
ževal celo literarni salon. Bil je zelo aktiMariboru.
ven v raznovrstnih kulturnih dejavnostih v
osvobojenem slovenskem Mariboru. Bil je
Dr. Marjan Toš
velik bibliofil in je velik del svojega življenja zbiral knjige, še zlasti slovenske. Že leta
Nadaljevanje prihodnjič
1920 je bila po njegovi zaslugi v Mariboru
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MED LJUDMI

Velikonočno streljanje s karbidom

Starogorski strelci ohranjajo navado pokanja ob veliki noči in
prvem maju s karbidom

V

še ne tako davni preteklosti je bilo
tradicija pokanja s karbidom ob veliki noči
na podeželju veliko pokanja ob prain prvem maju. V preteklosti smo za to upoznovanju velike noči in prvega maja.
rabljali razne škatle, pozneje mlečne kangle,
Tedaj so praznovanja zaznamovali s postasedaj pa, kot vidite, imamo moderne naprave
vljanjem kresov in pokanjem z možnarji in
za pokanje s karbidom. Kot posode za pokakarbidom. Kresove, ki so bili oblikovani v
nje sedaj služijo stari odsluženimi rezervoarji
obliki rasti smreke, torej v obliki piramide,
so postavljali na vrhovih Slovenskih goric.
Postavljali so jih tako,
da so bile na pokončni
drog pritrjene vedno
krajše »rante«, na katerih so bili pritrjeni
stari emajlirani lonci
ali kake druge kovinske
posode. Vanje so nalagali »kene«, ki so jih na
drobno nasekali iz borovih preperelih štorov.
Ken je les, ki je močno
prepojen s smolo, zato
gori počasi in z velikim
plamenom. Plamen je Strelci s karbidom ob modernem strelskem postrojenju
dajal kresu svoj pečat,
saj se ga je videlo iz zelo oddaljenih krajev.
hidroforjev in bojlerjev. Vanje smo namestili
Ob kresu so se zbrali otroci, mladina in
vžigalne svečke motorjev z notranjim izgostarejši. S seboj so si prinesli jedila in vinsko
revanjem in jih prižigamo z 12-voltno napekapljico. Ker je bilo razpoloženje veselo, je
tostjo. Posode čepimo s plastičnimi žogami,
tudi zadonela pesem. Táko praznovanje so
ki preprečujejo, da bi kak rezervoar razneslo.
fantje popestrili s pokanjem z možnarji ali
Zaradi varnosti smo napravo za sprožitev
s karbidom. Vse našteto gre v pozabo, saj je
prek sveč namestili nekaj deset metrov od
kresov, pa tudi pokanja, vse manj.
nabitih rezervoarjev. Sedaj je pokanje pravi
Kresov res ni več, vsaj v taki obliki ne, kot
užitek, saj lahko to nalogo opravljamo skoraj
smo opisali, pokanje pa se je tu in tam ohrav belih rokavicah. Ljudje so naš način pokanilo. Na Stari Gori pri Benediktu, malo nad
nja sprejeli. Mnogi si pridejo streljanje ogleOsekom, smo se srečali skupino »strelcev«,
dat zaradi naših naprav.«
ki je izvajala pokanje s karbidom v čast veliNe moremo si kaj, da ne bi ustvarjalcev
konočnih praznikov. Za to so skrbeli možje,
tega strelskega »postrojenja« pohvalili. Prvič
med njimi je bil tudi Franc Škrlec, pri katezato, da so obdržali ljudski običaj, drugič pa,
rem se je odvijalo streljanje. Tam smo bili
da so na tak način poskrbeli za varno stredeležni ogleda strelskega »postrojenja«, mi bi
ljanje. Moramo še omeniti vse, ki so skrbeli,
rekli strelske rampe, in pokanja s karbidom.
da se je pok slišal daleč po okolici. To so bili:
O njihovi dejavnosti nam je kaj več povedal
Franc in Matej Škrlec, Marjan in Branko MaFranček Škrlec, ki je ustvaril večino strelskerajh, Srečko in Ivan Toplak in Viktor Drašak.
ga »postrojenja«. »Pri naši hiši je dolgoletna
Ludvik Kramberger

Klub Starodobnik Slov. gorice spet malo
drugače

V

Zborniku ob desetletnici delovanja
kluba je zapisano, da smo leta 2002
ustanovili klub z glavno nalogo, da
organizirano ohranjamo in razvijamo tehniško kulturo na področju kmetijske tehnike,
avtomobilov in motorjev. Kot veliko krat
pove gonilna sila kluba, njegov predsednik

Franc Lasbaher, nam to ne bi uspelo oziroma celo preseglo naših pričakovanj, če ne bi
zraven strokovnega dela skrbeli za medsebojno spoštovanje, prijateljske odnose in sproščeno vzdušje ob naših srečanjih. Prav za to
smo 17. maja organizirali enodnevno ekskurzijo – izlet v Zasavje. Že ob jutranjem odhodu
avtobusa iz Lenartu smo lahko vedeli, da nas
čaka dolg, prijeten dan, saj sta stvari vzela v
»svoje roke« naša člana Anton Zupanec »Joklov Tunč« in Branko Sitar »Štajerski Mišo«.
V rahlem deževnem vremenu smo imeli za
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prvo » resno« postajo Rudnik Zagorje. Sprejeli so nas prijazni člani Rudarsko-muzejskega in etnološkega društva, ki so nas popeljali
skozi zgodovino rudarstva v Zagorju in okolici. Gospodarski razvoj teh krajev se je začel
po letu 1755, ko so tam odkrili ležišče premoga. Manjše količine, ki so jih uspeli prodati, so
vozili po Savi in
s težkimi vozovi
prek Trojan. To
se je spremenilo,
ko je leta 1795
belgijski industrialec Leopold
Ruard odprl rudnik za potrebe
svojih plavžev.
V drugi polovici 19. stoletja je
postala največji
porabnik tega
premoga železnica. Zagorje
je postalo sredi
tega stoletja tudi
središče premogovništva in topilniške industrije na Slovenskem. Zgraditev južne železnice je prinesla razcvet premogovništva. Z
odločitvijo države leta 1995, da rudnik zapre,
so v nekdanjem vhodnem rudniškem jašku
uredili in opremili rudarski muzej, ki smo si
ga z zanimanjem ogledali.
Od tu smo nadaljevali pot proti 1220 m visokemu Kumu. Med potjo smo se ustavili v
kraju Dobovec, kjer smo ob malici prisluhnili
predstavitvi kraja predsednika KS Marjana
Jamška in predsednika PGD Dobovec Lada

Hvale. Tukaj nas je sprejela tudi naša nadaljnja gostiteljica Marija Čop iz Podkuma. Na
Kumu, kjer je ob primernem vremenu pogled
na vso Slovenijo, smo si ogledali televizijski
oddajnik ter napravili skupinsko sliko.
Vrnili smo se v dolino in se povzpeli na
drugi nekoliko nižji hrib Podkum. Da naša
ekskurzija ne bi izzvenela preveč »pohodniško«, je poskrbel odlični voznik in lastnik
prevozniške firme Breznik Tours Peter Breznik. Prispeli smo do Hiše domačih okusov,
do »Gostilne Pr´ Čop« na Podkumu, katere
lastnica je s svojim družinskim podjetjem
že omenjena Marija Čop. Izvrstno kosilo z
vsemi kulinaričnimi izkušnjami najmlajšega slovenskega kuharskega mojstra Lojzeta
Čopa nam je dalo novih moči. Kot prvo za
ogled nekaj km oddaljene domačije Medved
na Podkumu sedanjega lastnika Rudija Zupana. Kmetija se nahaja v območju Nature
2000. Pri obnovi domačije so na hrastovem
portalu našli izklesano letnico 1768. Najstarejši med ohranjenimi dokumenti pa datum
2. april 1789. Kmetija je bila samooskrbna.
Prav zaradi tega so imeli pri hiši veliko orodja
in pripomočkov, ki so jih uporabljali potujo-

či rokodelci. Sedanji lastniki so vse ohranjene predmete zaščitili pred propadom ter jih
postavili na ogled v Etnografski zbirki pripomočkov in orodja domačije Medved.
Vrnili smo se k naši gostiteljici v prenovljene prostore, kjer smo po ogledu čudovitega
kozolca, v katerem podoživljaš občutek podeželja, prisedli k zanimivo postreženi večerji. Gostilna s pristno domačo slovensko kuhinjo se odlikuje tudi s slikovito postrežbo v
različnih stilih (grajski, kmečki, poslovni...).
V sami gostilni imajo sobi s skupaj 150 sedeži. Letni vrt pa ponuja dodatnih 50 sedežev.
V bližini so naravoslovna pot, jahalne in pohodniške steze.
Po končanem potepanju po Zasavskem
gričevju smo se kljub prešernem razpoloženju morali posloviti od gostiteljev in vrniti v
lepe Slovenske gorice.
Na zadnjem občnem zboru kluba je bilo
izpostavljeno, da se člani kluba premalo družimo tudi takrat, ko ne pripravljamo raznih
razstav ali srečanj starodobnikov, in da se vsi
med seboj celo ne poznamo. To je bila prava
priložnost, da ne bo več tako.
F. Krivec

Aktivni tudi v tretjem življenjskem
obdobju

V

Društvu upokojencev Sv. Trojica, kateremu predseduje prizadevna Marija
Klobučar, so si že pred leti zadali zelo
obširen program aktivnosti. Naštejem jih le
nekaj: na prvem mestu je seveda izletništvo
po naši slikoviti deželi Sloveniji in tudi izven
nje. Vsakoletni pohod po romarskih stopnicah, veselo druženje ob pikniku v naravi, revija pevskih skupin, katere delujejo pod okriljem Zveze društva upokojencev Slovenskih
goric. Lansko leto so pripravili prvo razstavo

likovnih del v prostorih samostanske kleti.
Na razstavi je sodelovalo 21 DU iz zgornjega
Podravja. Trojiški upokojenci pa zraven naštetega skrbijo za rekreacijo, kot je vsak prvi
četrtek kopanje v termah Radenci, in druženje ob igranju kart ter streljanje z zračno puško. Pri tem pa še velja omeniti, da je DU Sv.
Trojica ob dnevu poezije, 21. marca, že devetič pripravilo srečanje literatov.
Rudi Tetičkovič

Dan odprtih vrat enote VDC Lenart
Mravlja

V

DC Polž Maribor, enota Lenart Mravlja, je v sklopu vseživljenjskega učenja – TVU 2014 organizirala več delavnic, ki so bile zelo dobro obiskane. Tako
je v ponedeljek, 12. 5. 2014, potekala likovna delavnica skupaj z otroki iz vrtca Lenart,
rdeča igralnica. Delavnica je potekala pod
mentorstvom Jasne Šosterič. Ta dan je v naši

enoti v Ilaunigovi 19 v Lenartu zelo dišalo,
saj so se pekli piškoti pod mentorstvom Terezije Kaučič in dveh uporabnic, ki smo jih

ponudili ob dnevu odprtih vrat v torek, 13.
5. 2014. Obiskalo nas je zelo veliko ljudi, ki
smo jim lahko predstavili svojo dejavnost. V
petek, 16. 5. 2014, je potekala še delavnica v
nemškem jeziku, kjer so se udeleženci naučili
predstaviti v nemškem jeziku.
Gordana Kosanič, vodja enote Lenart
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Turizem na kmetiji in družina z roko v roki

P

risrčen in topel sprejem domačinov na
TK Mihelič te ne pusti ravnodušnega,
preprostost in prisrčnost zakoncev Dušana in Tatjane Mihelič pa te hitro napelje na
prijeten klepet v zelo lepo urejenem ambientu ob 11. maja odprtem prizidku Turistične
kmetije Mihelič v Rožengruntu v občini Sv.
Ana. Ta je daleč naokoli poznana po okusni,

preprosti domači hrani, več vrstah domačih
sokov in kajpada svojemu vinu, kot se za ta
vinorodni okoliš tudi spodobi. Kmetija obsega do 12 ha obdelovalne površine, ki jo družina zelo pridno obdeluje, saj imajo v obori nekaj damjakov, redijo prašiče in svinje matere,
govedo je rejeno po sistemu proste reje, redijo svoje kokoši in piščance, zajce … skratka,
skorajda vse, kar se mesa tiče, je pridelano
doma … prav tako zelenjava in sadje.
A začetek pred dvajsetimi leti pa je bil
vendarle drugačen, a z vztrajnostjo je družina uspela postaviti objekt in privabiti turiste
tudi v hišo na nekajdnevno bivanje. Ob začetkih leta 1994 sta zakonca Mihelič razmišljala, da bi glede na lokacijo, bližino kapelice,
bližino Avstrije bilo dobro urediti prostor za
več ljudi, tako so najprej uredili večji prostor
s teraso, v katerega so lahko sprejeli 30 ljudi. A ideja in želja po stacionarnem turizmu
ter o tem, kako bi ljudi lahko več dni zadržali v občini, sta še vedno tleli, tako so z leti
dozidavali prostore, potem pa so se leta 2009
odločili za večji projekt, in sicer so zgradili
v štirih letih objekt dimenzij 25 m x 15 m s
skupno uporabno površino 1000 m², brez

kleti. Sedanje kapacitete so prišle iz začetnih
30 sedišč na 30 ležišč, tako prizidek zajema
apartmaje s sobami, sobe s kopalnicami, finsko zeliščno savno in fitnes sobo, otrokom je
na razpolago otroška igralnica, odraslim pa
prostorna jedilnica. Financirali so projekt
sami, a za notranjo opremo so se prijavili za
pridobitev dela finančnih sredstev iz ukrepa
311, ki ga namenja EU za take projekte. Vrednost celotnega projekta
je okoli 1 milijon evrov. Z marljivim
sosedom se že dogovarjajo, da bi v
bližnji prihodnosti goste na konjskih hrbtih ali v kočiji popeljali na
oglede po občini, saj si je le-ta uredil zelo kvalitetno manežo za konje,
kot velik ljubitelj konj pa bo lahko
konje tudi prenočil. Pri Miheličevih
želijo urediti tudi izposojo koles za
potepe in oglede po občini, postavili bodo novo, manjšo oboro za divjad, tudi kot turistično posebnost,
želje so po ureditvi odbojkarskega
igrišča, za kar so precej zaslužni »ta
mladi«, v kratkem pa
imajo namen dokončati
še urejanje parkirišča,
na katerem lahko parkira več kot 50 avtomobilov. Že dve desetletji,
tako pravita lastnika
Dušan in Tatjana, so
njihovi zvesti in cenjeni
gosti Avstrijci, s katerimi so stkali pristne in
gostoljubne odnose ter
prijateljske vezi in se še
mlajše generacije rade
pripeljejo na kosilo ali
malico, praznovanja in pokramljajo.
Da pa je v delo vpeta celotna družina, pove
podatek, da babica Francka in dedek Peter še
vedno vse postorita pri živini, Tadeja in Aleš
pa svojima polovicama rada priskočita na pomoč očetu Dušanu in mami Tatjani. Če ne bi
vsi držali skupaj, tega ne bi zmogli, povesta
Dušan in Tatjana. Bližina Avstrije skorajda
zahteva sporazumevanje v nemščini, a to pri
Miheličevih ne predstavlja nobene težave, saj
je jezik soseda v tej hiši kar doma in tega se
gostje tudi zelo dobro zavedajo in znajo ceniti. Na vprašanje, kako so načrtovali gradnjo zgradbe in notranje opreme, v en glas
povesta, da je bila zamisel njihova, ki so jo
s pomočjo strokovnjakov različnih področij
uspešno razvili po svojem okusu in zmožnostih. Zelo pritegne lesena notranja oprema,
ki so jo s sodelovanjem realizirali pri Janku
Holerju, s .p., Kreativni interieri. Zgovorno je
tudi to, da sta kot oče in mama otroke vedno
spodbujala k delu, učenju in sta sedaj nanje
tudi zelo ponosna, saj Tadeja tako rekoč obvlada gastronomijo in ve, kaj in kako gostu
ponuditi, sama je v kuhinji zelo spretna, kot
je okusno vse, kar pride izpod njenih rok.

VABILO
V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v juniju
Večer hospica z naslovom
KAJ NEKI POČNE BOG V NEBESIH,
KO JE NA ZEMLJI TOLIKO TRPEČIH
bo v sredo, 4. 6. 2014, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
S hvaležnostjo bomo gostili patra dr. Karla Gržana, človeka, ki razsvetljuje poslanstvo
našega društva, predvsem pa poslanstvo in smisel vsakega posameznika.
Vabljeni na predstavitev vsebin njegove aktualne knjige.

VABIMO
k udeležbi v odprti skupini za žalujoče.
Skupina je namenjena odraslim po smrti drage osebe in je priložnost za pogovor
in srečanje ljudi, ki so na tej življenjski poti.
Informacije in prijave sprejemamo na sedežu odbora v Mariboru,
tel: 02 25 25 570, Partizanska cesta 12/II.
Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor
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Rada prevzame pobudo in delo, tudi njen
fant Matej, zato starša počasi razmišljata, da
bi kdaj v prihodnosti imela več časa zase in
delo malce bolj prepustila mlademu rodu. Sin
Aleš je po poklicu tehnik in mu seveda novotarije ter tehnični aparati, kaj šele avtomobili,
sploh ne delajo težav, tudi s punco rada poprimeta za delo v pomoč družini. Prav je, da
želje vedno ostanejo, saj lahko samo to človeka žene naprej, a sogovornikoma nikakor
ni tuja tudi beseda osebne zahvale, ki jo, tako
pravita, dolgujeta celotni družini za pomoč
in potrpežljivost, odličnim sosedom za uvidevnost ter ustrežljivost, matični občini za
vzpodbude in urejanje dokumentacije, Sveto-
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valni službi – Franciju Orniku za pobude in
pomoč pri neskončno dolgi in zapleteni »papirologiji«, Lipa Lenart pa jih, tako sogovornika, nikoli ni pustila na cedilu, da pa je svak
oz. brat Bojan prava korenina, povesta, da je
bil povsod »zraven«, jima pomagal in olajšal
marsikatero delo in prihranil skrb. Župan občine pa dodaja, da je to »izjemna pridobitev
za občino, saj do letos v občini ni bilo možno
prenočiti, v prihodnosti pa bodo na področju
turizma načrtovali vsaj 2-dnevno ponudbo
na področju turizma, saj so sedaj idealni pogoji za to,« zato celotni družini želi uspešno
delo na področju turizma v občini.
S.R. Breznik

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Spoštovani!
LEN-ART bo tudi letos zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč. Družila nas bo pozitivna
energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu, predstavah in na ustvarjalnih delavnicah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA se bomo imeli lepo.
Tudi Vi ste del LEN-ARTA, zato dobrodošli na prireditvah!
Lenart, maj 2014
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan občine Lenart

PROGRAM LEN-ARTA
JUNIJ

TOREK, 17. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, OB 18.30
KONCERT ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB
Gostje: skupina NUDE
SREDA, 18. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, OB 19. URI
KONCERT UČENCEV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR, PODRUŽNIČNA
ŠOLA LENART
PETEK, 27. JUNIJ, ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21. URI
FOKLART V LENARTU
Sanyo Daiko Dan, Hirošima (Japonska), skupina japonskih bobnarjev
KUD Ivo Lola Ribar Beograd

JULIJ

PETEK, 4. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 21. URI
MARKO GROBLER BAND, koncert
TOREK, 8. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 18. URI
GLEDALIŠČE IZ KOVČKA, predstava za otroke
Produkcija: Slovensko stalno gledališče Trst in KŠD Štumf
PETEK, 11. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 21. URI
BILBI, koncert
PETEK, 18. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 21. URI
GRAND POK
Kabaret, songi iz muzikalov,
Nastopajo Anja Strajnar, performer Tomaž Lapajne Dekleva in pianist Tadej Horvat
PETEK, 25. JULIJ, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
ALEKSANDER ŽIVKO, klavirski koncert

AVGUST

PETEK, 1. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 21. URI
NEJC KURBUS PROJECT, koncert
ČETRTEK, 14. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
VOKALNA SKUPINA IL DIVJI Z GOSTI
OD 18. DO 22. AVGUSTA, PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SLOV. GORICE, TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU (»stara policija«)
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
PETEK, 22. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
NEISHA, koncert
SREDA, 27. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
EUROPEAN SYMBOLIC ORCHESTRA, koncert
Drugo polovico avgusta bo glasbenik Bojan Cvetrežnik vodil EUROPEAN SYMBOLIC ORCHESTRA. Imeli bodo več koncertov v Sloveniji in na Hrvaškem. Del programa bodo izvajali
skupaj s skupino Terrafolk. Do sedaj je v simboličnem orkestru sodelovalo več kot 100 glasbenikov iz 15 evropskih držav, za ta projekt so zagotovo potrjeni soustvarjalci:
Ida Meidell (Švedska) - mojstrica skandinavske glasbe, early music,
Jean Christophe Gairard (Francija) - mojster romunske, srbske glasbe, gypsy swinga,
Rina Kaçinari (Albanija, Avstrija) - članica famous dua 'catch pop string strong', verjeno tudi
Emillio Castiello (Francija), sin znanega harmonikarja skupine Bratsch.
V European Symbolic Orchestra gre za združevanje glasbenih jezikov Evrope. Pod isto streho
se srečuje raznolikost etno godb s severa in juga kot tudi na videz nasprotni pristopi akademskega in trubadurskega sveta. Vse se poveže v en jezik, ki je razumljiv neverjetno širokemu
občinstvu.
SOBOTA, 6. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
PIHALNI KVINTET PULZ, koncert klasične glasbe
LEN-ART so podprli in omogočili:

Mariborske lekarne Maribor, Jože Druzovič, s. p., AGJ Goran Rebernik, s. p., Papir servis, d. o. o., Ljubljana, DEM
Dravske elektrarne Maribor, Turistično –gostinska dejavnost Nataša Cotar, s. p., Zavarovalnica Maribor, d. d., TBP
Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Elektro Maribor, d. d., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o.,
Moneta, d. o. o., Ribič Vinko, s. p., Knuplež, d. o. o., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Mariborski vodovod, d.
d., Copy center Milena Potočnik, s. p., Banka Koper, d. d., Saubermacher Slovenija, d. o. o., Veterinarska bolnica
Lenart, Semevit, d. o. o., Roman Muršec, s. p., Geodetske storitve Dean Kobale, s. p., Kmetijska zadruga Lenart,
z. o. o., Gostinstvo 29, d. o. o., Coala, d. o. o., Prleški avto dom, d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Elektroinštalaterstvo
Tjaša Erjavc, s. p., Arcont, d. o. o., Marko Hafner, s. p., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, d. o. o., Micro Medica
Radenci, d. o. o., Žipo, d. o. o., Prevent-Halog, d. o. o.

Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice
Organizator: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, www.lenart.si, tel. 02 729 13 10
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OI JSKD Lenart

Na Orfejevi pesmi v Benediktu zapelo dvesto pevcev

Plesna skupina OŠ Lenart uvrščena na plesne vizije

Na Orfejevi pesmi 2014, reviji odraslih
pevskih zborov in malih vokalnih skupin, so

Regijska plesna revija
Plesne vizije je potekala
v Murski Soboti 23. maja
2014. Zaradi kvalitetnega
nastopa je letošnja strokovna spremljevalka Plesnih
meglic (območne revije
JSKD Lenart) plesno skupino OŠ Lenart, ki jo vodi
Emica Jelatancev, uvrstila
v program regijske revije.
Skupina je tako že drugo
leto zapored dosegla regijski nivo.

foto: Željko Zeleničič

Vseslovenska akcija – teden ljubiteljske kulture
Simbol tedna ljubiteljske kulture je rodovitno drevo.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(JSKD) v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije pripravlja vseslovenski teden
ljubiteljske kulture, ki bo prvič potekal med
15. in 22. junijem 2014 in bo z ustvarjalno
energijo povezal celotno Slovenijo ter poskrbel za široko promocijo ljubiteljske kulture.
V akcijo se je do sedaj vključilo preko tristo
dogodkov.
Ljubiteljski ustvarjalci so vitalni del družbe in brez njih bi marsikatero okolje utonilo
v kulturno revščino, ki ni nič manj nevarna
od materialne. Njihovo delo je izjemno pomembno za ohranjanje in razvoj kulture,
vzpostavljanje socialnih vezi ter dostop do
kulturnih dobrin po vsej Sloveniji – velikokrat pa so tudi ambasadorji Slovenije v tujini.
Namen projekta se je pokloniti ljubiteljskim
kulturnim ustvarjalcem in jim omogočiti
večjo prepoznavnost in priznanje v družbi.
Z vseslovenskim tednom ljubiteljske kulture
želijo pod enotno in prepoznavno podobo
predstaviti vse, ki svoj prosti čas in energijo

namenjajo ljubiteljski kulturi. Teden ljubiteljske kulture bodo zaznamovali različni
kulturni dogodki, ki jih bodo po lokalnih
skupnostih in v zamejstvu pripravili skupaj
s številnimi kulturnimi društvi, zvezami, lokalnimi skupnostmi in območnimi izpostavami JSKD. Na vse ljubiteljske ustvarjalce se
naslavlja pobuda, da v tem tednu pripravijo
javno predstavitev svojega dela po lastni presoji (koncert, odprto vajo, razstavo, predstavo …). Simbol tedna ljubiteljske kulture je
rodovitno drevo, ki ponazarja široko dostopnost in raznolikost naše kulture, ohranjanje
kulturne dediščine in tudi skrb za biotsko
raznovrstnost Slovenije ter simbolno obnovo
po žledolomu. Zato so župane povabili, naj v
tem tednu v svoji občini zasadijo drevo (povzeto po spletni strani JSKD).
Z našega območja se je že priključila občina Cerkvenjak, ko bodo zasadili staro avtohtono sorto sadnega drevesa v ponedeljek, 16.
6. 2014, ob 10 uri. Ta zasaditev bo potekala
tudi v okviru praznovanja 16. občinskega
praznika občine.

letos nastopili pevski zbor Mravlja Lenart iz
VDC Polž Maribor, enota Mravlja Lenart,
ki ga vodi Karmen Rojs, mešani pevski zbor
Kulturnega društva sv. 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, Slovenkogoriški glasovi
pod vodstvom Lojzeta Peserla, Jurovski oktet

iz Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski
Dol, ki ga vodi Franci Divjak, mešani pevski
zbor Muzika Benedikt
Glasbeno umetniškega
Foto: Igor Barton
društva Musica Levares Benedikt pod vodstvom Majde Fras Leva,
Cerkveno-prosvetni
pevski zbor iz 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. V pozdravnem nagovoru je
prijazno dobrodošlico
izrekel župan občine Benedikt Milan Gumzar in podelil priznanja nastopajočim.
Prireditev je potekala v petek, 16. maja
2014, v Domu kulture v Benediktu. Izvedli so
jo Območna izpostava JSKD Lenart, Glasbeno umetniško društvo Musica Levares Benedik, Kulturno društvo Benedikt v sodelovanju z občino Benedikt, OŠ Benedikt in Zvezo
kulturnih društev Slovenskih goric.

Gledališka skupina Reciklaža iz Svete Trojice na regijskem
srečanju odraslih gledaliških skupin

V tednu ljubiteljske kulture v Jurovskem Dolu srečanje oktetov
Jurovski oktet in Kulturno društvo Ivan
Cankar Jurovski Dol 21. junija 2014 ob 20.
uri prirejata Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin . Gre za tretji – tradicionalni
koncert na prostem ter petje in druženje vseh
tistih, ki imajo radi in negujejo slovensko pe-

sem. Koncert bo potekal na osrednjem prenovljenem trgu v Jurovskem Dolu. Kot je povedal predsednik društva Miroslav Breznik,
ima odlično akustiko zaradi edinstvene lege
objektov, ki ga obdajajo.

Prevzetna nevesta

V viteški dvorani Gradu Hrastovec prleški kabaret – Kisla žüpa

foto: Bojan Mihalič

V kabaretu sta nastopila kantavtor Tadej
Vesenjak in pesnik Marko Kočar.
V predstavitvi dogodka sta povedala: »Prlek je človek zemlje, nasmejan, hudomušen
in melanholičen. Zaljubljen v svoje gorice in
ljudi. Zdrava kmečka pamet, ki jo Prlekija že
stoletja "izvaža" v svet, je kriva, da so Prlekijo
poimenovali "slovenske Atene", saj so mnogi Prleki našli svoje mesto med največjimi
osebnostmi slovenske in svetovne zgodovine.
"Kisla žüpa" je prleški kabaret, kalejdoskop
besed, pesmi in okusov. Dogodek smeha in
resnice, ja na trenutke tudi otožnosti in nejevolje, ker živimo prekratko, da bi se pretvarjali. Vse skupaj pa podprto s pokušino prleških
dobrot – z domačim krühom, zablom, lükom
in zalito s kupico vina. Za vsakega nekaj!«
Kabaret je bil na sporedu v petek, 23. maja
2014, ob 19. uri v viteški dvorani Gradu Hrastovec.
Dogodek so pripravili JSKD Lenart, Breda
Slavinec, Knjižnica Lenart v sodelovanju z
Socialnovarstvenim zavodom Hrastovec, občino Lenart in ZKD Slovenski goric. Večer je
pripravila Breda Slavinec.

Predstavitev romana Kraljica Barbara Celjska v viteški dvorani
Gradu Hrastovec
V petek, 13. junija 2014, ob 19. uri bo v viteški dvorani Gradu Hrastovec potekala predstavitev romana Na valovih sreče in pogube – Kraljica Barbara Celjska, avtorice Zlatke Rakovec
Felser. Roman je izšel lansko leto pri Založbi Pivec iz Maribora. Pogovor bo vodila urednica
Zala Stanonik. Organizatorji večera so JSKD Lenart in Založba Pivec v sodelovanju s Knjižnico Lenart, Socialnovarstvenim zavodom Hrastovec, občino Lenart in ZKD Slovenskih goric.
Večer pripravlja Breda Slavinec.

18 |

Iz predstave Gorele so grmade

Pridi gola na večerjo

Program letošnjega regijskega srečanja
odraslih gledaliških skupin je sestavil Miha
Golob, strokovni spremljevalec, ki si je ogledal vse predstave v organizaciji JSKD Lenart,
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica v pomladnih mesecih. Tako so se v spremljevalnem
programu srečanja v petek, 9. maja 2014, ob
18.00 v Domu kulture v Lenartu predstavili

Iz predstave Norci pred ambulanto

člani Odrasle gledališke
skupine KUD Vitomarci s predstavo avtorja
dela Andreja Jelačina
Norci pred ambulanto
ali pacienti v čakalnici
v priredbi in režiji Milana Černela. Istega dne
ob 20.15 pa so v kulturnem domu Sveta Trojica nastopili člani gledališke skupine KUD
KleTeater Ogljenšak s
predstavo avtorja dela
Antona Ingoliča Gorele
so grmade v priredbi in
režiji Jožeta Mohorka.
V tekmovalnem delu
programa v soboto, 10.
maja 2014, ob 18.00 pa je v Domu kulture v
Lenartu nastopila Gledališka skupina Reciklaža Kulturno gledališkega društva Reciklaža Sveta Trojica s predstavo po basnih Ivana
Krilova Prevzetna nevesta v priredbi in režiji
Sare Špelec. Istega dne ob 20.00 pa je v kulturnem domu v Sveti Trojici nastopila gledališka skupina Društva Smoteater iz Majšperka s predstavo avtorja dela Marca Camolettija
Pridi gola na večerjo v režiji Blaža Šalamuna.
Po koncu predstave je potekala podelitev
posebnih nagrad selektorja Miha Goloba, ki
je za nagrade predlagal: Kristjana Lovrenčiča
za vlogo Roberta v Pridi gola na večerjo, Simono Smolar za vlogo Dolge Lize v Gorele so
grmade, Milana Černela za vloge Fehrudin,
Janko, Miha v Norci pred ambulanto, Lenko
Krajnc za kokoš, žabo, slavčka, liščka, grlico,
čebelo v Prevzetni nevesti, KleTeater za celoten projekt oživitve stare kleti in ustanovitev
gledališča v teh kulturi izrazito nenaklonjenih
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časih ter Turistično društvo Zgornja Ložnica
in Ložniške ufarce za predstavo Pušlšank, ki
domiselno združuje področja etnologije, pe-

tja in gledališča. Tekmovalni del srečanja je
strokovno spremljal državni selektor Marko
Bratuš.
Srečanje je izvedel
JSKD Lenart v sodelovanju s Kulturno
gledališkim društvom
Reciklaža Sveta Trojica,
občino Lenart, občino
Sveta Trojica in ZKD
Slovenskih goric.
Nagrade je podelil
Matjaž Šmalc, samostojni svetovalec za
gledališko in lutkovno
dejavnost pri Republiškem JSKD.
Breda Slavinec, foto
arhiv JSKD

Nagrade je podelil Matjaž Šmalc, samostojni svetovalec za gledališko in
lutkovno dejavnost pri Republiškem JSKD.

Negda so lüdi gučali po domače
V četrtek, 12. junija 2014, ob 20.00 bo v jedilnici OŠ Sveta Trojica potekal narečni pogovor
z domačini o običajih, šegah, navadah in preprostem življenju v preteklosti. Večer bo vodila
Breda Slavinec. Gre za projekt ohranjanja narečij.
Organizatorji: JSKD Lenart, KD Ernest Golob-Peter Sveta Trojica, Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino Sveta Trojica, OŠ Sveta Trojica in ZKD Slovenski goric.

Ponovno visoka odličja mladih glasbenikov
Učenci Konservatorija Maribor – Podružnične glasbene šole Lenart so ponovno posegli po visokih odličjih. Tokrat so se odlično
odrezali učenci kitarskega oddelka, ki so se
12. in 13. aprila 2014 udeležili tekmovanja kitaristov v Krškem. V 1. kategoriji se je tekmovanja udeležil Žiga Žižek in prejel srebrno
priznanje, v 2. kategoriji je tekmovala Kaja
Rajter, v 4. kategoriji pa Peter Markoli. Tudi
ta dva tekmovalca sta bila nagrajena s srebr-

nim priznanjem. Mentor vseh tekmovalcev je
Bogdan Štabuc.
Na 5. festivalu mladih violinistov »Jaz
imam pa goslice«, ki je 4. in 5. aprila potekal v Murski Soboti, je sodelovala tudi mlada violinistka iz lenarške glasbene šole Ana
Breznik, ki je pod budnim mentorstvom
prof. Barbare Kovačič v 3. kategoriji prejela
srebrno priznanje.
Irena Košmerl Leš, vodja PŠ

KNjigolAndiJa
ZLATOVRANKA
Prelepa rajsko modra ptica,
skrivana v cvetoči čreti,
samo enkrat sem jo videl
v otroških letih.
Iskala sva jo v pravem času,
v tisti pomladi sočno brsteči,
in tiha zrla v prazno duplo
v najstarejši jelši.
Nič plavega ni več v čreti,
samo spomin na davno ptico
in na modrino vame zročo
in malo dlan v roki.
Brane(Branko) Murko?
Rojen 1948 v Mariboru. Otroštvo in srednješolska leta preživel v Lenartu in Mariboru, po vojaščini leta 1970 se je preselil v
Ljubljano, delal in študiral, konstruiral in
projektiral na področju strojništva ter kot
vodja področja varnosti in zdravja pri delu
ter varstva pred požari v Belinki.
Od upokojitve se večinoma posveča slikarstvu, olju, akvarelu, akrilu, kar počne že
vseskozi, le da ima sedaj nekoliko več časa.
Piše tudi pesmi. Je avtor pesniških zbirk »Odkruški«, 2008 in "Zlatovranka", 2013. Živi v
Radomljah.

Brane Murko: Komarnik
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Iz roke v roko in z roko v roki gre včasih
tudi brez denarja
Vedno večja stiska je
nagrado – majico z ustreznim
z denarjem, časom, potiskom NAJBRALEC/BRALKA
trpežljivostjo, sodelovaza sodelujoče in tudi za prihonjem in še čim podobdnje projekte za najmlajše. Ob
nim.
veselju sodelujočih odraslih
V Knjižnici Lenart se
bralk in bralcev, ko so dobili ob
lahko najbrž poredko
priznanju še praktično nagrapohvalimo, da imamo
do donatorja, smo se odločili,
dovolj denarja za vse
da povemo to javno, saj so taki
programe, ki jih izvajakoraki ne samo pomoč organimo. Iznajdljivost, pomoč
zatorjem, ampak tudi izjemna
uporabnikov in sodelomarketinška poteza, ki pa lahvanje je največkrat rešitev
ko z malo denarja prinese velik
pa tudi dodana vrednost,
učinek ter prispeva k boljšemu
saj pripelje do novih idej
počutju ljudi, pozitivni energiji
in zanimivejših izvedb, Gospodu Frančku se lepo zahvaljuin volji.
s pomočjo donatorjev. jemo.
Mnogi ste, ki nam pomagate.
Radi bi opozorili na tri posebnosti, ki so
prijetne in vredne omembe v zadnjih nekaj
mesecih.
V mesecu februarju smo razstavili stare
koledarje in bili prijetno presenečeni, da se je
naša zbirka, ki bo poslej trajno bogatila domoznansko zbirko, bistveno povečala s tem,
da je samodejno daroval vse svoje zbirateljske zaklade starih koledarjev v vseh oblikah
in izvedbah tudi domačin Franček Fekonja.
Prijetno smo bili presenečeni, ko nam jih je
tudi sam prinesel po objavi informacije po
lokalnem radiu. Vse, kar je zbral v več kot 40
letih.
Prav tako smo ob zaključku bralne značke
Na zaključku sezone bralne značke za odrasle se je
za odrasle doživeli zanimivo donatorsko popredstavila tudi avtorica iz Maribora Maja David.
tezo Si.Mobila iz Lenarta, ki je sam ponudil
Prošnja!
Da je rek v naslovu točen, pa boste lahko kmalu dokazali vsi naši zvesti uporabniki, člani,
oziroma prav vsi podporniki Knjižnice Lenart – občani Slovenskih goric.
Kmalu se bo pričela sanacija kleti Knjižnice Lenart. Izprazniti oziroma preseliti bomo morali
vse gradivo in police iz kleti v prvo nadstropje. Mislite, da bi zmogli tako iz roke v roko – kot
živa veriga brez velikih projektov in načrtov? Poskusimo! Vabimo vas vse k sodelovanju. Akcija bo potekala konec junija ali celo v začetku julija, ko bo pač čas za to. Že sedaj se prijavite
in nam sporočite svoj naslov, da vas bomo obvestili o točnem datumu akcije. Vabimo tudi
mizarje, zidarje, kovinarje, arhitekte … Prostovoljstvo naj zmaga! Vsak bo lahko kaj doprinesel. Za prijavo lahko pišete na info@lenart.sik.si, pokličete na naše številke ali se osebno
oglasite v knjižnici. Podrobnejši program akcije bomo še objavili, predvsem pa prijavljene osebno obvestili. Neizmerno nam boste pomagali!
Marija Šauperl

5. Jurjevo srečanje folklornih skupin

Še vedno rad pride v Lenart, kjer smo ga
predstavljali že tudi v knjižnici, razstavljal je v
avli Jožeta Hudalesa. Obišče mesto svoje mladosti in mu veliko daje tudi s tem, ko napiše
pesem o njem in naslika po znanih motivih
iz Slovenskih goric. Vedno je poseben, prepoznaven stil, tako v slikarstvu kakor v pesmih.
Mehkoba, nežnost, večnost, zaokroženost
neke zgodbe v svojem posebnem okviru. Nekaj posebnega.
Pesniško zbirko Zlatovranka bomo predstavili v Knjižnici Lenart skupaj z avtorjem
v okviru programa Ti veseli dnevi Knjižnice
Lenart v juniju.
Prijetno druženje ob
branju Zlatovranke, pesniške zbirke z naših
polic, je sproščujoče kot
srečanje z avtorjem: prijaznim, mirnim, naravnim, sproščenim »starim« Lenarčanom, ki rad
pride med svoje spomine
… »v mladost, ko ga je trgalo od same sreče« … je
kot ... »ptica lepotica, vidiš jo enkrat morda, če se
ti sploh kdaj pokaže …«
Marija Šauperl

V soboto zvečer, 10. maja 2014, je v Jurovskem Dolu, občina Sveti Jurij v Slovenskih
goricah, potekalo 5. Jurjevo srečanje folklornih skupin, ki ga tradicionalno organizira
Folklorna skupina Jurovčan v času praznovanja občinskega praznika. Folklorne skupine
so se tudi letos zbrale na osrednjem trgu in se
nato v povorki predstavile obiskovalcem.
Na Jurjeva srečanja folklornih skupin v
prvi vrsti vabimo folkorne skupine, ki so na
različne načine povezane z imenom Svetega
Jurija ali v svojih odrskih postavitvah predstavljajo običaj zelenega Jurija, preganjalca
zime in znanilca pomladi.
Na odru kulturnega doma sta kot prvi na-

iz sosednje Hrvaške, pod vodstvom Sanje
Bacinger, se je predstavila z odrskima postavitvama z naslovom Snočka sam ti droga fučkal i popeval in Nigder lepše kak je vu Međimurju. Folklorna skupina KUD »Franc Ilec«
Loka – Rošnja, pod vodstvom strokovnega
vodje Vasje Samca, je zaplesala splet zanimivih koroških plesov, kot so: špancir polka,
rakova polka, cvajšrit, pasterica in lizipolka.
Folklorna skupina Sv. Jurij ob Ščavnici, ki jo
strokovni vodi Sašo Ropoša, se je predstavila
z odrsko postavitvijo z naslovom: Z diklino
na ples. Zaplesali so mazurko, zibenšrit, bošulenko, šotiš, ples z ploskanjem ter polko.
Gostiteljica - Folklorna skupina Jurovčan, ki

stopili domači otroški folklorni skupini Šleka
pac in Knofeki iz OŠ Jožeta Hudalesa pod
mentorstvom Barbare Waldhütter in Cilke
Neuvirt z odrsko postavitvijo »Ovtar gre«.
Folklorna skupina Šentjur, ki jo strokovno
vodi Bogomir Brložnik, je predstavila raznolikost plesnega izročila Bele krajine. Zaplesali
so dekliško kolo – Aj zélena je vsa gorá, zibenšrit - Ízrasla je kopinja in nojkatoliš carska kasa, svatsko kolo ter plesa Sírotica in Seljančica. Folklorna skupina KUD Mihovljan

jo strokovno vodita mentorici Cilka Neuvirt
in Darinka Kramberger, se je predstavila z
odrsko postavitvijo "Košnja Prikazala je košnjo na melodijo zibenšrita ter zaplesala trojko, kosmatačo, cjašritek in polko.
Številne obiskovalce prireditve je pozdravil
in nagovoril predsednik kulturnega društva
Miroslav Breznik ter se jim zahvalil za sodelovanje na prireditvi.
Miroslav Breznik.

| 19

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE / V BESEDI IN SLIKI

Na 10. mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Beltincih

Zlato priznanje za Dejana Arceta

V začetku maja, natančneje 10. maja, je v
Beltincih potekalo 10. mednarodno tekmovanje harmonikarjev, ki ga vsako leto prirejata Društvo harmonikarjev Murska Sobota in
Glasbena šola Beltinci. Tekmovanja se je udeležil tudi Dejan Arcet iz Zgornjega Partinja in

v disciplini glasbe Slavka in Vilka Avsenika
dosegel velik uspeh: 1. nagrado (zlato priznanje) za osvojenih 97,33 točk od možnih 100
ter 1. mesto v starostni kategoriji nad 15 let. Z
njegovim sedanjim mentorjem Lojzetom Peserlom sta skladbe temeljito pripravljala, kar
je vidno iz uspeha, ki ga je dosegel in za kar si
zasluži iskrene čestitke.
Dejan je končal nižjo glasbeno šolo v Lenartu pri učitelju harmonike Kristijanu Brusu, kjer je že dosegal odlične harmonikarske
uspehe. Do sedaj je prejel na mednarodnih
tekmovanjih dve srebrni in sedaj šesto zlato priznanje. Sedanji mentor Lojze Peserl je
dejal: »Dejan je izredno muzikalen, vztrajen,
prizadeven in marljiv. Izpod njegovih spretnih prstov je v interpretaciji čutiti njegovo
toplino ter ljubezen do glasbenega ustvarjanja, kar je dano le malokomu.«
V bodoče mu želimo še veliko uspehov in
sreče, saj bo z njegovim muziciranjem razveseljeval sebe in druge ljudi, ki iščejo v glasbi
uteho, srečo in zadovoljstvo.
B. S. , foto: Dejan Arcet

Pfeiferja, Vlastje Simončiča, Miloša Švabića,
Toneta Stojka, Marjana Cigliča, Miška Kranjca in Naceta Bizilja.

V se fotografije so črno bele. Izbrane fotografije imajo moč, saj so podobe (ali posnetki) sveta. Vsaka je že sama po sebi sled osebnega videnja človeka, ki
fotografira, in v napoto
prvotni funkciji, ki jo
zahtevamo od fotografije: da dokumentira,
diagnosticira, obvešča
ter da nas napeljuje
razmišljanju. Razstava
bo na ogled do začetka
junija 2014.
Iz zapisa Katarine
Jurjavčič v razstavnem
katalogu, foto: E. P.

Pomladni zvoki v Markovcih
Spominska prireditev ob
50-letnici ansambla Toneta
Kmetca se je konec aprila
odvijala v Markovcih pri
Ptuju. Prireditev je vodil
Boris Kopitar, od nastopajočih so nastopili tudi
domačini iz občine Sveta
Ana Pomladni zvoki ob
ansamblu Roka Žlindre,
Štajercih, ansamblu Ekart,
Šok kvintetu in ansamblu
bratov Gašperič ter MoPZ
Markovci.
SReBr, foto: M. Berič

Dr. Darja Koter, roj. Dečko, redna
profesorica!
V sredo, 14. maja 2014, je bilo v Šantlovi
dvorani Akademije za glasbo (AG) v Ljubljani predavanje z naslovom Historična poustvarjalna praksa – možnosti in perspektive v
slovenski glasbeni kulturi. Ob izvolitvi v naziv redne profesorice se je z njim predstavila
dr. Darja Koter (rojena Dečko), ki izvira iz
Svete Trojice v Slovenskih goricah. Glasbeno

šolanje je začela na oddelku Glasbene šole Lenart, ki deluje pri Srednji glasbeni in baletni
šoli (sedaj Konservatorij za glasbo in balet)
Maribor pri učiteljici Nevi Pavlovič, nadaljevala pri Majdi Jecelj, prof., in za tem na SGŠ
v Mariboru. Nato se je vpisala na oddelek za
glasbeno pedagogiko na AG v Ljubljani, kjer
je diplomirala, kasneje opravila magisterij in
doktorat. Zaposlila se je najprej na gimnaziji
in kasneje v Pokrajinskem muzeju na Ptuju.
Z zaposlitvijo v muzeju se je začela njena bogata raziskovalna dejavnost, ki jo je okronala
otvoritev izvrstno, sodobno urejene in do potankosti opisane zbirke starih glasbil na Ptujskem gradu. Na AG v Ljubljani se je zaposlila sprva kot asistenka mentorja dr. Primoža
Kureta, od leta 2002 kot docentka, kasneje
izredna profesorica za zgodovino glasbe. Vse
obdobje od zaposlitve v ptujskem muzeju naprej se intenzivno posveča raziskovanju glasbene preteklosti s posebnim poudarkom na

slovenski glasbeni in likovni dediščini. Njeno
raziskovalno delo je bilo zabeleženo v več publikacijah, pred dvema letoma pa je v dveh
knjigah izšlo obsežno, »monumentalno delo
Slovenska glasba 1848-1918 ter Slovenska
glasba 1918-1991, ki kot prvo celovito obravnavata zgodovino slovenske glasbe v omenjenem obdobju.
Dr. Darja Koter v podatkovno poglobljenem, stilistično
virtuoznem in
nadvse komunikativnem delu
upošteva
vse
p omembnejš e
dejavnike, kot
so družbenopolitične spremembe, kulturna zgodovina
Slovencev in razvoj slovenske
umetnosti. Razvoj slovenske glasbe prikaže v soodvisnosti z
vsakokratnimi družbenimi oziroma družbeno-političnimi spremembami, se ne izogiba
kulturnim in nacionalnim trenjem, upošteva
sociološke in umetnostne študije ter glasbeni
tok umešča v širši družbeni kontekst in prikaže njegove interakcije z istočasnimi evropskimi gibanji« (odlomek iz predstavitvenega
teksta Založbe Beletrina).
Njeno predavanje je bilo izjemno zanimivo
in popestreno s fotografijami starih glasbil iz
slovenskih muzejev in kratkimi, informativnimi zvočnimi posnetki. Poudarila je nujnost
za večjo in predvsem strokovno skrb za ohranjanje slovenske dediščine s področja starih
glasbil in perspektivo ter potrebo po izobraževanju mladih glasbenikov, ki bodo poleg
sedanjih, na tujem šolanih umetnikov, na
omenjenih glasbilih poustvarjali glasbo preteklih obdobij ter (tudi) na ta način ohranjali
našo kulturno dediščino.
M. J.

Razstava Lučke Prihodnosti: Otroci na
fotografijah 20. stoletja
V Avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled izbor 25-ih fotografij
iz fondov Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Iz bogatega arhiva so izbrani posnetki,
ki ilustrirajo otroštvo predšolskih otrok. V
ožjem izboru so tisti motivi, ki v ospredje
postavljajo otroka kot osrednjo figuro v želji,
da izbrana fotografija pokaže dokumentarno
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vrednost. Z razstavo je predstavljen izbor fotografij raznih muzejskih fondov iz različnih
časovnih obdobij, hkrati pa prikazuje fotografsko ustvarjanje čim več različnih avtorjev. Na razstavi po časovnici tečejo fotografske podobe Petra Lampiča, Franceta Cerarja,
Mirka Japlja, Edija Šelhausa, Boža Štajerja,
Petra Kocjančiča, Jožeta Mallyja, Marjana

V počastitev sv. Florjana

Na Sv. Ani so 4.
maja v farni cerkvi
počastili gasilskega
zavetnika sv. Florjana. Za pogostitev
po poskrbele kmečke
žene in dekleta.

SReBr

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v 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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OGLASNA SPOROČILA

OKOLJU PRIJAZNE CENE

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

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

Dve naročnini
za ceno ene!
Dva naročnika plačujeta vsak
le polovico naročnine!

Eno leto
na paketu
po izbiri!

7SIVOTLB
QPSPŞOBGPUPHSBGJKB
'050(3"'*3"/+&
4/&."/+&
60,7*3+"/+&
53(07*/"

Akcija velja od 6. 5. 2014 do 30. 6. 2014. Do ugodnosti v obliki enoletne polovične cene mesečne
naročnine (od dneva vezave) izbranega naročniškega paketa sta upravičena izključno dva nova
naročnika skupaj oziroma en novi naročnik in en obstoječi naročnik (ob upoštevanju pogojev
Predčasnega nakupa telefona) skupaj, ki se v času trajanja akcije hkrati vežeta na izbranem
naročniškem paketu za 24 mesecev. Naročnika sta upravičena do ugodnosti ob skupnem
prihodu na Si.mobilovo prodajno mesto ali preko SMS promocijske kode, ki jo prejme posamezni
naročnik ob 24-mesečni vezavi. V primeru predčasne prekinitve naročniškega razmerja kogarkoli
izmed dveh naročnikov, ki sta se skupaj vezala, pred potekom 12 mesecev od dneva vezave, se
pridobljena ugodnost v okviru akcije ukine obema naročnikoma. Paketi so namenjeni fizičnim
osebam – potrošnikom. Priključnina na izbrani naročniški paket je 12,20 € in se zaračuna v
enkratnem znesku. Za pakete veljajo enaka splošna pravila paketov, ki so skupaj s cenami ostalih
storitev, storitev v tujini, cenami izven zakupljenih količin ter pogoji ponovne vezave za obstoječe
naročnike in pogoji ponudbe na voljo na 040 40 40 40, www.simobil.si in na Si.mobilovih
prodajnih mestih. Cene vsebujejo DDV. Si.mobil d.d., Šmartinska c. 134b, Si-1000 Ljubljana.
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Si.mobil Lenart

Kraigherjeva 1, 2230 Lenart
m: 040 411 166
e: agent@simobil-lenart.si

Naročniški paketi D100, D200, D400

Obogateni
paketi D
po cenah, ki
osrečujejo!


    

! us

Bon

Nokia
Asha
206

čno
Brezplamo
doda SMS
,
minute
a2
in MB z!
ti
le

4€x12
1€

z Moj telefon 7

63€

redna cena



LG
Optimus
L4 II

Evitel d.o.o. PE G. Radgona
Lackova ulica 22, 9250 Gornja Radgona
Tel: 041 750 409
Email: gr.evitel@siol.net

120€
redna cena

Evitel d.o.o. PE Lenart
Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. Goricah
Tel: 051 605 176
Email: lenart.evitel@siol.net

www.debitel.si
*Bonus dodatnih 100 enot na paketih D100 in D200 ter dodatnih 200 enot na paketu D400 velja za
vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v
naročniške pakete: D100, D200, D400 in za vsa obstoječa naročniška razmerja, ki so že sklenjena v
naročniških paketih D100, D200, D400 in želijo pridobiti dodatne količine storitev. Količine so dodane
za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi naročniškega
razmerja. Ponudba telefonov velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi za 24
mesecev. Cene vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si. Za morebitne
napake ne odgovarjamo. Veljajo podatki objavljeni na www.debitel.si .
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Sanjski debi Žige Živka v šampionski ekipi NK Maribor
Komaj 18-letni Žiga Živko iz Voličine si
bo 17. maj 2014 najbrž zapomnil za vse čase.
Mladinec NK Maribor, ki je v letošnji sezoni
branil tudi barve drugoligaša iz Veržeja, je
namreč ta dan prvič oblekel tudi dres članske
ekipe Maribora in tako debitiral v 1. SNL. In
kaj je lahko lepšega za mladega nogometaša,
ki dobi priložnost zaigrati za najtrofejnejši
slovenski nogometni klub, kot ob debiju zabi-

ti zadetek? Prav to je v 84. minuti tekme med
Novo Gorico in Mariborom, v Novi Gorici,
uspelo mlademu in perspektivnemu igralcu,
ki v Mariboru igra na branilskem položaju.
Zadetek Živka z glavo je pomenil tudi preobrat v tekmi, saj je z njim Maribor izenačil, tri
minute kasneje pa še po zadetku Stojanoviča,
prav tako mladinca iz vrst Maribora, povedel
2:1, kar je bil tudi končni rezultat tekme.

NK Lenart 3 kroge pred koncem na 3. mestu in z že
zagotovljeno uvrstitvijo v 3. SNL
V derbiju 23. kroga Štajerske lige med drugouvrščenim Dravogradom in tretjim Lenartom je bilo približno 350 gledalcev priča sicer
zanimivi in napeti tekmi, ki pa ni postregla z
zadetki. Obe ekipi sta si sicer pripravili nekaj
izrazitih priložnosti za zadetek, a sta oba vratarja vedno dobro posredovala. Domačinom
pa je dvakrat zadetek preprečila vratnica.
Tako sta se morali ekipi zadovoljiti vsaka s
točko. Pomembnejše dejstvo pa je, da si je vse
3 točke Lenart pridobil prejšnjo sredo (21. 5.
2014) na zaostali tekmi 20. kroga proti ekipi
Kovinar Štore, s čimer si je 3 kroge pred koncem že zagotovil uvrstitev v 3. SNL. Tekma
na domačem igrišču na Poleni se je končala

z rezultatom 2:0. Za Lenart sta zadela Dejan
Ploj in Miha Burian. V dosedanjem delu je
Lenart osvojil 42 točk ter si tako, kot že rečeno, že zagotovil 3. SNL, kar je zagotovo eden
največjih nogometnih uspehov v Slovenskih
goricah, na katerega smo lahko ponosni. Kapetan moštva Miha Čuček pa ob tem opozarja, da sama uvrstitev v 3. SNL prinaša tudi
precej skrbi. Višji rang tekmovanja pomeni
tudi več finančnih obveznosti, ki pa jih je v
teh časih težko pokriti. Vodilni v NK Lenart
upajo, da bo občina Lenart prisluhnila športu
in namenila tudi kak evro za tovrstne uspehe
in tako pomagala klubu do uresničitve sanj in
zgodovinske uvrstitve v 3. SNL.

1. MNZ MARIBOR

Derbi med Jurovskim Dolom in Cerkvenjakom se je
končal brez zmagovalca
Slovenskogoriški derbi v 1. MNZ Maribor
med NK Jurovski Dol in NK Cerkvenjak se
je končal brez zmagovalca z rezultatom 3:3.
Tekmo so sicer bolje pričeli gostje iz Cerkvenjaka, ki so z goloma v 14. (Matej Lajh) in 34.
minuti (Leon Štrucl) povedli z 0:2. Po zadetku domačih (Davorin Šnofl) v 36. minuti so
gostje iz Cerkvenjaka v uvodnih minutah 2.
polčasa po izkoriščeni 11-metrovki povedli
ponovno za dva zadetka. A domači se kljub

vsemu niso vdali in po zadetkih Damijana
Kurnika (11 m) in Denisa Kokola v 80. minuti tekme rezultat izenačili. Po 22. odigranih krogih zaseda Jurovski Dol 12. mesto (13
točk), Cerkvenjak pa 13. mesto (11 točk). Ta
konec tedna bo Jurovski Dol odigral tekmo
na domačem igrišču (1. 6. 2014 ob 17.00)
proti DTV Partizan Fram, Cerkvenjak pa v
gosteh proti ekipi Gost. Lobnik iz Slivnice.

Medobčinska Futsal liga DMN Lenart
Za 13-timi ekipami v Medobčinski futsal
ligi DMN Lenart, ki se odvija na območju
osrednjih Slovenskih goric, je odigranih 20
krogov. Z 49-imi točkami je v vrhu ligaške
razpredelnice ŠD Pernica. 2. mesto zaseda s
44-imi točkami ZGD Slik. B. Goričan (Rogoznica), 3. KMN Sv. Trojica (43 točk), 4. KMN
Benedikt (43), 5. M-trgovina Lormanje (32),

ATLETIKA

6. KMN Vitomarci (28), 7. Slikopleskarstvo
Dajčman (24), 8. Trojica United (22), 9. Orfej (21), 10. KMN Slovenske gorice (18), 11.
KMN Kikers Desternik (14), 12. ŠD Selce
(14) in 13. NK Gočova (9).
Zaključni turnir lige, na katerem bodo podeljene nagrade in priznanja za osvojena mesta, bo izveden 21. junija 2014.

Enej Kramberger osvojil
1. mesto na Šentjurskem
mitingu v teku na 60 m
Učenec 1. razreda OŠ Voličina in član
AD Štajerska Enej Kramberger je 10. maja
na 11. atletskem mitingu v Šentjurju zmagal v teku na 60 m. Enej je v konkurenci 30ih tekačev, letnik 2007, osvojil prvo mesto
s časom 10,82 in se kot edini spustil pod
mejo 11 sekund. Svoj prvi atletski uspeh je
isti dan dopolnil še v teku na 200 m, kjer je
osvojil 3. mesto.

Športno društvo Lenart vabi na zaključno prireditev
Izteka se še eno leto uspešnega dela Športnega društva Lenart. Veseli nas, da je bilo v letošnjem letu v vadbo vključenih še več otrok kot v preteklih. Ob koncu leta se bodo, kot je že
tradicionalno, vse vadeče skupine predstavile na zaključni prireditvi, ki bo potekala v petek,
30. 5. 2014, ob 18. uri v Športni dvorani Lenart. Predstavili se bodo cicibani, gimnastika
(deklice in dečki) in karate. Kot gostje bodo nastopili mladi gimnastičarji iz ŠD Center Maribor ter Twirling plesni in mažoretni klub Lenart. Veseli bomo, če se nam boste pridružili in
petkov popoldan preživeli v športni družbi. Vabljeni!
Petra Fišer

ROKOBORBA

Več kot dobri nastopi lenarških rokoborcev
Rokoborski klub Lenart se je udeležil državnega prvenstva v grško–rimskem slogu. Državno prvenstvo je bilo
v Murski Soboti v soboto, 19. aprila.
Za naš klub so nastopili Tilen Peserl
za člane do 98 kg, brata Tinej in Žan
Perko za dečke, prvi do 38 kg in drugi
do 50 kg. Naš najizkušenejši Tilen je z
dvema zmagama in enim porazom dosegel odlično 2. mesto in si zagotovil
državni razred. Najmlajša sta prav tako
bila odlična. Tinej je bil z dvema zmagama in enim porazom drugi, Žan pa je
z tremi zmagami dosegel odlično prvo
mesto. Za Rokoborski klub Lenart več
kot dobro in smo uspeha zelo veseli.
Tomo Jagarinec

KARATE

Lenarški karateisti so se dobro odrezali
Karateisti lenarškega karate kluba
so se v četrtem, zadnjem krogu osnovnošolske lige to sezono, ki je potekala
11. maja v Športni dvorani Benedikt,
ponovno dobro odrezali. Med skupno
140 tekmovalci iz 36 osnovnih šol so v
kategorijah kat osvojili tri tretja mesta
(Martin Zadravec med posamezniki
in v konkurenci ekip, Tjaša Katan, Vid
Zarič in Luka Kukovec ter Mark Roškarič, Martin Zadravec in Tit Šuman).
Omembe vredni so tudi nastopi Tita
Šumana v kategoriji športnih borb,
ki je s svojimi nožnimi udarci mešal
štrene favoritom ter po skupno treh
izenačenih bojih zasedel končno četrto mesto. Letošnjo sezono so lenarški
karateisti zaključili uspešno, zato se z Z leve zadaj: Tjaša Katan, Martin Zadravec in Tit Šuman
velikimi pričakovanji nadejamo novih Z leve spredaj: Luka Kukovec, Vid Zarič in Mark Roškarič
odličnih dosežkov v prihodnje.
D. Z.

JU-JITSU

Lenarčani ponovno na stopničkah
V mesecu aprilu se je v Mariboru odvijal
dvodnevni mednarodni ECC turnir Robi
Rajh open v ju-jitsu borbah, katerega se je
udeležilo 33 klubov iz različnih držav. Klub

otroci + 45 kg je na svoji prvi tekmi dosegel Rene Farazin in s tem pokazal, da je na
poti do odličnega borca. Lanskoletni naslov
prvakinje je v kat. otroci -58 kg branila Taja

JJK Nippon Lenart so zastopali štirje tekmovalci, in sicer je Jure Penica v kat. mladinci
-77 kg dosegel 5. mesto kakor tudi Tilen Caf
v kat. otroci -60 kg. Odlično 3. mesto v kat.

Frešer, ki je kljub poškodbi v prvi borbi nadaljevala z borbami in ponovno osvojila naslov
mednarodne prvakinje.
A. F.

14. Sandijev memorial v Vitomarcih
Zadnji vikend v maju bo v Vitomarcih v
sklopu 14. Sandijevega memoriala postregel s številnimi malonogometnimi tekmami in turnirji za vse generacije. V petek,
30. maja, se bodo najprej odvile prijateljske
tekme mlajših selekcij. Ob 19.30 pa bo na
sporedu še nogometni turnir med zaselki
občine Sv. Andraž. Naslednji dan, v soboto, se bo ob 11. uri najprej odvil mladinski
turnir selekcije U-19 (prve tri uvrščene
ekipe si bodo zagotovile nastop na večer-

nem glavnem turnirju). Ob 15. uri bodo
na igrišče stopile še veteranske ekipe, ob
19. uri pa bo še zanimiva prijateljska tekma ženskih futsal ekip. Tradicionalni 14.
Sandijev memorialni turnir za prehodni
pokal in z 2000 € visokim denarnim skladom se bo pričel ob 20.30. Na celodnevno
dogajanje, obarvano z nogometom, vabljeni tudi najmlajši, saj bodo posebej za njih
postavljena velika napihljiva igrala (od 11.
do 21. ure).
Dejan Kramberger

22 |

ŠT. 5 | 28. MAJ 2014

ŠPORT

ZA RAZVEDRILO

Medobčinska šolska prvenstva

HUMORESKA

OŠ Lenart Naj športna šola 2013/2014

Športna zveza Lenart je v sodelovanju s
športnimi pedagogi iz osnovnih šol Voličine,
J. Hudalesa iz Jurovskega Dola, Sv. Ane, Benedikta, Cerkvenjaka, Sv. Trojice in Lenarta
tudi v šolskem letu 2013/14 pripravila medobčinska šolska tekmovanja.
V 12 panogah se je pomerilo čez 600 osnovnošolcev. Tekmovanja so potekala v športnih
dvoranah v Benediktu, Voličini, Sv. Ani in
Lenartu, ter ŠRC Polena in ŠRC v Jurovskem
dolu. Mladi športniki (dekleta in fanti) so se
tako pomerili v različnih starostnih kategorijah v dvoranskem nogometu, nogometu na
travi, košarki, odbojki, mini odbojki, odbojki
na mivki in v krosu.
Na podlagi seštevka vseh rezultatov in
točk, ki so jih šole dosegale na teh tekmovanjih, smo tretje leto zapored razglasili Naj
športno šolo Slov. goric. Naj spomnimo, da je
pred dvema letoma ta naslov osvojila OŠ Voličina, lansko leto pa OŠ J. Hudalesa iz Juro-

vskega Dola. Tudi letos je bil izid izredno tesen. Laskav naslov Naj športne šole za šolsko
leto 2013/2014 je pripadel OŠ Lenart. Drugo
mesto je osvojila OŠ Voličina z enakim številom točk, vendar z manj zmagami po panogah. Tretje mesto je pripadlo OŠ Benedikt, z
le 30 točkami zaostanka za prvouvrščenima
ekipama in z enakim številom točk kot četrto uvrščena ekipa Jurovskega Dola, ki pa je
imela manj zmag po panogah. Peta je bila
OŠ Sv. Trojica, šesta OŠ Sv. Ana in sedma OŠ
Cerkvenjak. Na tem mestu bi posebej pohvalil OŠ J. Hudalesa iz Jurovskega Dola, ki se je
kot edina izmed vseh osnovnih šol udeležila
vseh 12 tekmovanj.
Želja organizatorjev je, da se tovrstna tekmovanja nadaljujejo in nadgrajujejo. Zahvalil
pa bi se tudi športnim pedagogom iz OŠ ter
vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi
tekmovanj.
Miran Zorec

BOWLING

Podelitev pokalov »bowling lige sezone 2013/14«
Dobili smo zmagovalca 5. sezone bowling lige, ki se je vsak četrtek odvijala v Bowling centru Lenart. V letošnji
sezoni je sodelovalo že 10 ekip, ki so se
prizadevno borile v vseh 18 krogih. Po
uspešni lanski sezoni je ekipi Inštalacije
Hauptman uspelo ubraniti naslov prvaka.
Odlično se je borila tudi ekipa Flos–Paf,
ki je zadržala drugo mesto kljub močnim
pritiskom nove ekipe v letošnji sezoni,
odlične ekipe Marmir. V letošnjem letu
je sodelovalo kar nekaj novih ekip, med
njimi tudi ekipa Zavrh.

»Kako si preživel praznik dela?« je pred
dnevi pri malici rezkar Peter povprašal mizarja Toneta.
»Delovno,« je odvrnil Tone. »Delal sem
kot črna živina. Za dan upora smo zasadili
krompir, prvega maja smo posejali koruzo,
drugega maja pa sem pokosil okoli hiše. V
soboto in nedeljo po praznikih pa sem prebelil bajto.«
»Jaz pa sem čez praznike prala in likala,« se je v pogovor vključila šivilja Marica.
»Mimogrede sem možu sešila še delovni
plašč.«
»Moja družina pa je praznike preživela
pri bratu na podeželju,« je dejal Peter. »Ker
smo bratu pomagali pri spomladanskih
delih na kmetiji, nam bo jeseni dal nekaj
krompirja in jabolk za ozimnico.«
»Še sreča, da imamo praznike,« je dejala
Marica. »Čez praznike lahko vsaj naredimo
kaj zase. Drugače moramo itak delati samo
za druge, pa še to za mali denar.«
»Marica, dejansko so prazniki namenjeni
temu, da bi se spočili,« je zamišljeno dejal
Peter. »Žal pa si tisti, ki v tej deželi pošteno
delamo, čez praznike ne moremo privoščiti
počitka. Tega si lahko privoščijo samo politiki, menedžerji in drugi gospodje, ki čez

Kmečki turizem

Končni razpored bowling lige sezone 2013/14
SEZONA 2012/13 BCL

Skupaj
kegljev

Velike
točke

Male
točke

Povp. /
ekipo

Povp./
igralec

Štev.
Točke
krogov

1.

Inštalacije Hauptman

50237

148

417

697,74

174,43

18

33

2.

Flos–Paf

50517

133

396

701,63

175,41

18

30

3.

Marmir

49594

130

373

688,81

172,20

18

30

4.

Trgovina Frama

46902

96

321

651,42

162,85

18

20

5.

Vinska trta Voličina

44169

93

301

613,46

153,36

18

18

6.

KZ Lenart

45029

74

256

625,40

156,35

18

15

7.

Montaža Rola

45622

80

265

735,84

158,41

18

13

8.

PC Labod

45321

68

245

629,46

157,36

18

12

9.

Zavrh

41926

44

186

582,31

145,58

18

6

10.

Marmor granit Črnčec

41813

33

172

580,74

145,18

18

3

Igralci z najboljšim povprečjem v ligi sezone 2013/2014
Igralec (ekipa)

Povprečje

1.

Grega Tuš (Flos–Paf)

765,33

2.

Darko Sklepič (Marmir)

738,50

3.

Tone Žižek (Inštalacije Hauptman)

737,08

4.

Franc Belšak (Inštalacije Hauptman)

725,50

5.

Branko Tuš (Flos–Paf)

722,58

6.

Milan Jalen (Marmir)

721,83

7.

Jože Bitenc (Flos–Paf)

720,42

8.

Milan Hauptman (Inštalacije Hauptman)

718,00

9.

Andrej Polanec (Trgovina Frama)

709,58

10.

Marko Škof (Trgovina Frama)

697,08

»Kolikokrat na dan lahko petelin naskoči kokoško?« je žena povprašala na
kmečkem turizmu.
»Najmanj dvajsetkrat,« je odvrnil kmet.
»Si slišal?« je žena pomenljivo pogledala
moža.
»Ali petelin vedno naskakuje isto kokoško?« je hitro povprašal mož.
»Saj ni nor!« se je zadrl kmet.
»Si slišala?« je mož pomenljivo pogledal
ženo.

Pomlad
»Ali drži, da je pomlad čas ljubezni?«
»V načelu da, vendar je odvisno od tega,
koliko pomladi je človek že preživel.«

Ločitev
»Zakaj se ločuješ?«
»Žena je z mano ravnala kot s psom?«
»Kaj pa je hotela od tebe?«
»Zahtevala je, naj ji bom zvest!«

Ljubezen
»Kakšna je razlika med ljubeznijo in
zakonsko zvezo?«
»Ko se zaljubiš, izgubiš razum. Da si ga
izgubil, spoznaš šele po poroki.«

Ljubezen na prvi pogled
»Kaj misliš o ljubezni na prvi pogled?«
»To je odlična stvar: prihraniš veliko
časa in denarja.«

Težka odločitev
»Čemu bi se lažje odrekel: ženskam ali
vinu?«
»Odvisno od letnika.«

Naj igralec 5. sezone Gregor TUŠ z
vodjo marketinga Sonjo Brandšteter
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Piše: Tomaž Kšela

Praznik dela

leto tako in tako nič ne delajo.«
»Kako lepo bi bilo, če bi si naši politiki, ki
med letom bolj malo delajo, privoščili počitek tudi čez praznike,« je vzkliknila Marica.
»Še boljše pa bi bilo, če bi odšli čez praznike
na oddih na Havaje ali kam drugam in tam
ostali čim dalj.«
»Zakaj?« sta presenečeno vprašala Peter
in Tone. »Naj vragi vsaj nekaj delajo, če že
tako lepo služijo.«
»Ne kličita še več nesreče, kot nas je že
doletela« je dvignila prst Marica. »Letos
smo bili Slovenci čez prvomajske praznike
tako pridni in delovni, da je delovna vnema
prevzela tudi politike. In kakšni so rezultati njihovega dela čez prvomajske praznike?
Razpadla je najmočnejša parlamentarna
stranka, padla je vlada, kup politikov je
dobil pravnomočne obsodilne sodbe, pred
nami pa so namesto mirnih parlamentarnih počitnic vroče izredne parlamentarne
volitve.«
»Hm, hm,« sta zamišljeno pokimala Peter in Tone. »Morda pa je zares bolje, da
politiki pri nas ne delajo preveč. Naslednje
leto moramo budno paziti, da bodo vsi skupaj odšli na kakšen daljši prvomajski izlet.«

Smeh je pol zdravja

Zmagovalna ekipa 5. sezone - ekipa
Inštalacije Hauptman

Tudi v letošnji sezoni
smo spremljali rezultate
posameznikov in tako dobili naj igralca lige. To je
že četrto sezono zapored
Gregor Tuš (Flos–Paf), ki je
v povprečju dosegel 765,33
točk/krog in tako ponovno
prepričljivo premagal vso
konkurenco.
Še enkrat iskrene čestitke
vsem ekipam in igralcem za
izvrstne dosežke.
Sonja Brandšteter, vodja
marketinga, gostinstva, živilskih prodajaln in spletne
prodaje v KZ Lenart

OVTARJEVE NOVICE

Neznanec
»Je tvoj mož že kdaj v omari ali pod
posteljo našel neznanca?«
»Ne, ne, še vse je poznal!«

Pripravlja T. K.

Iskrena ljubezen
»Dragi, ali so ti bolj všeč lepe ali pametne ženske?«
»Nobene. Draga, saj veš, da ljubim samo
tebe.«

Droge
»Zaničujem ljudi, ki jemljejo droge.«
»Koga imaš v mislih?«
»Carinike in policiste!«

Delitev
»Restavracije je nesmiselno deliti na dva
dela – za kadilce in za nekadilce.
»Zakaj?«
»Ker je to tako, kot če bi bazen razdelil
na del, v katerega kopalci lahko ščijejo,
in na drugega, v katerega ne smejo.

V hotelu
»Dajte mi, prosim, ključ od sobe,« je
turist dejal receptorju v hotelu.
»Oprostite, ali ste naš gost?«
»Ne, žal nisem vaš gost. Vse vaše storitve in usluge moram plačati sam!«

Kritika ali pohvala
»Naše drage gostje so zelo nezadovoljne z vami,« je direktor hotela požugal
sobarici.
»Čudno, njihovi možje pa me obožujejo.«

Dober nasvet
»Zakaj ste prišli zaradi ločitve ravno k
meni?« je odvetnik povprašal možakarja.
»Ker mi je žena rekla, naj grem k vragu!«

Prava ljubezen
»Ali bi me ljubil tudi, če po očetu ne bi
podedovala bogastva?«
»Veš da bi te ljubil ne glede na to, po
kom bi podedovala bogastvo.«
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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Nagrajenci Dobrot slovenskih kmetij 2014
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« objavlja

likovni natečaj za otroke in mladostnike
v okviru prireditve

Agatine skrivnosti 2014
na temo večne ljubezni glavnih junakov zgodovinske povesti pisca Ožbalta Ilauniga

Črni križ pri Hrastovcu, Agate in Friderika
V likovnem jeziku je lahko tematika večne ljubezni izražena z različnimi barvami, oblikami,
materiali, tehnikami ipd. Odločili smo se, da vas vzpodbudimo k likovnem ustvarjanju iz
zgodbe/posameznega prizora iz omenjene knjige.
Vabimo vas, da likovno ustvarjanje delite z nami!
Pogoji sodelovanja:
• Na natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki do 18 let, individualno ali skupinsko z osnovnimi šolami, vrtci, osnovnimi šolami s prilagojenim programom ter zavodi
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
• Likovne izdelke, prispele do 1. julija 2014, bo pregledala tričlanska strokovna komisija.
• Prispela dela bodo razstavljena v okviru dogodkov in aktivnosti v projektu Agatine
skrivnosti 2014 v Lenartu.
• Nagrajeni posamezniki ali mentor in njegovi učenci bodo prejeli zlato, srebrno in bronasto Agatino priznanje ter finančne nagrade.
• Poslani likovni izdelki so lahko z vseh likovnih področij, velikost formata slik, risb,
grafik … pa naj ne presega formata velikosti A2. Posamezni avtor pošlje le en izdelek, ki pa je lahko sestavljen iz več delov (delo skupaj pa naj ne presega omenjenega
formata).
• Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
-- ime in priimek avtorja, starost, razred;
-- naslov likovne naloge in likovnega dela, likovna tehnika;
-- ime in priimek ter naziv mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
-- naziv, naslov in žig vzgojno-izobraževalne ustanove.
• Natečaj traja do 1. julija 2014, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
• Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:
LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC
Trg osvoboditve 9
2230 LENART
z oznako ZA NATEČAJ »AGATA IN FRIDERIK«
Dodatne informacije o natečaju in razstavi lahko dobite po telefonu na št. 059 128 773 ter
e-pošti: info@lasovtar.si
Datum: 27. 5. 2014
Vida Šavli, l.r., predsednica
Društva za razvoj podeželja LAS OVTAR Slovenskih goric«

Bradate perunike
V mesecu maju odpre vrata svojega vrta
Izidor Golob, žlahtnitelj bradatih perunik
in tudi član strokovne komisije v Firencah,
kjer vsako leto postavijo na ogled nove sorte iz vsega sveta. V bližini
Šentilja ima njivo perunik, ki daje ob času cvetenja vtis pisanega morja.
Tudi sama sem ljubiteljica
teh lepih, skromnih rastlin. Na eni izmed gredic
sem nasadila sorte pastelnih barv, to gredico imenujem »impresionistična
čarovnija«. Cvetove rada opazujem od blizu
in ne morem se načuditi oblikam, barvam
in vzorčkom. Preprosto tako očarajo, da se
jim ni mogoče upreti.
Bradate perunike so trajnice, ki dobro
prenašajo zimo in tudi vroča poletja. V
zemlji imajo rizome (korenike), v katerih
je rezerva vode. So rastline sonca, ki ljubijo propustna tla. Na istem mestu so lahko
več let, ko opazimo, da je cvetja manj, jih
razdelimo, odstranimo stare rizome in jih
posadimo v svežo zemljo. Sadimo jih plitvo
in redno okopavamo. Pri gnojenju bodimo
previdni, preveč dušika jih lahko celo uniči, isto se zgodi, če jih preveč zalivamo ali
jim za sosede posadimo pokrovne rastline,
ki jih prerastejo. Listi so suličasti, nekatere
sorte imajo tudi obarvane. Ko listi začnejo
rumeneti, jih porežemo na višino do 20 cm.
Cvetijo od aprila do junija, največ jih cveti
maja. Od višine sorte je odvisen čas cvetenja. Nižje cvetijo prej (aprila), višje pozneje.
Nizke so primerne za skalnjake in obrobe
gredic, višje za gredice, visoke, ki jih ne sadimo na vetrovna mesta, včasih potrebujejo
oporo, sadimo jih v ozadje gredic, vendar
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ne v senco. Cvetijo v vseh barvah, le zelena in rdeča sta samo v približkih. Nekatere
so enobarvne, druge v več barvnih odtenkih. Trije cvetni lističi, ki tvorijo kupolo,
so enobarvni, krilca iz
treh stranskih cvetnih
lističev so barvasta,
vzorčasta, z ravnim ali
nagubanim robom, z
bradico, po kateri so
dobile ime. Sicer pa so
dobile ime po slovanskem bogu Perunu. Po
cvetenju jim stebla porežemo, tako da rastlina ne porablja moči za
semenske glavice, ampak energijo usmeri v
rizome za cvetenje v naslednjem letu. Čas
za presajanje so poletni meseci. Tudi v šopkih so lepe, le da jih za v vazo porežemo v
popkih.
Pri nas v naravi, predvsem na Krasu,
raste ilirska perunika, ki cveti modro in
je zaščitena rastlina. Ta je tudi zdravilna.
Rizomi vsebujejo učinkovine, ki delujejo
podobno kot hormon estrogen. Uporabna
je za lajšanje težav mene in tudi migrene.
Rizome olupimo, narežemo in dobro posušimo. Posušena ima slaboten vonj, mokast
in sluzast okus. Pripravimo poparek, ki stoji
10 minut in pijemo trikrat na dan v obliki
kure. Hormonske težave lajša brez nezaželenih stranskih učinkov. Pripravimo lahko
tudi tinkturo in jo jemljemo trikrat dnevno
od 15 do 20 kapljic. Na razpolago so tudi
homeopatski pripravki. Če vas pot v maju
zanese na Kras, se le povzpnite na Nanos,
Snežnik, Vremščico, Lipnik, saj boste tam
lahko občudovali modre travnike ilirskih
perunik.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček

Na 25. ocenjevanju Dobrot slovenskih kmetij na Ptuju so s svojimi izdelki sodelovali tudi
ponudniki iz Slovenskih goric. Številna priznanja in znaki kakovosti so dokaz, da je Ovtarjeva
ponudba kakovostna. Nagrajencem iskreno čestitamo!
Kmetija

Izdelek

Priznanje

Ida Senekovič, Sveta Ana

Mešani kruh z rženo moko

Zlato

Katarina Perko, Sveta Ana

Orehova potica

Zlato

Katarina Šenveter, Jurovski Dol

Orehova potica

Zlato

Valerija Pukšič, Lenart

Orehova potica

Zlato

Sandra Žugman, Jurovski Dol

Janeževi upognjenci

Zlato

Katarina Šenveter, Jurovski Dol

Janeževi upognjenci

Zlato

EKO kmetija Živko, Voličina

Rženi kruhki

Zlato

Darinka Čuček, Lenart

Orehovi rogljički

Zlato

Angela Rajšp, Benedikt

Mešani kruh z rženo moko

Srebrno

Lidija Šipek, Cerkvenjak

Sadni kruh

Srebrno

Jožefa Senekovič, Lenart

Pšenični črni kruh

Srebrno

Valerija Pukšič, Lenart

Kvašeni kifli

Srebrno

Evgen Simonič, Sveta Ana

Jabolčni kis

Zlato

Evgen Simonič, Sveta Ana

Jabolčni kis s česnom

Zlato

Tadej Rojs, Cerkvenjak

Meso iz tunke

Zlato

Tadej Rojs, Cerkvenjak

Dimljena domača klobasa

Zlato

Marjana Firbas, Cerkvenjak

Meso iz tunke

Srebrno

Zdravko Bohorč, Jurovski Dol

Domača salama

Bronasto

Zdravko Bohorč, Jurovski Dol

Domača klobasa za kuhanje

Bronasto

Edvard Prančberger, Sveta Ana

Bučno olje

Zlato

Miran Kolarič, Sveta Ana

Hladno stiskano sončnično olje

Zlato

Miran Kolarič, Sveta Ana

Olje oljne ogrščice

Zlato

Miran Kolarič, Sveta Ana

Domače bučno olje 100%

Zlato

Miran Kolarič, Sveta Ana

Hladno stiskano orehovo olje

Srebrno

Miran Kolarič, Sveta Ana

Hladno stiskano konopljino olje

Srebrno

Miran Kolarič, Sveta Ana

Hladno stiskano bučno olje

Bronasto

Damjan Breznik, Cerkvenjak

Jabolčni sok

Zlato

Tea Kramberger, Lenart

Sok iz rumenega muškata

Srebrno

Lidija Šipek, Cerkvenjak

Sok iz grozdja

Srebrno

Renato Kocbek, Voličina

Suha jabolka

Zlato

Marjan Polič, Sveta Ana

Traminec

Zlato

Mirko Šenveter, Sveta Ana

Traminec

Zlato

Alojz Firbas, Cerkvenjak

Viljamovka

Bronasto

Ljiljana Pečko Kekec, Sveta Trojica

Kajmak

Zlato

Miran Kolarič, Sveta Ana

Bučni namaz s skuto

Zlato

Prejemniki znaka kakovosti:
Renato Kocbek, Voličina
Ida Senekovič, Sveta Ana
Sandra Žugman, Jurovski Dol
Darinka Čuček, Lenart
Ljiljana Pečko Kekec, Sveta Trojica

Jabolčni krhlji
Kruh z rženo moko
Janeževi upognjenci
Orehovi Rogljički
Kajmak

Znak kakovosti prejmejo dobitniki priznanj, ki so tri leta
zapored dosegli zlato priznanje za nek izdelek.

Povabilo obiskovalcem in ljubiteljem dobre
domače hrane in pijače
Člane in simpatizerje Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« vabimo na sejem KOS 2014, kjer boste deležni okusnih
dobrot Ovtarjeve ponudbe iz dopolnilnih dejavnosti.

Delavnica o zdravi lokalni prehrani
Predavanje in delavnica Metke Ternjak
Kako začeti z zdravo prehrano in Zakaj so
ekološki pridelki pomembni za zdravje? je
potekala v sklopu predavanj
projekta Trajnostne lokalne preskrbe na območju
osrednjih Slovenskih goric,
financiranega s strani LAS
Ovtar Slovenskih goric. Na
predavanju in delavnici smo
se srečali z že skoraj vsakdanjim vprašanjem, vendar
odgovori in obrazložitve
o zdravem prehranjevanju
niso bili enoznačni. Skozi
delavnico smo se seznanili z zdravo pripravo hrane, od izbire surovin, do zaužitja
hrane, katero smo na delavnici imeli tudi
srečo okušati. Pred predavanjem in delavnico je Zadruga Dobrina predstavila še
ponudbo zabojčkov za letošnjo sezono na

območju Lenarta in okolice. Z degustacijo
pridelkov in izdelkov s kmetij ter okusnimi
zdravimi prigrizki in sladico gospe Metke

ter pogovorom s kmeti, ponudniki lokalnih
izdelkov, smo v prijetnem vzdušju zaključili
druženje.
Kolektiv Zadruge Dobrina, zadruge za
razvoj trajnostne lokalne preskrbe, z.o.o.
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