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V nedeljo, 13. 7. 2014, predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

Še je čas za razmislek, koga in zakaj voliti. Pretehtajte sedanji položaj, preteklost in obete za prihodnost.
Koga vidite v njih? Brez udeležbe na volitvah ste nemi in tihi. Z odhodom na volišče postanete glasni
in vplivni!

7. bilateralna konferenca županov slovenske in
avstrijske Štajerske
Letošnja bilateralna konferenca je 23. junija
potekala v občini Sveta Ana. Zbralo se je zgledno število županov jugovzhodne avstrijske
in slovenske Štajerske. Več kot 30 udeležencev
sta pozdravila domači župan Silvo Slaček in
lenarški župan mag. Janez Kramberger.
Beseda je tekla o tesnem povezovanju Slovenskih goric in Vulkanlanda. Dr. Beatrix
Lenz je izpostavila čezmejno sodelovanje na
področju vode, klime in tal. Prav tako je potrebno povezovanje spletnih strani; na nekaterih spletnih straneh avstrijske Štajerske so
že objavljeni podatki o tem delu Slovenskih
goric. Želeli bi še podatke občin, kar mora
slovenska stran še storiti. Vodilni produkti,
ki bi obe strani še bolj povezali v prihodnosti,
so: termalna voda, hren, kava, jabolka, buče,
bezeg. Prav tako je vzpostavljena povezava s
frančiškanskim samostanom v Sveti Trojici.
Tanja Vintar, RASG, je izpostavila komunikacijske težave med štirimi razvojnimi agencijami in občinami, ki jih bo potrebno čim prej
rešiti. Agencije bodo sicer sodelovale pri predstavljenih vodilnih produktih. Sveta Trojica je
že pristopila k projektu Genuss am Fluss, (v
tem času se je projektu priključila tudi občina
Lenart, op. ur.). Trudijo se, da bi bile Slovenske gorice enotnejša regija.
Župan mag. Janez Kramberger je poudaril
skupno prijavljanje na projekte in pripravo
načrta s konkretnimi cilji in področji sodelovanja. Projekta s področja povezovanja muzejev in užitkov ob reki že tečeta. Predlagal je
tudi, da bi bil Dan Štajerske na sejmu AGRA
deležen osrednje pozornosti. Deželni posla-

nec avstrijske Štajerske Anton Gangl pa je
dodal, da bi se čez poletje formirala delovna
skupina s slovenskimi predstavniki. Župan
občine Sv. Trojica Darko Fras je poudaril nujnost povezave znamk in proizvodov, ki jih regija želi tržiti. Župan občine Gornja Radgona
Anton Kampuš pa je zaključil, da bi morale
razvojne agencije precej vzpodbujati te projekte pod vodstvom županov. Sodelovanjem
med slovensko in avstrijsko Radgono se je
nadaljevalo, ureditev nabrežja Mure se je začela leta 2011 in bo končana v letošnji jeseni,
projekt je potekal v obeh državah. Ureditev
nabrežja Mure bo prinesla tudi bolj oživljeno
jedro Radgone na obeh straneh reke. Avstrijci
si s pomočjo ureditve nabrežja Mure, term in
športnih objektov prizadevajo za uravnoteženost projektov z obeh strani. Župan Mestne
občine Bad Radkersburg mag. Josef Sommer
je predlagal tudi ureditev zgodovinskih podatkov obeh občin v celoto, vodilni proizvodi
so po njegovem mnenju termalna in mineralna voda ter proizvodi podeželja.
Josef Novak, ARSO, je opomnil, da so bili
nasipi Mure zgrajeni leta 1972 in so potrebni korenite sanacije. Trenutno je ta projekt v
fazi načrtovanja, župani pa bi se morali potruditi, da bi s pristojnih strani, ki odločajo o
finančnih vložkih, pridobili čim večji finančni
kos pogače za ta projekt. Okrajni glavar jugovzhodne Štajerske dr. Alexander Majcan
pa je pripomnil, da se projekt lahko izvede
samo bilateralno, cilj je do leta 2015. V projekt Genuss am Fluss je vključenih 11 avstrijskih občin in zaenkrat le tri slovenske, projekt

se aktivno odvija s
tablami z oznakami
občin, z majicami,
informativnimi tablami, zemljevidi,
skupnimi predstavitvami, brošuro
Terravulcania.
Na sejmu AGRA
se bo letos, 27. avgusta, odvijal Dan Štajerske, župan Kramberger je predlagal, da bi bil Dan Štajerske
predstavljen tudi v regionalnem časopisu.
Direktor Pomurskega sejma AGRA Janez Erjavec je povzel: Regija mora povezati najbolj
usposobljeno osebje in produkte, kot sta konferenca županov in projekt Genuss am Fluss,
na sejmu se lahko predstavijo prav vsi projekti, prav tako bodo predstavljene novosti podeželja in turizma. Predstavljena bosta tudi dva
jubileja, in sicer 20-letnica bilateralne slikarske kolonije ter 40. obletnica pokušine vina.
Prisotni bodo vsi župani.
O izgraditvi železniške proge G. Radgona–
Bad Radkersburg je bilo rečeno, da obe občini zelo zanima povezava med postajama – to
je prva faza, tehnična izvedba pa je domena
obeh držav, v drugi fazi pa gre za povezavo
koridorjev in elektrifikacijo, kar naj bi za 2,85
km dolgo traso stalo 19,2 mio evrov.
Deželni poslanec Martin Weber je povzel, da je izgradnja trase železnice Bad Radkersburg – Šentilj do leta 2018 zagotovljena,
deželni poslanec avstrijske Štajerske Anton
Gangl pa nadaljeval, da se bo med 70-85%

investicije črpalo iz evropskih sredstev.
Ideja o biosferskem parku petih dežel Slovenije in Avstrije mora biti opredeljena z območji tega parka. Prednosti bodo: ekologija
ob Muri, regionalni razvoj in turizem. Nova
finančna sredstva v obliki subvencij so možna.
Projekt so vrata v veliko naravovarstveno območje, sodelovali naj bi še občini Apače in Tišina, UNESCO pa bo ta projekt koordiniral.
Prav tako je bil govor o regionalnem časopisu, ki bo predstavljal obe regiji, izhajal periodično, vsaka občina naj bi dobila določeno
naklado časopisov zastonj, del pa bi dokupila.
Zasedanje se je odvijalo v Kulturnem domu
občine gostiteljice, Svete Ane, po konferenci
pa so si navzoči privoščili degustacijo odličnih izbranih vin in domačih dobrot na Pergarjevem vrhu, v viničariji družine Senekovič,
kjer jim je bila predstavljena tudi vinogradniška učna pot ter zgodovina trte postič. Po
degustaciji so se odpravili na skupen obed, ki
je v bližnji gostilni potekal v prijateljskem in
konstruktivnem vzdušju.
Suzana Rejak Breznik
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Država napovedala »vojno« sivi ekonomiji

V boj proti delu na črno tudi cariniki

Č

eprav je vlada v odstopu, je pripravila
novinarsko konferenco, na kateri so
javnosti predstavili rezultate dosedanje borbe proti sivi ekonomiji in ukrepe, ki
so že sprejeti za borbo proti delu in zaposlovanju na črno v bodoče.
Na novinarski konferenci so sodelovali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter predsednik vladnega odbora za gospodarstvo Metod Dragonja, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Anja Kopač Mrak, generalna direktorica
Davčne uprave Republike Slovenije Jana Ahčin, glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić
in direktor Urada vlade za komuniciranje Boštjan Lajovic.
Prilivi v državno blagajno so se povečali
Minister za gospodarstvo Metod Dragonja
je dejal, da je siva ekonomija v prvi vrsti gospodarski problem. Po njegovih besedah se je
njen obseg zaradi ukrepov države že zmanjšal in trenutno znaša od 8,5 do 12,2 odstotka
bruto domačega proizvoda. Seveda pa je še to
veliko preveč.
Kot je dejal Dragonja, so bili pozitivni
učinki boja proti sivi ekonomiji na področju
plačevanja davka na dodano vrednost vidni
že v letu 2013, ta trend pa se nadaljuje tudi
v letošnjem letu. Do povečanja neto učinkov
davka na dodano vrednost je prišlo že v 24
dejavnostih, med katerimi najbolj izstopajo
kemične čistilnice, trgovine na drobno na
stojnicah, vzdrževanje in popravilo motornih
koles, nastanitve za krajši čas, popravila ko-

čevanju dela in zaposlovanja na črno so nove
globe za kar 25 odstotkov višje od starih. Zakon je začel veljati 20. maja, v večjem delu pa
se bo začel uporabljati 18. avgusta. letos.
Zasoljene globe
Po novem zakonu bodo globe mnogo višje
kot doslej. Pravna ali samozaposlena oseba
se lahko kaznuje z globo v razponu od 2.000
do 26.000 evrov, kadar opravlja dejavnost, ki
ni določena v ustanovnem aktu. Delodajalca,
ki omogoča delo na črno, se lahko kaznuje z
globo v razponu od 2.600 do 15.600 evrov.
Za delodajalca, ki zaposluje delavce na črno,
pa je določena globa v razponu od 5.000 do
26.000 evrov. Delodajalca na črno lahko doleti tudi 5-letna prepoved postopkov javnega
naročanja in upravičenosti do javnih sredstev
in sredstev EU. Globa za nedovoljeno oglaševanje znaša 15.600 evrov. Zakon določa tudi,
da se prekrške, storjene iz koristoljubnosti
ali za pridobitev večje protipravne premoženjske koristi, kaznuje s trikrat višjo globo
od predpisane. Nove izjeme, ki ne štejejo kot
delo na črno, so brezplačna pomoč na kmetiji, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih
konicah. Pri delu v lastni režiji vam lahko pomagajo sorodniki do vštetega tretjega kolena.
Sosedska pomoč se ne šteje za delo na črno,
če med njimi ni sklenjene pogodbe in je opravljeno brez plačila.
Država ponuja roko z vrednotnicami
Zakon prinaša tudi sistem vrednotnic za
osebno dopolnilno delo, ki bodo uveljavljene
z letom 2015.
Ključni namen vpeljave
v re d n ot n i c
je
preprečevanje sive
ekonom ij e,
enostavna
in
dostopna ureditev
osebnega
dopolnilnega
dela in večja
socialna varnost.
Kot osebno
dop olni lno
delo se bo še
naprej lahko opravljaNa novinarski konferenci so ukrepe države proti sivi ekonomiji predstavili Metod Dralo dela, kot
gonja, Boštjan Lajovic, Anja Kopač Mrak, Jana Ahčin in Andrejka Grlić.
so občasna
pomoč v gospodinjstvu,
nabiranje
in
prodaja
gozdnih
sadežev in
munikacijskih naprav, slaščičarne in kavarne,
zelišč
ter
druga
manjša
dela,
pa
tudi
izdelocvetličarne, pekarne in strežba pijač. Ali je
vanje
izdelkov
domače
in
umetne
obrti
ter
bilo v teh dejavnostih v preteklosti največ sive
njihova prodaja. Po novem bo to delo urejeekonomije, je težko reči, dejstvo pa je, da so
no po načelu: vsako delo šteje. Pokojninsko
se ravno v času boja proti sivi ekonomiji v teh
in zdravstveno zavarovanje se bo plačevalo
dejavnostih močno povečali prihodki države
prek sistema vrednotnic. Naročnik del bo
iz davka na dodano vrednost. Odkar je držamoral za vrednotnico vsak mesec odšteti pava bolj odločno krenila v boj proti sivi ekonovšalni znesek v višini devet evrov, od tega bo
miji, so se tudi prihodki iz davka na dohodke
šlo sedem evrov za pokojninsko, dva evra pa
pravnih oseb v 28 proučevanih dejavnostih
za zdravstveno zavarovanje izvajalca del. Ta
povečali za 19,3 odstotka.
bo z eno vrednotnico prišel do enega dneva
Siva ekonomija predstavlja nelojalno konpokojninske dobe. Postopek pridobitve vrekurenco in slabi socialno državo
dnotnice bo zelo enostaven. Vrednotnico bo
Ministrica za delo, družino, socialne zanamreč mogoče kupiti prek spleta, tisti, ki
deve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je
spleta ne uporabljajo, bodo to lahko uredili
poudarila, da je siva ekonomija na eni strani
na upravni enoti.
nelojalna konkurenca poštenim podjetnikom
Pogodba vedno na kraju opravljanja dela
in delodajalcem, po drugi strani pa slabi sociV zakonu je še nekaj drugih pomembnih
alno državo. Dejansko se tisti, ki ne plačujejo
novosti
oziroma izboljšav, saj je zakonodajadavkov, izogibajo plačevanju prispevkov za
lec sledil opozorilom in opažanjem inšpeksocialno državo. Ministrica je še povedala, da
torjev. Po novem je obveznost delodajalca, da
je država boj proti sivi ekonomiji okrepila z
mora imeti v primerih, ko pri njem delavec
zakonom o preprečevanju dela in zaposlovadelo opravlja na podlagi pogodbe civilnega
nja na črno, z zakonom o inšpekciji dela in z
prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali
zakonom o matični evidenci.
občasnega dela, en izvod pogodbe ves čas na
Novi zakon bodo začeli uporabljati 		
kraju opravljanja dela. Tako bo lahko nadzor
18. avgusta
bolj učinkovit.
Po novem bo nad delom in zaposlovanjem
Delo na črno bodo nadzirali cariniki
na črno, ki trenutno sodi med pristojnosti
Pristojnost za nadzor nad zaposlovanjem
tržne oziroma delovne inšpekcije, bdela tudi
na
črno se prenaša na Carinsko upravo Repucarinska uprava s svojimi mobilnimi enotablike Slovenije. Kljub temu pa bo inšpektorat
mi. V kazenskih določbah zakona o prepreza delo ohranil možnost izdaje prepovedne
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odločbe v primerih, ko bo naletel na kršitev
predpisov na tem področju. V nadaljevanju
pa bo zadevo odstopil pristojnemu organu.
Pomemben je tudi zakon o matični
evidenci
Zakon o matični evidenci zavarovancev in
uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega
in invalidskega zavarovanja je prav tako pomemben. Ta zakon med drugim določa, da
mora delodajalec delavca prijaviti v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje najkasneje na dan nastopa dela (primer: če delavec prične z opravljanjem dela na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi v ponedeljek
ob 8.30 uri, ga je delodajalec dolžan prijaviti
v zavarovanje najkasneje do ponedeljka do
8.30. ure, lahko pa tudi prej). Tako bo nadzor poslej lahko bolj učinkovit. Delodajalec
je kopijo potrdila o vloženi prijavi v zavarovanje in odjavi iz zavarovanja dolžan vročiti
delavcu. S tem se zagotavlja pravna varnost
delavcev, ki morajo biti obveščeni tako o začetku zavarovanja kot tudi o prenehanju zavarovanja.
Nova finančna uprava 1. avgusta
Prvega avgusta bo država po že sprejetih
zakonih ustanovila novo finančno upravo, v
katero bo združila davčne urade in carino.
1. 1. 2015 bo ta združitev končana in Slovenija bo pridobila 15 novih finančnih uradov
po vseh regijah. V njih bo zaposlenih 3728
uslužbenk in uslužbencev iz sedanjih davčnih uradov in carine. V desetih mobilnih
enotah na terenu bo delovalo 168 carinikov,
ki bodo obiskovali gradbišča, lokale in druga
delovišča, kjer je bilo doslej dela oziroma zaposlovanja na črno največ.
Inšpekcijske službe enotno proti sivi
ekonomiji
Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić
je poudarila, da se proti sivi ekonomiji borijo
vse inšpekcijske službe, ki jih je v tej državi
kar 25. Tržni inšpektorat si posebej prizadeva
za izdajanje računov. Odziv javnosti na akcijo »Vključi razum, zahtevaj račun« je dober,
zato jo bodo nadaljevali.
Samo tržni inšpektorat je do konca maja

letos izvedel 2237 pregledov in oglobil 51
oseb, 15 pa jih je opozoril. Na področju dela
na črno pa je izvedel 2549 pregledov in ugotovil 496 kršitev.
Davčna uprava bo neizprosna
Z rezultati na področju boja proti sivi ekonomiji so zadovoljni tudi na Dursu. Po besedah generalne direktorice Davčne uprave
Republike Slovenije (Durs) Jane Ahčin se je
davek od dohodka v 34 dejavnostih, v katerih
so pričakovali pozitiven učinek ukrepov proti
sivi ekonomiji, lani povečal za 41,6 odstotka
oziroma za 1,3 milijone evrov. Največje povečanje je bilo zabeleženo v dejavnosti restavracij in gostiln, kjer se je davek od dohodka povečal kar za 47 odstotkov, v dejavnosti
okrepčevalnic pa za 76,9 odstotka.
Sicer pa so inšpektorji Dursa od prvega
julija lani do konca aprila letos skupaj z mobilnimi oddelki carine opravili več kot 20.000
preventivnih aktivnosti in 6300 davčnih nadzorov. Na Dursu z zadovoljstvom ugotavljajo, da ukrepi proti sivi ekonomiji povečujejo
skrb za prostovoljno izpolnjevanje davčnih
obveznosti in posledično vplivajo na dvig
davčne kulture v Sloveniji.
Rekordno število prijav nepravilnosti
Zelo pomembno vlogo pri izboljšanju
prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti so
odigrali tudi državljani. Potrošniki vse pogosteje prijavijo nepravilnosti, s katerimi se
srečujejo. Na Durs so v letu 2013 prejeli rekordno število prijav nepravilnosti (2012 7.531; 2013 - 19.936; 1-3 2014 - 4.217). Durs
se vsem zahvaljuje za aktivno vlogo v boju
zoper sivo ekonomijo in davčne utaje ter jih
vabi, da ostanejo aktivni še naprej.
Pomembna je tudi promocija
Zelo pomembna je tudi promocija borbe
proti sivi ekonomiji. Kot so povedali na novinarski konferenci, jo vodi urad vlade za komuniciranje na čelu z Boštjanom Lajovicem.
Po njegovih besedah je država za promocijo
boja proti sivi ekonomiji nevladnim organizacijam doslej namenila 17.459 evrov.
T. K.

Komentar

Kdaj se bomo končno spravili

D

elo je aprila letos objavilo rezultate
anketiranja o spravi med Slovenci o
polpreteklih dogajanjih. Mišljeno je
dogajanje med 2. svetovno vojno, ki je zlasti
v medvojni ljubljanski pokrajini pustila globoke sledi razdvojenosti med Slovenci, ki so
se med vojno bojevali na različnih straneh.
Sam sem bil prepričan, da smo se večinoma že spravili. Po anketi sodeč pa smo še daleč od sprave. Kar 82 odstotkov anketirancev
je namreč odgovorilo, da še nismo dosegli
sprave o polpretekli zgodovini, kar se mi zdi
zaskrbljujoče. Verjetno bi bilo zanimivo vedeti, kaj mislijo o spravi mladi ljudje, ki, vsaj
upam, niso tako obremenjeni s preteklostjo.
O spravi sem napisal dve drami, ena govori o prijateljstvu med nekdanjim domobrancem in nekdanjim partizanom, druga pa o
težki poti do sprave. Očitno sem z drugo
igro realneje prikazal stanje.
Sam sem mnenja, da se sprava začne in
konča na individualni ravni in da nobena
politika sprave ne more zaukazati. Dr. Spomenka Hribar, ki si že desetletja prizadeva
za spravo na Slovenskem, mi je v zvezi z
mojo igro Prijatelja z nasprotnih strani med
drugim o spravi napisala: '' Problem sprave
niso le medosebni odnosi med nekdanjimi
sovražniki, bistveno za družbeno situacijo
je politična paradigma, ki prevladuje, določa življenje neke družbe. Mahnič je začel
z ''delitvijo duhov'', boljševizem nadaljeval
''z razrednim sovraštvom'' in ''razrednim
sovražnikom''. Janša nadaljuje z ''udbomafijo'', levica z ''narodnimi izdajalci'', zdaj pa
je končno čas, da postane naša temeljna paradigma sprava, se pravi zavedanje in spoštovanje vsakogar, ne glede na prepričanje,
spol, raso, zato, ker je vsakdo enkratno bitje,
smrtno, z bolečino obdarjeno.« Za spravo se
mora odločiti predvsem vsak sam, za njo pa

mora enotno ''stati'' celotna družba, kot se
da razumeti iz pisanja dr. Spomenke Hribar.
Oboje je potrebno za resnično spravo.
Pri nas za spravo, razen na deklarativni
ravni, najmanj naredi politika. Še več: dogajanje med 2. svetovno vojno in krivdo za to
dodobra izkorišča zlasti v predvolilni kampanji po principu: Mi nismo, vi ste krivi.
Končno bi bil že čas, da se nehamo prerekati o preteklosti in da interpretacijo zgodovine prepustimo zgodovinarjem. Ljudje pa
se moramo usmeriti predvsem v prihodnost,
čeprav brez poznavanja in razumevanja preteklosti ni mogoče zastaviti jasnih ciljev za
prihodnost.
Seveda ne smemo pozabiti, kaj je kdo med
vojno počel in zakaj, vendar ne smemo iz
tega delati političnega kapitala. Ne smemo
zaradi političnih ciljev zastrupljati ozračja,
pač pa je prav, da strnemo vrste okoli stvari,
ki nas povezujejo, ki nas delajo bolj človeške.
Dogodek, za katerega sem slišal, me prepričuje, da se niso med seboj spravili niti
najožji družinski člani, udeleženci NOB.
Tako so pokopali nekdanjega partizana brez
partizanske slovesnosti in obeležij NOB, ker
so bili proti nekateri družinski člani, kot da
bi ti smeli tako ravnati brez soglasja pokojnika, ko je bil še živ. Še dobro, da je takih
primerov malo.
Ob razmišljanju o spravi se postavlja tudi
vprašanje, kdaj, predvsem pa kje postavljati
spominska obeležja za pokojnimi kolaboranti. Vsak civiliziran človek mora zagovarjati pravico do groba in spomenika za vsakega človeka, ne glede na njegovo medvojno
ravnanje. Seveda pa je drugo, če se ta pravica
izrablja za politične namene na podlagi nezgodovinskih dejstev.
Tone Štefanec
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Cerkvenjak

Ponosni so na dosežke v razvoju občine
Cerkvenjak

V

Cerkvenjaku so od 1. do 29. junija
proslavili 16. občinski praznik. Ob tej
priložnosti so odkrili dve pridobitvi:
društvo generala Maistra je ob pomoči občine pred njenim poslopjem postavilo doprsni
kip generala in pesnika Rudolfa Maistra, delo
akademskega kiparja Viktorja Gojkoviča,
društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina pa

nekaterih slovenskih občin. Zbrane je najprej
pozdravil župan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc. Dejal je, da je občina že skoraj polnoletna »Vedno bolj dokazujemo, da znamo
dobro upravljati z našo občino in občinskim
premoženjem, hkrati pa znamo zelo uspešno ali kar stoodstotno koristiti državna in
evropska kohezijska sredstva. Dokaz so številni dosežki v zadnjih
16 letih, ki se jih lahko
upravičeno veselimo in
smo lahko na njih ponosni,« je dejal Žmavc.
»Na drugi strani pa je
to tudi dovolj dober
signal naši državni politiki, da je bila zasnova
lokalne organiziranosti
naše države dobro zastavljena in je ne kaže
spreminjati, saj je veliko doprinesla k decentralizaciji naše države
in boljšemu črpanju
evropskih kohezijskih
sredstev, kar se tiče seNa predvečer praznika so ob Johanezovi trti odkrili spomenik slovenveda občin v Sloveniji,
skogoriškega ovtarja, delo slikarja, umetniškega fotografa in kiparja Iva
državni projekti so pa
Lorenčiča.
povsem druga zgodba.«
»Ko potujem po Sloveniji, vidim razvoj na
vsakem koraku, sploh
po manjših občinah,
ki ga drugače verjetno
ne bi bilo, če bi ostali v
večjih, težje obvladljivih občinah. Ob vsem
tem pa v predsedstvu
Skupnosti občin Slovenije (SOS) in Združenju občin Slovenije
(ZOS) ugotavljamo, da
nam manjka drugi nivo
teritorialne
oziroma
upravne
organiziranosti, to so pokrajine,
Pred proslavo so pred kulturnim domom v Cerkvenjaku odkrili doprsni
ki bi lahko mnogokrat
kip generala in pesnika Rudolfa Maistra, delo akademskega kiparja
zamenjale počasne drViktorja Gojkoviča.
žavne birokratske mline in bi lahko hitreje
je pred Johanezovo trto v središču kraja poodreagirale na določene evropske razpise ter
stavilo veličasten kamniti kip oziroma relief
občine še boljše regijsko med seboj povezoslovenskogoriškega ovtarja, delo domačega
vale za večje skupne projekte. Dober zgled so
slikarja, umetniškega fotografa in kiparja Iva
nam pri tej pokrajinski oz. deželni razdelitvi
Lorenčiča.
kolegi iz sosednje Avstrije, ki zelo učinkoviV okviru 16. občinskega praznika občine
to koristijo evropska sredstva. Primer dobre
Cerkvenjak se je zvrstilo okoli 40 prireditev
prakse je območje Vulkanlanda na jugoin dogodkov, ki jih je občina pripravila skupaj
vzhodu avstrijske dežele Štajerske, ki smo si
s tamkajšnjimi društvi, organizacijami, foruga lahko ogledali meseca decembra, ko smo
mi in klubi. Največ obiskovalcev od blizu in
jih obiskali,« je prav tako dejal Žmavc. »Naša
daleč je pritegnila povorka starih običajev in
občina se je že lani jeseni vključila v skupni
navad, ki jo je pripravilo turistično društvo.
turistični evropski projekt Genuss am Fluss
Na osrednji proslavi občinskega praznika
ali Užitek ob reki, v katerega je že vključenih
v Kulturnem domu v Cerkvenjaku se je po6 naših ponudnikov. To ni zaprti krog in valeg velikega števila domačinov zbralo veliko
bimo še nove ponudnike.«
županov in podžupanov iz sosednjih ter še
Žmavc je opozoril, da je za vsak uspeh

OKOLJU PRIJAZNE CENE
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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 nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide
29. avgusta 2014!

Uredništvo
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potrebno narediti prvi korak, ki je lahko v
dodiplomskega študija so nagrade prejeli Lezačetku negotov, ampak kdor tega koraka ali
onardo Bračko, Nadja Duh, Tadej Rojs, Daodločitve ne naredi, tudi uspeha oz. dobrih
mjan Žmavc, Martina Kokol, Martina Malek,
rezultatov ne more pričakovati. »To vidim
Barbara Rajh, Alenka Vršič, Tina Rajh in
tudi pri izvajanju občinskih projektov, ko večkrat v
začetku naletimo na negodovanja ali določene pomisleke, ko investicijo dokončamo, pa se javno mnenje
precej spremeni,« je dejal
Po besedah Žmavca so
v občini Cerkvenjak v zadnjem 4-letnem obdobju
izvedli za okrog 4,5 milijona evrov investicij, od tega
pa so počrpali 2,5 milijona državnih in evropskih
strukturnih oz. kohezijskih
sredstev. V novi finančni
perspektivi pa lahko občina pričakuje 1,5 milijona
evrov evropskih kohezij- Pred proslavo je skozi kraj krenila povorka starih šeg in običajev.
skih sredstev, za kar so že
pripravili operativne programe, ki so potrjeni na svetu regije. Nato je
Klavdij Petelinšek.Za naziv magistra so naŽmavc naštel vse investicije in druge pridobigrade prejeli Barbara Portir, Miha Pukšič in
tve občine Cerkvenjak v minulih štirih letih.
Simona Kramberger.
Slavnostni govornik je
bil poslanec v državnem
zboru Franc Breznik, ki je
orisal širše politične razmere v državi in volivke
ter volivce pozval, naj se
udeležijo državnozborskih
volitev.
Na proslavi so podelili
tudi priznanja občine in
župana. Zlati grb občine je
prejel Franc Bratkovič za
izredno življenjsko delo in
dosežke, ki so pomembni
za razvoj in ugled občine
Cerkvenjak. Zahvalo občine Cerkvenjak pa je prejela
Marija Kocuvan.
Priznanja župana občine Prejemnika zlatega grba občine Franc Bratkovič in zahvale občine
Cerkvenjak so prejeli Fran- Marija Kocuvan sta priznanje prejela iz rok župana Marjana Žmavca in
čiška Šafarič, Jože Kokol, predsednika komisije za priznanja Jožeta Gregoreca.
Ksenija Ljubojevič Džaferović, Franci Breznik, Dušan Gavez, Andrej Kocbek, Marjan Zorko in
Po proslavi je občina pripravila družabno
Mešani pevski zbor KUD Cerkvenjak.
srečanje za vse občanke in občane ter goste v
Občina je podelila tudi nagrade odličnjašotoru na parkirišču Športno-rekreacijskega
kom, diplomantom in magistrom. Prejeli so
centra Cerkvenjak v Kadrencih, do koder je
jih osnovnošolci Janja Simonič, Žan Zorko
iz središča Cerkvenjaka vozil turistični vlain Tomi Lorenčič ter na srednješolski stopnji
kec.
Adriana Žnidar. Za zelo uspešno dokončanje
Besedilo in foto: T. K.
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Občina Sveta Trojica

Največji kapital občine so ljudje

V

občini Sveta Trojica so od 6. do 15. junija proslavili 8. občinski praznik. V
tem času so občina, organizacije, društva in klubi organizirali skupno 38 prireditev, koncertov, športnih tekmovanj in drugih
dogodkov, na katerih so se zbirali občani in
drugi obiskovalci od blizu in daleč.
Osrednja proslava ob občinskem prazniku
je bila v športni dvorani v Sveti Trojici, kjer so

memben, ker je bil to edini način, da je prišlo
do hitrejšega razvoja podeželja, do katerega
sicer nikoli ne bi prišlo, ker bi prevladale
prioritete in projekti urbanih središč. Še bolj
pomemben pa je za to, ker so samostojne občine dale ljudem možnost, da postanejo bolj
aktivni in kreativni pri razvoju svojega kraja
in okolja.
Fras je prav tako dejal, da občin ne moremo razumeti in obravnavati zgolj kot ekonomske
ter politične tvorbe in jih
ocenjevati zgolj z vidika
ekonomske upravičenosti. Vsega se namreč ne da
meriti v denarju in tudi ne
postoriti samo z denarjem.
»Projekti in programi, ki
jih peljemo v občini, so v
veliki meri nastali na idejah posameznikov, društev
ali organizacij v kraju in
ljudi niso samo aktivirali,
temveč tudi ustvarjalno
povezali med seboj. Mnogi
projekti sploh ne bi nastali
in bili izvedeni brez sodelovanja občanov. ZahvaljuŽupan občine Sveta Trojica Darko Fras z dobitniki priznanj in nagrad,
joč prostovoljnemu delu,
foto: arhiv občine
inovativnosti in kreativnosti posameznikov in druse poleg domačinov zbrali številni gosti. Med
štev pa mnoge projekte uresničujemo z zelo
njimi so bili tudi župani sosednjih občin in
majhnimi sredstvi na visoki, velikokrat prodržavnozborski poslanec Franc Breznik. »Po
fesionalni ravni. Zato največji kapital malih
osmih letih delovanja občine Sveta Trojica
občin ni v stenah ali denarju, temveč v ljudeh,
lahko z gotovostjo rečem, da je bila odločiv njihovih idejah, kreativnosti, iznajdljivosti
tev za samostojno občino smela in pogumna
in pripravljenosti za aktivno sodelovanje.«
in se nam iz leta v leto vedno bolj potrjuje
Ko je Fras spregovoril o nalogah in načrkot pravilna,« je na osrednji proslavi dejal
tih občine Sveta Trojica za naprej, je najprej
župan občine Sveta Trojica Darko Fras. Po
izpostavil promocijo in trženje turističnih
njegovih besedah je občini kljub zaostrenim
programov. Dokler tega ne bo sposoben pregospodarskim razmeram in politični krizi v
vzeti zasebni sektor, bo morala občina na tem
državi uspelo v zadnjem letu uresničiti nekaj
področju okrepiti svojo dejavnost. Občina
pomembnih projektov.
bo nadaljevala tudi z izgradnjo kanalizacij»Namenoma letos ne bom opisoval dosežskega omrežja in čistilnih naprav, saj jo v to
kov s kilometri in tisoči evrov, ker to počnesilijo zakonodaja in prevzete obveznosti do
mo vsako leto,« je dejal Fras in se osredotočil
Evropske unije, ki projekt sofinancira. Fras je
na aktualna vprašanja razvoja lokalne samotudi povedal, da bo občinski prostorski načrt
uprave. Kot je dejal, so v zadnjem času vse
osnova za nadaljnji razvoj številnih javnih in
glasnejša stališča, da je občin preveč, da so
zasebnih projektov. V naslednjih letih čaka
občino tudi obnova cest in
izgradnja pločnikov v Gočovi, Sp. Senarski, Oseku
in Zg. Porčiču, izgradnja
kanalizacijskega omrežja v
nekaterih naseljih, modernizacija občinskih cest in
gradnja javne razsvetljave
po sprejetem programu.
Občina bo nadaljevala tudi
s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč in
novega centra, prizadevala
pa si bo tudi za čim hitrejšo
izgradnjo kakšnega večstanovanjskega objekta. Na
občini razmišljajo tudi o
obnovi trškega jedra, kulturnega doma in objekta
V okviru občinskega praznika so v občini Sv. Trojica odprli energetski
v trškem jedru, o gradnji
park.
vodovoda v Gočovskem
Vrhu in drugih naseljih,
premajhne in da jih je potrebno združevati.
kjer ga še ni, ter o številnih drugih projektih.
V medijih nekateri širijo mnenja, da majhne
Na turističnem področju pa se bodo še naprej
občine niso sposobne izvajati svojih nalog in
povezovali z avstrijsko južno Štajersko, saj se
zadovoljevati potreb in želja občanov. Želijo
je občina že vključila v projekt Genuss am
ustvariti vtis, da bi se zgolj z združevanjem
Fluss in v mrežo muzejev. Občina je že ureobčin vse težave rešile same od sebe, kar sedila energetski park. Kot je dejal Fras, je občiveda ni mogoče. »V dobrih dvajsetih letih je
na dobro pripravljena tudi na novo finančno
lokalna samouprava v Sloveniji prav gotovo
perspektivo 2014-2020.
upravičila svoj obstoj. Lahko rečem, da je
Na koncu se je župan zahvalil vsem polidanes to eden redkih javnih sistemov, ki je
tičnim strankam, društvom, organizacijam,
stabilen in dobro deluje,« je poudaril Fras.
podjetjem, javnim zavodom in posamezni»Klub temu, da država občinam, tako velikom, ki so prispevali k razvoju kraja in občikim kot majhnim, nalaga vedno večji obseg
ne. »Skupaj nam bo občino uspevalo razvijati
nalog in za to ne zagotavlja primernega obtudi v prihodnje,« je dejal.
sega sredstev, se na lokalni ravni vedno iščejo
Nato so podelili priznanja in nagrade občivse možne rezerve in izkoristi naša prilagone. Srebrni grb občine Sveta Trojica sta prejela
dljivost in inventivnost, da naredimo kar se
Alojz Gregorec in Janez Voglar. Bronasti grb
da največ glede na omejene zmožnosti.«
je prejela Lovska družina Dobrava. Zahvalo
Fras je posebej poudaril, da je obstoj taobčine pa so prejeli Jožef Golob, družina Fekšnih občin, kot je občinaSveta Trojica, pokonja in Matej Emeršič.
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AKTUALNO IZ OBČIN
Priznanje župana občine Sveta Trojica so
podelili Domnu Jugu, Tineji Ornik, Valentini Klobasa, Društvu upokojencev – projektu
Starejši za starejše, Petru Leopoldu, družini
Ferlinc, patru Bernardu Goličniku, sestram
frančiškankam, Kulturnemu društvu sv.
Frančiška Sv. Trojica, Petru Žekšu, Danilu
Petriču in Vinku Čučku.

Nagrade za uspehe na področju izobraževanja pa so prejeli Andrej Bračko, Mitja
Drašak, Urška Vogrinec, Nejc Jensterle in
Bernarda Emeršič.
Po osrednji proslavi so se udeleženci in vsi
zainteresirani občanke in občani zbrali na
sprejemu v samostanski kleti.
Tekst in foto: T. K.

Kvaterna nedelja – praznik Sv. Trojice

V

nedeljo, 15. junija, je na trgu v Sv.
Trojici od 8. do 12. ure potekala kvaterna nedelja – praznik Sv. Trojice
– kramarski sejem ali ''žegnanje''. Slovesno
mašo ob 10. uri je daroval Jani Družovec, najmlajši duhovnik iz Sv. Trojice, profesor etike
in religije na škofijski gimnaziji v Mariboru.
Somaševal je domači župnik pater Bernard
Goličnik. Sodeloval je pevski zbor Sv. Fran-

Foto: Peter Leopold

čišek pod vodstvom
Andreja Dvoršaka. V
Protokolarno-razstavnem centru sv. Martina
v samostanski kleti so
bili ogled in pokušina
protokolarnih vin občine, društvo kmečkih
žena in deklet je pripravilo razstavo ročnih
del, vezenja in kvačkanja, nastopila je skupina Svetlice. Ponudbo s
kmečkimi dobrotami
na stojnici pri stari
preši je pripravilo društvo kmečkih žena in

deklet. Prikaz starih rokodelskih del in izdelkov je bil pod mentorstvom Ivana Vajngerla.
Galerija DANI umetnika Daniela Vrenčiča na
trojiškem trgu je imela dan odprtih vrat. Nastopila sta Slovenskogoriški pihalni orkester
in Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart.
Na kramarskem sejmu je bilo veliko stojnic,
nadebudnežem in drugim se je uresničila
kakšna želja za nakup. Mnogim je bil pogled
usmerjen tudi na novo
fasado domačije Letnik
na trgu Sv. Trojice.
Trojica je bila od druge polovice 17. stoletja
znan romarski kraj.
Vsako leto so morali
Lenarčani in okoličani
k Sv. Trojici na florjanovo, trojiško nedeljo
in jesensko kvaternico
peš, med njivami in po
stopnicah do cerkve.
Sodobni čas je romanje
olajšal.
Slavko Štefanec

Foto: Slavko Štefanec

Sprejet je občinski prostorski načrt Sv. Trojice

O

bčinski svet občine Sveta Trojica je na
pobudo župana Darka Frasa 24. junija na izredni seji obravnaval in sprejel
odlok o občinskem prostorskem načrtu. Tako
je uspešno zaključen eden najbolj pomembnih in zahtevnih razvojnih dokumentov občine z vidika urejanja prostora.
Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih
potreb občine in varstvenih zahtev določijo
cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine,
načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov
v prostor. Zelo poenostavljeno lahko zapišemo, da se z OPN določi predvsem namenska raba prostora, torej določijo se območja
stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in
drugih zemljišč. Poleg tega se določijo tudi
prostorski izvedbeni pogoji, to so pravila,
po katerih je mogoče graditi oz. izvajati druge ureditve. OPN je namreč tudi podlaga za
pripravo projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja in ena od ključnih osnov za izdajanje gradbenih dovoljenj za vse vrste posegov
in ureditev, ki se lahko dogajajo v prostoru.
Gre torej za enega najpomembnejših aktov
občine, s katerim občina preko pravil za urejanje prostora opredeljuje oz. bistveno vpliva
na svoj razvoj na vseh področjih.
V postopku smo večkrat zaznali, da so cilji
in nameni različnih soglasodajalcev v Ljubljani pogosto zelo različni od tega, kar smatramo potrebno za normalen razvoj pri nas.
Zato so bila potrebna večkratna usklajevanja
z različnimi državnimi nosilci urejanja pro-

stora, kar je zahtevalo tako dodaten čas kot
tudi sredstva za različna strokovna gradiva in
dokumente. Ne nazadnje, stroški, povezani z
izdelavo tega OPN, bodo dosegli kar 110.000
EUR, kar še dodatno dokazuje zahtevnost in
pomembnost tega dokumenta. Skozi različne
faze kompleksnega in dolgotrajnega večletnega postopka je bilo obravnavanih 220 pobud
za spremembo namenske rabe. Večina pobud
je vključevala več parcel, pa tudi različnih
postopkov spremembe namenske rabe. Ugotavljamo, da nam je veliko večino teh pobud
(kar 165 oz. 76 % od vseh) uspelo (delno ali
v celoti) vključiti v novi OPN.
Iz končne bilance zemljišč, vključenih v
postopek, izhaja, da je površina stavbnih
zemljišč v OPN na račun oblikovanja novih
stavbnih zemljišč (pobud) povečana za cca
23 ha. Hkrati se je na račun ažuriranja obstoječih objektov površina stavbnih zemljišč
povečala še za dodatnih 4,3 ha. Občina je v
OPN vključila tudi izbrise stavbnih zemljišč,
s čimer se je površina kmetijskih zemljišč
povečala za cca 15,4 ha. Dejansko se je tako
površina stavbnih zemljišč, če upoštevamo
izbrise, povečala za cca 11,6 ha.
Odlok o OPN Sveta Trojica v Slovenskih
goricah je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin (http://www.lex-localis.info).
V grafični del OPN je možen vpogled v prostorih Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in na spletni strani Občine www.sv-trojica.si, pod naslovom »Občinski prostorski
načrt Sv. Trojica 2014«.
Srečko Aleksander Padovnik
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Delegacija iz avstrijske Štajerske v Sv. Trojici
Občina Sv. Trojica ima velike možnosti za razvoj turizma

T

o je bilo poudarjeno na srečanju avstrijske delegacije iz območja jugovzhodne Štajerske, imenovanega Vulkanland, s predstavniki občine Sv. Trojica
in turističnimi delavci iz področja Upravne
enote Lenart. Srečanja v prostorih samostana
Sv. Trojica so se 13. junija udeležili tudi župani občin Lenart, mag.
Janez
Kramberger,
Radenci, Janez Rihtarič, in Cerkvenjak,
Marjan Žmavc, ter poslanec Franc Breznik.
Avstrijsko delegacijo
so sestavljali: okrajni
glavar dr. Alexander
Majcan, Vodja delovne
skupnosti Muzejev in
zbirk Vulkanland Heinrich Kranzelbinder,
vodja projekta Genuss
am
Fluss,Margreth
Kortschak Huber, županja in koordinatorka Susanne Lucchesi
Palli, predsedujoči regije deželni poslanec
Anton Gangl in direktorica Razvojne agenci-

je dr. Beatrix Lenz. Srečanje je vodil gostitelj,
župan občine Sv. Trojica, Darko Fras.
Na srečanju so razpravljali o možnosti
povezave na področju turizma avstrijske de-

žele Štajerske in Slovenskih goric. To bi naj
potekalo v okviru projekta Genuss am Fluss
ali Užitek ob reki, ki se tako širi na slovensko
stran, in z vključitvijo trojiškega samostana v
mrežo muzejev in zbirk Vulkanlanda. Občinama Šentilj in Cerkvenjak se tako kot tretja

V
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in čistilne naprave Zg. Senarska. V juniju se
je izvajala položitev najzahtevnejšega odseka kanala, kjer so globine izkopov dosegale
tudi do 8 m. Del, ki jih je potrebno izvesti za
dokončanje tega obsežnega projekta, je še kar
nekaj, dokončanje pa je predvideno do konca
avgusta 2014.
Mesec junij je bil tudi v znamenju raznih
vzdrževalnih del in košnje ob občinskih cestah. Seveda je v tem času zardi intenzivnejše
vegetacije potrebno pogosteje urejati okolico
in izvajati košnjo na javnih površinah.
Jože Žel

Občina Benedikt

Srečno, Benedikt!

članica na slovenski strani pridružuje Sveta
Trojica.
Po končani razpravi obeh delegacij sta v
imenu avstrijske Štajerske listino Delovne
skupnosti Muzeji in
zbirke v Štajerski deželi, imenovani Vulkanland, podpisala deželni
poslanec Anton Gangl
in Heinrich Kranzelbinder, v imenu občine
Sv. Trojica v Slovenskih
Goricah župan Darko
Fras in v imenu frančiškanskega samostana
p. Bernard Goličnik.
S tem je postal muzej
v frančiškanski cerkvi
član tega združenja.
Po izmenjavi Listin,
so si udeleženci ogledali cerkev Sv. Trojice in zbirko v samostanskem
muzeju, kjer jim je cerkev in muzejsko zbirko
predstavil župnik pater Bernard Goličnik.
Avstrijska delegacija je predala prvo tablo z napisom Užitek
ob reki občini članici
in prvemu ponudniku, Gostišču na griču,
Sandiju in Ani Černec.
V gostišču je potekalo
tudi zaključno srečanje.
Tam je župan predstavil vina trojiških vinogradnikov, med njimi
tudi znamenito trojiško
penino družine Marjana Klobasa.
Občinska uprava

Deloven junij na komunalnem področju v
občini Sv. Trojica

mesecu juniju so v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah sicer potekal
8. občinski praznik in z njim poveza-

in elektro omrežjem. Glavnina komunalne
opreme je bila na tem območju namreč zgrajena že pred dvema letoma. Sledila so gradbena dela za pripravo tampona oz. podlage
za položitev asfalta, ki je predviden v širini
3,5 oz. 4 m, odvisno od kategorije ceste. Novo
opremljene ulice bodo prav gotovo najbolj
veseli tamkajšnji prebivalci, ki se bodo tako
lahko poslovili od prahu, ki je bil pred in med
modernizacijo ceste pogosto zelo nadležen.
Hkrati so glede na ugodne vremenske razmere v juniju v polnem teku spet potekala dela
pri gradnji javnega kanalizacijskega omrežja

ne številne prireditve,
slovesnosti in aktivnosti. Kljub temu je bilo
delovno tudi na komunalnem področju.
V polnem teku so bila
dela modernizacije in
rekonstrukcije ceste ter
komunalne opreme na
območju Sodarske in
Nove ulice v Sveti Trojici. Dela izvaja podjetje
Komunala Slovenske
gorice, d. o. o.
V investiciji, vredni
okrog 70.000,00 €, so
se najprej zgradili meteorna kanalizacija in
drenaže za odvodnjavanje cest. Območje se
je dokončno opremilo z vodovodnim, TK

Tako kot vsako leto so
prebivalke in prebivalci
občine Benedikt tudi letos
konec junija in na začetku
julija praznovali. Prireditve
v okviru 15. praznika občine Benedikt so se začele
18. junija, končale pa se
bodo 18. julija s slavnostno
mašo.
V okviru občinskega
praznika občine Benedikt so občina Benedikt
ter skoraj vse organizacije,
društva in klubi letos organizirali okoli 25 prireditev,
koncertov, razstav, delavnic in drugih dogodkov, na Kljub svetovnemu nogometnemu prvenstvu je bil šotor na »Županovem
katerih se je zbralo veliko večeru« poln, veliko ljudi pa se je zbralo tudi pred njim.
domačinov in gostov od
blizu in daleč. Še posebno
slavili praznik občine in ne, da bi poslušali
odmevna je bila otvoritev razstave »Humagovore. Nato je zares na kratko spomnil na
nost in kultura Benedikt 2014«. V okviru
najpomembnejše projekte, ki so jih v Benepraznovanja občinskega praznika so izvedli
diktu izvedli, odkar imajo svojo občino. Zatudi izredno krvodajalsko
akcijo ter pripravili kolesarjenje po občini za vse
generacije, »off road« dirko
z avtomobili na daljinsko
upravljanje, razstavo Nekoč in danes, razstavo ročnodelskega krožka, glasbeno-lutkovne delavnice za
otroke, koncert ljudskih
pesmi »Pa praznujmo skupaj«, 2. spominsko gasilsko
meddruštveno tekmovanje
v spomin na Dušana Mauriča in Marjana Klobaso,
pohod »Spoznajmo svoj
kraj«, veselico s Klapovühi
in več drugih dogodkov.
Osrednja prireditev ob Župan občine Benedikt Milan Gumzar je svoj kratek slavnosti govor
občinskem prazniku je bil končal z besedicama: »Srečno, Benedikt!«
tako imenovani »Županov
večer« v velikem šotoru pred športno dvoračeli so z asfaltiranjem cest in gradnjo komuno. Na njem so se poleg velikega števila donalne infrastrukture, nato pa so zgradili šolo,
mačinov zbrali trudi župani sosednjih in še
športno dvorano, čistilno napravo, uredili
nekaterih občin, poslanec državnega zbora
slatinske vrelce, pridobili dve krožišči, uredili
Franc Breznik, kandidati za poslance na drindustrijsko-obrtno cono, začeli graditi vrtec
žavnozborskih volitvah in drugi gosti.
in še in še bi lahko naštevali. V 15 letih so
Slavnostni govornik, župan občine Benev razvoj investirali 20 milijonov evrov, kar se
dikt Milan Gumzar, je pozdravil vse zbrane
Benediktu in drugim naseljem v občini tudi
in se jim zahvalil, da so se odzvali vabilu. Že
pozna, saj so dobro razviti in lepo urejeni.
Kljub intenzivnim vlaganjem v razvoj občina
ni prezadolžena. Dolgoročni dolg znaša 1,4
kratkoročni pa 0,5 milijona evrov, kar občini
v naslednjem obdobju
ne bo težko povrniti.
Gumzar se je zahvalil dvema gradbincema
v občini – Bernjaku in
Juvenu, ki sta postavila 170 stanovanj in s
tem privabila v občino
mlade družine. Tako je
sedaj občina Benedikt
po starosti prebivalcev
med »najmlajšimi« v
Ob prazniku občine so v Benediktu odprli tudi razstavo »Humanost in
Sloveniji. »Srečno, Bekultura, Benedikt 2014«.
nedikt!« je svoj kratek
govor končal Gumzar
takoj v uvodu jih je seznanil, da bo njegov goin požel velik aplavz.
vor kratek, saj so se zbrali, da bi skupaj proPred »Županovim večerom« so se na
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slavnostni seji sestali člani občinskega sveta
občine Benedikt. Na njej so podelili občinska
priznanja. Zlati grb občine Benedikt je prejel

Janez Zorko, srebrni grb Mirko Šijanec in
bronastega Stanislav Kolar. Plakete občine
Benedikt pa so prejeli Glasbeno turistično
društvo Klapovüh, Angela
Rajšp, Anita Kralj in Irena
Kos. Nagrado za delovanje
na področju varnosti v
prometu, ki jo podeljuje
pristojni republiški organ,
pa je letos dobil Janez
Klepec.
Na »Županovem večeru«
so bogat kulturni program
izvedli člani Muzike Levares, v družabno-plesnem
delu večera pa so zbrane
navduševali Klapovühi s
svojim bogatim in raznolikim glasbenim repertoarjem, v katerem je našel
vsakdo kaj zase.
Pred »Županovim večerom« je bila slovesna seja občinskega sveta, na
kateri so podelili priznanja občine najbolj zaslužnim.
T. K.

Utrinki s praznovanja občine Benedik

Z razstave ročnodelskega
krožka ...

Nekoč in danes ...

Pa praznujmo
skupaj ...

Občina Lenart

Sodelovanje mest – City Cooperation

Zaključil se je petletni projekt čezmejnega sodelovanja mest, v
katerem je sodeloval tudi Lenart

V

projektu City cooperation je sodelovalo
24 mest, iz Slovenije 9,
Avstrije 8 in Madžarske 7, ki
so želela izkoristiti nove priložnosti zaradi svoje geostrateške
lege in odprtja mej, ki so jih
dolga leta ločevale. Težišče sodelovanja so
bila središča mest, ki so že stoletja središča
trgovanja in kulture celotne regije. Ti regionalni centri naj bi z dejavnostmi 24 mest
doživeli močnejši razcvet.
V mednarodnem projektu je bilo vzpostavljeno sodelovanje mest obmejnih regij vzhodne avstrijske Štajerske, vzhodne Slovenije in
jugozahodne Madžarske. Sodelovala so mesta
Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj,
Radenci, Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg, Fürstenfeld, Gleisdorf,
Hartberg, Weiz, Körmend, Lenti, Letenye,
Öriszentpeter, Szentgotthard (Monošter),
Vasvar in Zalalövö. Po prepričanju izvajalcev je bil projekt uspešen. Partnerji in mesta
so v projektu stkali močnejše vezi, vzpostavili
tesnejše sodelovanje v
turizmu, gospodarstvu,
kulturi in med mladimi
ter se tako povezali v
čezmejno mrežo mest,
pripravili so predstavitveno brošuro 24 mest
v skoraj 100.000 izvodih, knjižico ugodnosti
ter predstavitve mest
na turističnih sejmih
po Evropi. Za vodenje
po mestih so pripravili zemljevide, brošure
mest z opisi zanimivosti
ter vodnike za uporabo
na prenosnih telefonih.
Mesta se predstavljajo
tudi v kratkih filmih, vsako pa je dobilo maskoto.
Partnerji so v ponedeljek, 30. junija, v
Murski Soboti predstavili tudi projekt Ničelni vpliv dogodkov na kulturno dediščino
(ZEN – Zero-impact cultural heritage Event
Network), pri katerem je sodelovalo 12 partnerjev iz 10 evropskih držav, namenjen pa je
izboljševanju praks pri izvajanju dogodkov z
ničelnim vplivom.
Župan Lenarta mag. Janez Kramberger je
po srečanju v Murski Soboti povzel:
»Župani vseh sodelujočih mest smo podpisali izjavo o sodelovanju, da bo 24 mest na
tromeji Madžarske, Avstrije in Slovenije intenzivno sodelovalo in uresničevalo skupne
projekte za kulturni in gospodarski razvoj naših mest v regiji. Mesta, vključena v projekt,
so si zastavila konkretne cilje, kot je izgradnja
trajnega partnerstva v trideželnem trikotniku
med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko. Prav

tako je prišlo v času trajanja
projekta do izmenjave izkušenj
in dobrih praks, cilj je bil tudi
ohranjanje in oživljanje mestnih središč in intenziviranje
gospodarskih povezav med
mesti. Vsako leto so bila organizirana srečanja sodelujočih mest v eni od
držav, kjer so mesta predstavila turistično ponudbo, kulturo, potekala so srečanja županov.
Izdan je bil skupni turistični prospekt vseh 24
mest, prav tako so bile izdane turistične brošure vseh sodelujočih mest, tudi Lenarta. V
pripravi so tudi turistični vodiči po mestih,
s pomočjo pametnih telefonov, preko katerih
dobimo informacije o znamenitostih in zanimivostih slovenskih, avstrijskih in madžarskih mest. Na voljo bodo prenosi podatkov,
fotografij, zemljevidov ... Posnet je predstavitveni film o občini Lenart, izšla je brošura
otroških doživljajskih mest. Vsako od slovenskih mest projekta je dobilo svojo maskoto,
izdelano v naravni velikosti. Mesto Lenart
ima maskoto ovtarja. Sofinancirane so bile
tudi prireditev LenArt.«

V Sloveniji so projekt City Cooperation izvajali ZRS Bistra Ptuj, Lokalna turistična organizacija Prlekija Ljutomer in Razvojni center Murska Sobota v sodelovanju z občinami
ali razvojnimi agencijam slovenskih mest, ki
so se vključila v projekt. Sodelovanje je potekalo v obdobju od 2008 in se je izteklo spomladi letos, financirano je bilo iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. V projektu so potekali različni dogodki, od sejmov, festivalov
do glasbenih in folklornih dogodkov, ki naj
bi ob čim manjši obremenitvi okolja prinašali pozitivna sporočila oziroma izmenjavo
izkušenj, idej in dobrih praks pri organizaciji
številnih prireditev, s katerimi naj bi mesta
postala bolj prepoznavna. Za organizatorje
prireditev so izdali tudi poseben priročnik.
Vseh 24 mest sodelovanje v projektu City
Cooperation nadaljuje tudi v novi finančni
perspektivi.
D. O., E. P.

Užitek ob reki – Genuss am Fluss
Humanost in kultura
Benedikt 2014 ...

Kolesarjenje po občini
za vse generacije ...
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Vključena tudi občina Lenart

P

redstavitev čezmejnega projekta v sodelovanju z avstrijskimi partnerji Užitek ob reki – Genuss am Fluss je bila
prvič v sredo, 24. julija 2013, v prostorih
Centra Slovenskih goric v Lenartu in nato
so se še župani slovenskogoriških občin večkrat sestali z avstrijskimi župani iz sosednje
regije Štajerske Vulkanske dežele na raznih
mednarodnih dogodkih. V današnjem času
ima vedno večji pomen uveljavitev blagovnih
znamk, ki pripomorejo k večji prepoznavnost
izdelkov in storitev na trgu. Primer dobre
prakse vzpostavitve blagovne znamke v sosednji Avstriji predstavlja projekt Genuss am
Fluss v pokrajini Štajerski Vulkanland. Projekt sta predstavili mag. Beatrice Lenz, vodja
blagovne znamke Steirisches Vulkanland, v
sodelovanju z Margreth Kortschak – Huber,

koordinatorko projekta Genuss am Fluss. Na
naši, slovenski strani so k projektu pristopile občine Šentilj, Cerkvenjak, Sveta Trojica
v Slovenskih goricah in Razvojna agencija
Slovenske gorice kot povezovalni člen med
ponudniki.
Tudi občina Lenart se je vključila, saj je
občinski svet občine Lenart na 23. redni seji
19. 6. 2014 sprejel sklep o čezmejnem projektnem sodelovanju. Namen širitve projekta
na naše območje je omogočiti ponudnikom
vključitev v promocijo in trženje znotraj
omenjene blagovne znamke tudi na avstrijski
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strani meje. Do danes
je k projektu pristopilo
krepko čez sto sodelujočih ponudnikov, kot
so izletniške kmetije,
vinotoči, domače obrti in gostinski lokali, o
katerih najdete še več
informacij na spletni
povezavi http://www.
genussamfluss.at/
Torej, ponudniki, ki
boste v tem projektu
prepoznali priložnost
sodelovanja, promocije
in trženja s sosedi Avstrijci, ste vljudno vabljeni, da se oglasite na
svoji občini ali Razvojni agenciji Slovenske
gorice, kjer boste lahko vzpostavili sodelova-

Občina Sveta Ana

program Aninega tedna 2014

PETEK, SOBOTA, 18., 19. JULIJ 2014
OB 8.00, CENTER SVETE ANE
Likovna kolonija »8. Anina paleta«
(Organizator: Občina Sveta Ana in
Kulturna Zadruga Sveta Ana)
PETEK, 18. JULIJ 2014
OB 16.00, OBČINSKA AVLA
Razstava drobnega peciva (organizator:
Društvo kmečkih žena in deklet Sveta Ana)

nje in se vključili v projekt s podpisom pristopne izjave.
Lidija Šipek

OB 19.00, KULTURNO-TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Kulturna prireditev ob občinskem prazniku
»Tu sem doma« s podelitvijo občinskih
priznanj in nagrad (organizator: Občina
Sveta Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nočno gasilsko tekmovanje, moška in
ženska desetina (organizator: PGD Sveta
Ana)
SOBOTA, 19. JULIJ 2014
OB 8.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za ženske med
zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 9.00, ZBIRALIŠČE PRI TURISTIČNI
KMETIJI MIHELIČ
Pohod konjenice po mejah Občine Sveta
Ana (organizator: Društvo konjenikov
Srebrni jezdec)
OB 10.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Turnir v odbojki na mivki za moške med
zaselki Občine Sveta Ana (organizator: ŠD
Sveta Ana)
OB 17.00, OKREPČEVALNICA ŠENK
Tekmovanje v kuhanju štajerske kisle
juhe (organizator: KORK Lokavec in
Okrepčevalnica Šenk). Zbrani prostovoljni
prispevki bodo podarjeni šolskemu skladu
OŠ Sveta Ana. Število prijav je omejeno.
OB 18.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v malem nogometu med zaselki
Občine Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta
Ana)
OB 21.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Nogometna tekma med veteranskima
ekipama Svete Ane in Lokavca (organizator:
ŠD Sveta Ana)
NEDELJA, 20. JULIJ 2014
OB 7.00, PRI RIBNIKU JEREBIC V
LOKAVCU
Ekipno in posamično tekmovanje v
športnem ribolovu, zbirališče ob ribniku ob
6.30 uri (organizator: OO RK Sveta Ana)
OB 10.00, CERKEV SV. ANE
Prvo srečanje zakoncev jubilantov
(Organizator: Župnijski urad Sveta Ana)
OB 11.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Zaključek likovne kolonije in otvoritev
razstave del, nastalih na »8. Anini paleti«
(Organizator: Občina Sveta Ana in
Kulturna Zadruga Sveta Ana)
OB 14.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V
ZG. ŠČAVNICI
Kmečke delovne šege in navade na
»taverhi« (organizator: Turistično društvo
Sveta Ana in družina Urbanič)
OB 19.00, ŠPORTNO IGRIŠČE V
LOKAVCU
Povratna nogometna tekma med
veteranskima ekipama Lokavca in Svete
Ane (organizator: ŠD Sveta Ana)
PONEDELJEK, 21. JULIJ 2014
OB 9.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V
ZG. ŠČAVNICI
Likovne delavnice za otroke (organizator:
Kulturna Zadruga Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v namiznem tenisu med zaselki
Občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(organizator: ŠD Sveta Ana)

ŠT. 6 | 11. JULIJ 2014

OB 20.00, KULTURNO – TURISTIČNI
CENTER SVETA ANA
Drugi svet - potopisno predavanje o deželi
Severne Koreje, po kateri se je potepal Rene
Gomolj (organizator: Kulturna Zadruga
Sveta Ana)
TOREK, 22. JULIJ 2014
OB 9.00, GRAFONŽEVA DOMAČIJA V
ZG. ŠČAVNICI
Likovne delavnice za otroke (organizator:
Kulturna Zadruga Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNA DVORANA SVETA
ANA
Turnir v badmintonu med zaselki
Občine Sveta Ana – ekipno in posamično
(organizator: ŠD Sveta Ana)
OB 20.00, AVLA OBČINE SVETA ANA
Narečni pogovor z domačini o običajih,
šegah, navadah in preprostem življenju
v preteklosti: »Tak smo negda tou okul
gučali« (Organizator: JSKD, OI Lenart,
Etnografska skupina TD Sveta Ana v
sodelovanju s Knjižnico Lenart, Občino
Sveta Ana in ZKD Slovenskih goric)
SREDA, 23. JULIJ 2014
OB 16.00, STRELIŠČE PRI BREZNIKU V
KREMBERKU
Ekipno in posamično streljanje z zračno
puško (organizator: DU Sveta Ana)
OB 21.00, POKRITA TERASA
OKREPČEVALNICE ŠENK
Poletna noč - večer zabavne glasbe:
slovenske popevke, narodno-zabavne
pesmi, dalmatinske pesmi,… (organizator:
KD Sveta Ana - Cerkveno prosvetni PZ
Sveta Ana)
ČETRTEK, 24. JULIJ 2014
OB 9.00, ZBIRALIŠČE V CENTRU SVETE
ANE
Kolesarjenje po poteh Občine Sveta Ana
(Organizator: DU Sveta Ana)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Turnir v ulični košarki med zaselki Občine
Sveta Ana (organizator: ŠD Sveta Ana)
PETEK, 25. JULIJ 2014
OB 17.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Praznovanje 60-letnice Lovske družine
Sveta Ana (Organizator: LD Sveta Ana)
SOBOTA, 26. JULIJ 2014
OB 7.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 10.00 Maša v cerkvi Svete Ane
OB 14.00, CENTER SVETE ANE
Otvoritev kmečke tržnice in postavitev
klopotca (organizator: Občina Sveta
Ana, TD Sveta Ana ter naselji Lokavec in
Rožengrunt)
OB 17.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Ekshibicijska nogometna tekma med
društvi (organizator: PGD Sveta Ana in LD
Sveta Ana)
OB 19.00, ŠPORTNI PARK SVETA ANA
Podelitev pokalov in priznanj ob
prireditvah v Aninem tednu (organizator:
Občina Sveta Ana in ŠD Sveta Ana)
ŽEGNANJSKA NEDELJA, 27. JULIJ 2014
OB 7.00, Maša v cerkvi Svete Ane (mašo
bo vodil častni občan Občine Sveta Ana dr.
Jožef Smej)
OB 9.30, CENTER SVETE ANE
Mimohod godbe na pihala
OB 10.00, Slovesna maša v cerkvi Svete Ane
(mašo bo vodil častni občan Občine Sveta
Ana dr. Jožef Smej)
OB 11.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Družabno srečanje z gasilci (organizator:
PGD Sveta Ana)
OB 18.00, ŠOTOR NA PARKIRIŠČU NAD
TELOVADNICO
Tradicionalna gasilska veselica s
srečelovom, igra ansambel Spev
(organizator: PGD Sveta Ana)

|7

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN

Dokončanje trga Svete Ane

P

o korenitih gradbenih posegih v centru
občine je trg pridobil precej drugačno
podobo, kot je bila poprej prisotna več
desetletij. S porušenjem starega vinotoča in
nadzidavo novega vinotoča družine Polič
ter ureditvijo dela župnijskega dvorišča je
izgled trga res precej
spremenjen, bolj odprt,
manj utesnjen in nekako »bolj diha«, na novi
razgledni ploščadi pa
se obeta res veličasten
razgled proti Pohorju.
Ker se dela počasi iztekajo, osrednja ploščad
je skorajda nared, komajda čakajo končni
videz trga s tržnico in
ploščadjo, ki se obe-

ta v okviru praznovanj Aninega tedna, ki se
vztrajno približuje.
SReBr

Poseben praznik farne cerkve na Sv. Ani

P

o več kot štirih desetletjih je osrednji
oltar, ki ga je leta 1794 izdelal mariborski kipar Jožef Holzinger, zopet na
osrednjem mestu farne cerkve in daje cerkvi

Novi prezbiterij v cerkvi sv. Ane, foto: L. K.

veličastnejšo podobo. Na binkoštni praznik
ga je, obnovljenega v vsej svoji veličastni
podobi, blagoslovil upokojeni nadškof dr.
Franc Kramberger ob somaševanju domačega farnega župnika Antona
Frasa, somaševanju so se
pridružili tudi laiški diakon
Janez Kurnik in somaševalci nekaterih sosednjih
far. Ob številni udeležbi
domačinov pri slovesni
blagoslovitvi prezbiterija
so se nedvomno izkazale
tudi domače kmečke žene
in dekleta ter vinogradniki, ki so vse navzoče bogato pogostili, kot se za tako
poseben dan v fari Sv. Ane
tudi spodobi. Domači cerkveni pevski zbor je s posebej slovesnimi in izbranimi
pesmimi dal praznovanju
še veličastnejšo noto.
SReBr

Obisk jubilantov

prihodnjih letih, tako da je investicija vsekazmanjšanih sredstev. »V tem primeru bi naša
kor zelo potrebna in pomembna pridobitev
občina dobila zgolj 30.000 evrov, kar pa je abza občino, razlaga župan Peter Škrlec.
solutno premalo za kakršnekoli večje investiGlede na situacijo v državi bo to najverjecije. V preteklih letih smo namreč dobljena
tneje tudi edina večja investicija v tem kolesredstva iz tega naslova investirali v cestno in
darskem letu. Župana
Občine Sv. Jurij v Slov.
gor. pa zaskrbljuje predvsem dejstvo, da država
načrtuje zmanjšanje t.i.
glavarine za prihajajoče leto iz 536 na 525
€ na prebivalca. »In če
smo malo pesimistični,
lahko pridemo do ugotovitve, da bomo v nekaj letih prišli do točke,
ko bo občina s svojim
proračunom komaj še
zagotavljala sredstva
za obvezne transfere
(šolstvo, sociala …).
Za investicije bo, žal,
denarja zmanjkalo,« še Gradnja telovadnice leta 1978
razlaga Peter Škrlec.
Dodaten izpad dohodkov se občinam obeta iz zmanjšanja sredkomunalno infrastrukturo ter tako naredistev, pridobljenih iz naslova 21. člena zakona
li kar nekaj kilometrov novih cest z asfaltno
o sofinanciranju občin. Vlada RS je namreč ta
prevleko,« ugotavlja župan. Naš sogovornik,
ki je že večkrat glasno
opozoril na mačehovski odnos slovenske
države do podeželja, še
zaskrbljen dodaja: »Ne
želim biti preveč črnogled, vendar se bojim,
da bodo prihodnja leta
zelo težka za manjše
občine oz. predvsem
občine na podeželju.
Vse poti v našem »hramu politike« vodijo k
čedalje večji centralizaciji države. Kar ni
uspelo Gregorju Virantu z ukinitvijo manjših
občin, bo uspelo vladi z
nerazumljivimi ukrepi
Začetek energetske sanacije telovadnice
in stiskanjem manjših
občin na slovenskem
sredstva že zmanjšala za polovico, tako bi obpodeželju, tako da denarja za investicije
čina Sv. Jurij v Slovenskih gor. bila ob priblipraktično več ne bo. Seveda bomo ta kratko
žno 65.000 €. Po neuradnih informacijah pa
potegnili prav ljudje, občani.«
ima država na voljo zgolj polovico od že tako

Župan občine Sv. Ana Silvo Slaček je v juniju obiskal dve jubilantki.
SReBr

Ana Bauman, stara 90 let, se je razveselila živahnega
obiska.

Obisk pri Alojziji Lorenčič, stari85 let

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

V občinah na podeželju v prihodnje manj
investicij
Energetska sanacija telovadnice OŠ J. Hudalesa v Jurovskem
Dolu

S

prvim junijem 2014 so se pričela dela v
projektu Energetska sanacija OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol s poudarkom
na energetski obnovi telovadnice. Izvajalec,
Gradbeno podjetje Lipa iz Lenarta, ki je bil
izbran na razpisu kot najugodnejši ponudnik, bo dela opravil za 176.859,92 €. Končana bodo do 31. 8. 2014, tako da bodo otroci
ob pričetku šolskega leta nemoteno pričeli s
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poukom in s športnimi aktivnostmi v telovadnici.
Prenovljena telovadnica, ki je bila zgrajena
leta 1978, bo tako dobila novo izolacijo, fasado, okna, vrata, radiatorje. Sočasno se je pričela tudi sanacija temeljev telovadnice v vrednosti 15.000 €, ki jo izvaja podjetje Knuplež
iz Zg. Velke. Z izvedenim projektom bo šola
privarčevala predvsem pri porabi energije v

24. seja jurovskega občinskega sveta
Po dolgi razpravi soglasje direktorju ZD Lenart
Med pomembnejšimi točkami 24. seje občinskega sveta je bilo soglasje k imenovanju
direktorja Zdravstvenega doma Lenart. Predstavnica občine v svetu zavoda ZD Lenart
Hermina Križovnik je povedala, da je izmed
treh prijavljenih kandidatov le eden izpolnjeval vse pogoje, in sicer dosedanji direktor Jožef Kramberger. Po daljši razpravi, v kateri ni
manjkalo vprašanj in pomislekov o dosedanjem hitrem odhajanju nekaterih zdravnikov
in podeljevanju oz. nepodeljevanju koncesij
posameznim zdravnikom, je občinski svet
podal soglasje k imenovanju Jožefa Kram-

bergerja za direktorja Zdravstvenega doma
Lenart. Hkrati pa bo občinski svet zahteval
od sveta zavoda pojasnila o trenutnem dogajanju v zdravstvenem domu. Člani občinskega sveta so si bili prav tako enotni, da je
potrebno urediti razmere ter tako preprečiti
hitro menjavanje zdravnikov in prispevati k
boljšim zdravstvenim pogojem. Svetniki so
prav tako podprli predlog Gregorja Nudla, da
bi občine, ustanoviteljice ZD Lenart, razpisale skupno štipendijo za študente medicine, ki
bi po opravljenem študiju ostali zaposleni v
Zdravstvenem domu Lenart.

Nov pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov in o
sofinanciranju programov in projektov društev
Občinski svetniki so sprejeli nov pravilnik
o nagrajevanja dijakov in študentov, ki bo nagrajeval tudi podiplomski študij, tako tiste, ki
bodo študij končali z magistrsko nalogo, kot
tiste z opravljeno doktorsko disertacijo. Prav
tako nov pravilnik zvišuje povprečno oceno
(pogoj za dodelitev nagrade) ob končanju diplomskega študija iz dosedanjih 8,5 na 9,00.
Občinski svet se je prav tako strinjal s
predlagano spremembo pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev.
Le-ta odslej odstotkovno določa zagotovljena
proračunska sredstva za društva iz območja
občine, Upravne enote Lenart in izven njega.
Občina želi na ta način pomagati predvsem

društvom, ki delujejo na območju občine Sv.
Jurij v Slov. gor.
Člani občinskega sveta so bili seznanjeni
tudi s poročilom o delu nadzornega odbora
občine v letu 2013, ki ga je predstavil član NO
Milan Zorec. Ob koncu seje so člani občinskega sveta še s sklepom potrdili dokumenta identifikacije investicijskega projekta za
energetsko sanacijo telovadnice, natančneje
za ureditev temeljev telovadnice, in ureditev
razsvetljave za osnovno šolo in potrdili predlagano spremembo načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014.
Dejan Kramberger
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Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Obvestilo o objavljenem

JAVNEM RAZPISU
za sofinanciranje programov in projektov
raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2014
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je 20. 6. 2014 objavila Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Sv.
Jurij v Slov. za leto 2014.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki
jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini
Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi
na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do srede, 23. 7. 2014.
Številka: 033-1/2014			

Datum: 20. 6. 2014
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Peter Škrlec, župan

Županov sprejem odličnih učencev

O

b zaključku šolskega leta je jurovski
župan Peter Škrlec priredil sprejem
za učence Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki so vsa leta osnovnošolskega šolanja zaključili z odličnim uspehom. Sprejema, ki je potekal 23. 6. 2014, so
se udeležili trije učenci generacije 2005-2014,
ki so v prav vseh (ocenjevalnih) letih šolanja dosegli odličen uspeh. To je uspelo Tadeji
Grabušnik, Aljažu Krautiču in Poloni Kren.

Vsi trije bodo svoje izobraževanje nadaljevali
na gimnazijah. Poleg pohval in čestitk učencem se je župan zahvalil še razredničarki Ani
Šuster Kraner in ravnatelju Stanislavu Senekoviču, saj je osnovno šolo zaključila še ena
generacija odličnih učencev, za kar so poleg
truda učencev zaslužni tudi učitelji in vodstvo šole. Župan je prepričan, da bodo vsi, ki
odhajajo iz osnovne šole, s svojim znanjem in
vedenjem v prihodnje potrjevali, da prihajajo
iz dobre in kvalitetne
šole, ki jim je dala veliko znanja in jim omogočila ustvarjalno življenje. Poleg odličnih
učencev so se sprejema
udeležili tudi njihovi
starši, ki jim prav tako
gre velika zasluga za
uspeh njihovih otrok.
V spomin na zaključek
šolanja so učenci poleg
iskrenih čestitk in dobrih želja za nadaljnje
šolanje ter prijetne počitnice prejeli spominsko darilo.
Jasna Senekovič

Vinogradniki na sejmu KOS 2014

Č

etrti Kmetijsko-obrtniški sejem KOS
2014 je za nami in prav je, da tudi sodelujoči vinogradniki naredimo pregled opravljenega dela. V sklopu predstavitve
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji je sodelovalo 10 vinogradnikov, ki so s svojo ponudbo popestrili sejemsko dogajanje. Aktivnosti,
vezanih na vinogradništvo v sklopu sejma,
je bilo več, predstavili
bomo le nekaj tistih, ki
najbolj odražajo delo
in rezultate dela naših
članov.
V petek, 30. 5. 2014,
na dan otvoritve sejma,
je bil opravljen izbor
vina sejma KOS 2014 .
Gre za izbor najboljšega vina, ki ga ponudniki
oz. razstavljavci tržijo
na sejemski prireditvi.
Komisijo za izbor vina
sejma KOS 2014 so
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sestavljali predstavniki organizatorja, predstavnika razstavljavcev, predstavniki medijev
in vinogradnikov. Za vino sejma KOS 2014
je bil izbran rumeni muškat 2013 Vinogradništva Krambeger iz Sp. Partinja. Potrebno
je omeniti, da so ta laskavi naslov prejeli že
drugo leto zapored.

KOS 2014: uspeva nam …

Z

a nami je že 4. Kmetijskoobrtniški sejem KOS 2014.
Počasi se zbirajo vtisi o
dobrih in tudi slabih straneh organizacije sejma. Zelo smo zadovoljni, da je prvih – torej pozitivnih – neprimerno več kot drugih.
Generalna ugotovitev je, da je bil
sejem zelo uspešno izpeljan. V prid temu potrjujejo naslednje ugotovitve:
--sejem je bil po obsegu večji kot vsi dosedanji,
--razstavljalo je veliko novih razstavljavcev,
--sejem je prvič imel mednarodno udeležbo
/Italija/,
--prvič do sedaj nam je
vreme dovolilo izpeljati
strojne demonstracije,
--ponudba iz dopolnilnih
dejavnosti je bila raznolika, kvalitetna in večja,
--otvoritveni
program
Osnovne šole Lenart je
bil spet zelo prijeten in
doživet,
--ocenjevanja vin so bila
izpeljana
strokovno
brezhibno, kar pa je še
bolj pomembno, bolj
odzivno kot do sedaj,
--vse vzporedne prireditve in dogodki so bili
odmevni,
--Radio Slovenske gorice, SIP TV in Ovtarjeve novice si zaslužijo čisto petico,
--oddaja Preko zelenih gričev je vsako leto
inovativna in uspešna,
--strokovna posvetovanja
v Centru Slov. goric so
boljša rešitev,
--izbor sejemskega vina,
kuhanje kisle župe ter
izbor županovega vina
so dogodki na sejmu,
ki jih je potrebno samo
dograjevati,
--nastopi Dornavskih ciganov, skupine 3x2 iz
Pernice ter Oldies-dixi
banda iz Maribora so
bili primerni dogajanjem tistega dneva in po
žanru zelo različni,
--obisk oldtimerjev iz Dupleka je bil prava paša za
oči,
--tudi obisk Puchovih oldtimerjev iz Avstrije je bil posebnost,
--male živali so bile pravi hit za "male in velike", še posebej pa kača – piton.
To je le nekaj poudarkov iz dogajanja na
sejmu, ki skozi štiri leta organizacije dajejo
prave osnove, kako naprej.
Manjše slabosti, ki smo jih zaznali v toku
sejma, ali pa so nas na njih opozorili drugi,

bomo, seveda, brez zadržkov odpravili.
Kar nas seveda najbolj veseli,
je, da ima sejem KOS velik potencial za vnaprej. Naša osnovna
usmeritev v prikaz dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah je ponovno z vseh strani - posebej pa
s strani ministra Dejana Židana, predstavnikov KGZ Slovenije in drugih, dobila veliko
podporo. Za Lenart, za Slovenske gorice, za
SV Slovenijo je sejem KOS prav gotovo velika
pridobitev in velika priložnost, ki jo moramo
izkoristiti. In na koncu še najpomembnejše:
vse tri dni so se, ne glede na to, da so nam

Zadnji dan sejma je tradicionalno posvečen vinogradništvu in na ta dan se zvrstijo
tudi prireditve oz. dejavnosti, vezane na našo
panogo. Letos je dan vinogradnikov potekal
v nedeljo, 1. junija 2014. V njegovem sklopu
je bil izbor za Županovo vino 2014 – protokolarno vino občine Lenart. V izbor so prišla vina, ki so na letošnjem meddruštvenem
ocenjevanju dobila oceno 18,10 ali višjo in so
bila pridelana no območju občine Lenart .
Izbor županovega vina je potekal v hali dopolnilnih dejavnosti sejma KOS na Poleni.
Komisijo pod vodstvom Andreja Reberniška
so sestavljali člani upravnega odbora Društva
vinogradnikov Lenart, lenarški občinski svetniki, občinski uslužbenci, vinski vitezi in
predstavniki medijev. Komisijo je najbolj
prepričal renski rizling, pozna trgatev 2013,
Marjana Fekonje iz Voličine, ki prejme naziv
Županovo vino občine Lenart za leto 2014.
Izboru je sledila podelitev nagrad za nagrajena vina na 3. meddruštvenem ocenjevanju
vin, ki je potekalo že 29. aprila v Centru Slovenskih Goric v Lenartu. Poleg nagrajenih

vin so prejeli vinogradniki in vina priznanja
za kakovost z nazivom Šampion KOS 2014:
--v kategoriji suhih vin: Vinogradništvo
Anton Perko, Sp. Velka 59, za sauvignon
2012, član TD Zg. Velka,
--v kategoriji polsuhih in polsladkih vin:
Marjana in Janez Senekovič, Dražen vrh
61, za traminec 2013, Član DV Lenart in
DV Sv. Ana,
--v kategoriji predikatov - vina posebne
kakovosti : Stanko Kurnik, Žikarce 36, za
traminec izbor 2013, član DV Trta-Korena.
Podelitev je kulturno popestril Oldies Dixi
Band.
V upanju na dobro sodelovanje v prihodnje bi se zahvalili organizatorju prireditve
Francu Lovrenčiču in njegovi ekipi, Konjeniškemu društvu Slovenske Gorice, občini
Lenart, LAS Ovtar, sodelujočim vinogradniškim društvom in posameznikom, še posebej
pa Radiu Slovenske gorice za medijsko podporo.
Za sodelujoče vinogradnike Marko Šebart.

v različnih obdobjih grozili oblaki ali pa celo
manjše kapljice, valile množice obiskovalcev.
Ves čas sem poudarjal, da sejem delamo za

ljudi, zato me, seveda, ob takšnem obisku
navdaja navdušenje. Hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k dobri organizaciji sejma,
hvala vsem razstavljavcem, ponudnikom dopolnilnih dejavnosti, vsem nastopajočim in
seveda hvala vsem vam, ki ste nas obiskali.
Vidimo se na 5. sejmu KOS 2015 od 29. do
31. maja 2015.
Za organizatorje:
F. Lovrenčič
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Mariborska voda v osrčju Slovenskih goric

sleni, ki se vsakodnevno trudijo našim odjemalcem zagotavljati zadostne količine zdrave
in kakovostne pitne vode. Kljub temu da je
voda naravna dobrina, lahko tudi sami naredimo nekaj za to, da nam bo tudi v prihodnje
na voljo v zadostnih količinah in kakovostna
kot danes. Zato vam na srce polagamo nekaj
napotkov, kako enostavno, a učinkovito varčevati s pitno vodo.

V

ob sodelovanju družine Kocbek, domačinov
(družine Malek in Esherja Hadžiselimovića)
in občine Lenart bolnišnico ponovno obnovilo.
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a ponudbo dr. Marinke Vovk iz
Centra ponovne uporabe smo se
v podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o., odločili., da v zbirnem centru v
Lenartu vzpostavim t.i. Reuse kotiček. Namen slednjega je zbiranje izdelkov, ki se še
lahko namenijo v nadaljnjo uporabo, kot so
športni rekviziti, pohištvo, tekstil, CD-ji in
knjige ipd. Nov center smo predali v uporabo v torek, 1. julija, kjer je sledilo tudi izobraževanje zaposlenih iz strani Centra za
ponovno uporabo in slikovna predstavitev
poteka zbiranja izdelkov.
Center za ponovno uporabo bo namreč
skrbel za celoten projekt, saj bodo, ko bo

začasnega skladiščenja izdelkov, ki so kasneje
oddani socialnemu podjetju SPU, d. o. o., SO.P.
v ponovno uporabo. Ob prevzemu se prevzeta oprema tudi stehta, CPU d. o. o., SO. P. na
osnovi pridobljenega OVD potrdi evidenčni
list za kategorije kosovnih materialov, oddane
v ponovno uporabo.«
V podjetju Saubermacher Slovenija, d.o.o.,
smo se odločili, da omenjeni center vzpostavimo v za to namensko nabavljenem kontejnerju v našem zbirnem centru v Lenartu.
V njem bomo tako zbirali vse od pohištva,
CD-jev, knjig, športne opreme, gospodinjskih aparatov ipd. Za ta namen smo center
tudi ustrezno grafično opremili, odlaganje

zbranih dovolj količin izdelkov, te prišli pobrat, jih stehtat, ter jih nato peljali v ponovno
uporabo. Dr Marinka Vovk ob tem dodaja:
»V Direktivi o odpadkih je nakazano, da se
bo v prihodnje tudi Slovenija morala približati
»družbi recikliranja«, ki se poskuša izogibati
nastajanju odpadkov in uporablja odpadke
kot vire, zato je smiselno opredeliti vlogo obstoječih zbirnih centrov v funkciji zagotavljanja
odpadkov kot virov. V ta namen je potrebno
poleg infrastrukture zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo zaposlenih na področju ravnanja z odpadki in bistveno višjo informiranost
splošne javnosti. Kotičke za ponovno uporabo
smo tako vzpostavili po vseh Sloveniji, kjer
so funkcionalno urejeni v obstoječih zbirnih
centrih v bivalnih kontejnerjih z namenom

omenjenih izdelkov pa je namenjeno vsem
občankam in občanom, ki bi to radi storili.
Direktorica podjetja Saubermacher Slovenija
mag Mojca Letnik je ob tem povedala:
»V veliko veselje in čast nam je, da smo
bili povabljeni k omenjenemu projektu, ki
vsekakor dokazuje napredno razmišljanje na
področju gospodarnega ravnanja z odpadki.
To, da gredo izdelki v ponovno uporabo, je
racionalno razmišljanje in vizija prihodnosti. K temu stremimo tudi v našem podjetju,
zato smo projekt z veseljem podprli in ga sedaj tudi predstavili širši javnosti. Odločitev o
tem, ali pa bomo podoben kotiček uvedli tudi
v vseh ostalih zbirnih centrih, ki jih upravljamo, bo sprejeta v prihodnje.«

partizanske bolnice prerezali Alojz Bezjak,
predsednik Združenja borcev za vrednote
NOB Lenart, mag. Janez Kramberger, župan
občine Lenart in predsednik Državnega zbora RS Janko Veber. Obnovljena partizanska
bolnica »Cafa« ob kmetiji Kocbek bo odslej
na eni strani popestrila turistično ponudbo v

osrčju Slovenskih goric, po drugi strani pa bo
ohranjala spomin na našo preteklost in pomen slovenske narodne osvoboditve.
Več o nastanku in zgodovinskem pomenu
partizanske bolnice »CAFA« pa v eni prihodnjih številk Ovtarjevih novic.
Dejan Kramberger , foto: R. H.

Pralni in pomivalni stroj vklopimo šele, ko sta
polna,
pri ročnem pomivanju posode napolnimo
korito z vodo in dodamo detergent. Nato hitro
speremo posodo pod počasnim curkom vode,
pri prhanju se porabi manj vode kot pri
kopanju,
vodo, ki smo jo uporabili za spiranje
zelenjave, sadja in mesa, lahko uporabimo za
zalivanje lončnic,
če nam kocka ledu pade na tla, je ne vrzimo
v korito, temveč jo položimo k lončnici, ki bo
vodo vpila,
med umivanjem zob zaprimo vodo in
prihranimo do 18 litrov vode na minuto,
med šamponiranjem zaprimo vodo in
prihranimo do 250 litrov vode na teden,
deževnico zbirajmo v sod in z njo zalivajmo
vrt in lončnice,
z dvostopenjskim kotličkom lahko
privarčujemo tudi 70 odstotkov vode,
naučimo otroke, da bodo zmeraj dobro zaprli
pipo.

Ob dnevu državnosti otvoritev partizanske
bolnice »CAFA«

drugi polovici vojne vihre, v času 2.
svetovne vojne, so na današnji kmetiji Kocbek v Zg. Voličini ob kmetiji
izkopali in v strogi tajnosti zgradili skrito
partizansko bolnišnico, ki je dobila ime partizanska bolnica Cafa. Ob sedemdesetletnici
nastanka partizanske bolnice, ki je kljub sumničenju nemških oblasti ostala neodkrita, je
društvo Združenje borcev za vrednote NOB

Center ponovne uporabe v
Lenartu vzpostavljen

N

M

ariborski vodovod, javno
podjetje,
d. d., kot največji vodooskrbni sistem v
državi, katerega glavni
strateški cilji so varna
vodooskrba,
trajnostni razvoj, ekonomska
učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov,
oskrbuje s pitno vodo tudi prebivalce občin v
osrednjih Slovenskih goricah.
Poraba vode se je v letu 2013, v primerjavi
z letom 2012, v teh občinah zmanjšala, izjema
je le občina Sveta Trojica, kjer smo zabeležili
povečanje porabe vode za dobre 4 odstotke.
Z izvajanjem notranjega nadzora po načelih
HACCP zagotavljamo odjemalcem varno in
zdravstveno ustrezno pitno vodo. S skrbno
izbiro dobaviteljev in vgrajevanjem kakovostnih materialov se trudimo še dodatno
zagotavljati zadovoljstvo naših odjemalcev.
Seveda skrbimo tudi za redno vzdrževanje
vodooskrbnih objektov in vodovodnega
omrežja ter se trudimo širšo javnost ozaveščati, kako smotrno ravnati s pitno vodo.
Z vpeljevanjem okoljskega managementa v
poslovne odločitve podjetja želimo v skladu
z načeli trajnostnega razvoja zmanjšati obremenjevanje okolja. S prilagajanjem elektronskemu poslovanju pa dosegamo troje, in sicer
poleg prijaznosti do narave tudi udobnejše
poslovanje za uporabnike in učinkovitejše
poslovanje za podjetja in poslovne partnerje.
Naš trud je vsako leto znova nagrajen. Za
dosežke na področju kakovosti proizvodov
in storitev ter kakovosti poslovanja smo prejemniki Evropskega certifikata za poslovno
odličnost, naše letno poročilo pa je med boljšimi v državi. Hkrati smo prvi prejemniki nagrade Zbornice komunalnega gospodarstva
Slovenije za najboljše komunalno podjetje.
Smo družini prijazno podjetje in trikratni
prejemniki nagrade HORUS za družbeno
odgovornost.
Za uspehe podjetja so zaslužni naši zapo-

DOGODKI IN DOGAJANJA

Svečano otvoritev je nekdanja partizanska
bolnišnica dočakala na dan državnosti, 25.
junija 2014. Kljub deževnemu vremenu se je
slovesne otvoritve udeležila velika množica
domačinov in obiskovalcev iz širšega slovenskega prostora. Zbrano množico sta v svojih
nagovorih pozdravila Alojz Bezjak, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Lenart, in mag. Janez Kramberger, župan občine Lenart. Častni
govornik na slovesnosti je bil predsednik Državnega
zbora RS Janko
Veber.
Prisotne
sta pozdravila še
predsednik vseslovenskega Združenja borcev za
vrednote NOB Tit
Turnšek in Ivan
Vr b n j a k – O ž o .
Slednji je kot član
Lackovega odreda
v zadnjih dveh letih vojne zbranim
predstavil pomen
partizanskih bolnic in orisal dogodke takratnega časa. Prireditev je povezovala Darinka Čobec, za kulturni
program pa so poskrbeli otroci OŠ Voličina
in pihalni orkester Lenart. Simbolično so trak

Slovenskogoriški forum o generalu Maistru

Lirični pesnik in odločen general

N

a predvečer osrednje proslave ob
občinskem prazniku občine Cerkvenjak, pred katero so odkrili doprsni
kip generala in pesnika Rudolfa Maistra, je
Slovenskogoriški forum v sodelovanju z Društvom generala Maistra v Cerkvenjaku organiziral okroglo mizo ob 140-letnici rojstva
generala Rudolfa Maistra in ob 100-letnici
začetka prve svetovne vojne. Na okrogli mizi
so se spomnili hudih časov prve svetovne
vojne, ki so jih na frontah v avstro-ogrskih
uniformah preživljali tudi številni možje in
fantje iz osrednjih Slovenskih goric. Samo iz
tedanjega Cerkvenjaka jih je bilo po nekaterih
podatkih 92. Posebno pozornost so posvetili
borbam za severno mejo, v katerih je odločilno vlogo odigral general Rudolf Maister.
Okroglo mizo je vodil nekdanji ravnatelj
osnovne šole v Cerkvenjaku in član Slovenskogoriškega foruma Milan Nekrep, ki je
skupaj z doktorjem zgodovinskih znanosti
dr. Ivanom Rihtaričem tudi najbolj zaslužen,
da je do nje prišlo in da so na njej za mlajše

rodove osvetlili lik in delo generala Maistra.
Najprej je o generalu Maistru na okrogli
mizi spregovoril polkovnik Slovenske vojske
Miran Fišer. Generala Maistra je predstavil
kot vojaka, častnika in poveljnika. Ob tem je
povedal tudi marsikaj zanimivega o slovenski
osamosvojitveni vojni, saj so njeni borci nadaljevali tradicije borcev za severno mejo.
O ekonomskih in političnih okoliščinah,
ki so privedle do prve svetove vojne, je spregovoril zgodovinar in župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, ki je osvetlil tudi borbo
za slovensko severno mejo in vlogo generala
Maistra v njej.
Rudolfa Maistra kot pesnika pa je predstavil Milan Nekrep. Izvirno in izjemno zanimivo predstavitev Maistrovega literarnega
ustvarjanja je popestril z recitacijami njegovih pesmi, ki jih je izvedla njegova sodelavka.
Tako se je pred udeleženci okrogle mize, ki je
bila odprta za mlade in najširšo javnost, izrisal celovit lik Rudolfa Maistra, ki je bil hkrati
lirični pesnik slovenske moderne in sopotnik
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Otona Zupančiča in Ivana Cankarja, po drugi
strani pa odločen vojak in general, ki je obranil slovensko nacionalno ozemlje na Štajer-

skem in Koroškem.
Na okrogli mizi, na kateri so obudili spomin na generala Maistra in na prelomne čase
ob koncu druge svetovne vojne, so sodelovali
tudi Završki fantje, ki
so zapeli tudi nekaj
Maistrovih pesmi, ki so
že skoraj ponarodele.
Po okrogli mizi, na
kateri se je zbralo okoli
50 ljudi, so se vsi zbrani
udeležili odkritja spomenika slovenskogoriškega ovtarja pred Johanezovo trto, ki ga je
izdelal slikar, umetniški
fotograf, kipar in član
slovenskogoriškega foruma Ivo Lorenčič.
T. K.
Na okrogli mizi so nekaj Maistrovih pesmi zapeli Završki fantje.
Foto: E. P.

15. pohod Po poteh generala Maistra
OZVVS Lenart

Z

VVS je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna
zveza Območnih združenj veteranov
vojne za Slovenijo. Območna združenja
združujejo tiste, ki so ne glede na njihova
politična in svetovna prepričanja aktivno
sodelovali v pripravah oziroma neposrednih
obrambnih aktivnostih v vojni za ubranitev
samostojne in neodvisne Republike Slovenije.
Veterani vojne za Slovenijo OZ Lenart smo 7.
junija 2014 izvedli 15. pohod Po poteh generala Maistra. Pripravili smo ga v sodelovanju
in s pomočjo občine Benedikt. Na pohodu
smo se zbrali člani območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo Ruše, Ptuj, Maribor,
Grosuplje, Dravograd, Kočevje, Slov. Bistrica,

pojavila harmonika in že se je slišalo ubrano
petje pevcev moškega zbora iz Grosuplja. Veterani in veteranke vojne za slovenijo se nismo pustili zmesti. Hrabro in glasno smo zapeli, da je odmevalo po vsej Drvanji. Pot smo
nato nadaljevali proti turistični kmetiji Senekovič na Frolehu. Tam so nas čakale hladna
osvežitev in dobrote, ki jih hišna gospodinja
Ida z veseljem pripravi. Pohod smo zaključili
pri Lovskem hramu. Vojaki 670. logističnega
bataljona iz Slovenske Bistrice s Stankom Keglom so odlični kuharji. Pripravljeni bograč
je vsem teknil. Petje, ples in veselo druženje
so bile tiste dejavnosti, ki so veterane zadržale in se jim domov ni mudilo. Ko so odhajali,
so se toplo zahvalili za lep dan, preživet v Slo-

Ormož in Gornja Radgona. S svojo udeležbo
sta pohod počastila župan občine Benedikt
Milan Gumzar in predsednik Vzhodnoštajerske pokrajine VVS Venčeslav Ogrinc. Pohod
smo pričeli ob 9. uri, ko je prisotne veterane
in veteranke pozdravil predsednik OZ VVS
Lenart Darko Škerget. Za njim je povzel besedo župan občine Benedikt Milan Gumzar. Po
dobrodošlici je orisal občino Benedikt, njene kulturne znamenitosti, razvoj in napredek
občine, ki je samostojna od leta 1998. Udeležencem je zaželel prijetno počutje in dober
korak. V kulturnem programu so nastopi
pevci Moškega zbora Samorastnik iz Grosuplja. Nato je povzel besedo vodja pohoda
Marjan Rebernik in popeljal veterane in veteranke na pohod. Pohodniki še nismo dobro
segreli pohodnih čevljev, že smo se ustavili
pri znameniti benediški slatini. Župan Milan
Gumzar je ob izviru slatine povedal nekaj
zanimivih besed. Pot smo nadaljevali proti
Turistični kmetiji Rajšp na Drvanji, ki nam je
pripravila prisrčen sprejem. Z domačo hrano so pogostili udeležence pohoda, v senci
njihovih dreves pa smo se prijetno ohladili.
Vinogradniki Vinogradniškega društva Benedikt so nam natočili hladno pristno slovenskogoriško kapljico. Danica Elbl, ljudska
pesnica, je predstavila avtorske pesmi, ki smo
jih veterani z zanimanjem poslušali in jo nagradili z bučnim aplavzom. Ja, od nekod se je

venskih goricah, in obljubili so, da se vidimo
na 16. pohodu Po poteh generala Maistra.
Na pohodu smo se spomnili tudi nekaterih pomembnih obletnic letošnjega leta. Z
velikim spoštovanjem smo se spomnili največjega Slovenca, generala Rudolfa MaistraVojanova, vojaka, pesnika in slikarja, njegovega junaškega dejanja v težkih, nevarnih
in za Slovence usodnih dneh po 1. svetovni
vojni. Spomnili smo se 140-letnice njegovega rojstva in 80-letnice njegove smrti. Hkrati
nismo pozabili 100-letnice začetka prve svetovne vojne, ki je usodno vplivala na slovenski narod. Še danes se preslabo zavedamo
junaškega in za Slovence usodnega dejanja,
ki so ga izvedli general Maister in njegovi neustrašni soborci, ko so odločno, z orožjem v
roki, priborili dobršen del naše domovine, ki
bi lahko ostal izven naših meja.
Za pomoč pri organizaciji in pogostitvi na
pohodu se zahvaljujem občini Benedikt in
županu Milanu Gumzarju, Društvu kmečkih
žena in deklet Benedikt, družini Rajšp, Vinogradniškemu društvu Benedikt, turistični
kmetiji Senekovič in osebju Lovskega hrama.
Vsem udeležencem čestitam za prehojeno
pot, veterane in veteranke pa vas že zdaj vabim na 16. pohod Po poteh generala Maistra,
ki bo prvo soboto v juniju naslednje leto.
Darko Škerget, predsednik OZVVS Lenart
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22. gasilsko tekmovanje za Pokal
Slovenskih goric

Prehodni pokal v ženski članski konkurenci v trajno last
gasilkam iz Benedikta

O

b praznovanju občinskega praznika
v Cerkvenjaku so vsako leto tako ali
drugače udeleženi tudi gasilci. In tudi
ob letošnjem, že 16. prazniku občine Cerkvenjak ni bilo nič drugače. V sklopu praznika
so bili tamkajšnji gasilci organizatorji tradicionalnega,
tokrat že 22.
gasilskega tekmovanja
za
Pokal Slovenskih goric.
Tekmovanje
je
potekalo
v soboto, 14.
junija, v poslovno-obrtni
coni v Brengovi. Udeležilo se ga je 22
tekmovalnih
gasilskih enot.
V kategoriji
članic so se na
prvo
mesto
uvrstile gasilke enote Benedikta, drugo mesto
so dosegle gasilke iz Sv. Ane in tretje gasilke
iz Sovjaka. Gasilkam iz Benedikta je tako po
treh zaporednih zmagah pripadel tudi prehodni pokal v trajno last. V konkurenci članov
je zmaga pripadla gasilcem iz Sovjaka, drugo

mesto gasilcem iz Sv. Trojice in tretje gasilcem iz Benedikta. V konkurenci starejših
članic oz. veterank so slavile gasilke iz PGD
Spodnji Ivanjci pred domačinkami iz PGD
Cerkvenjak. Pri starejših članih so se najbolj
izkazali gasilci iz Slovenje vasi, na drugo me-

sto so se uvrstili gasilci Maribor–Studenci
in tretje gasilci Maribor–Pobrežje. Sodniško
delo so tudi tokrat opravili gasilski sodniki iz
Gasilske zveze Lenart.
Tekst in foto: Franc Bratkovič

Majhni profesionalci navdušili v
Jurovskem Dolu

T

udi letos so pred zaključkom pouka
kulturni dom v Jurovskem Dolu napolnili obiskovalci letnega koncerta
pevskih zborov in folklornih skupin OŠ Jožeta Hudalesa. Kdor je prišel, mu zagotovo ni
bilo žal. Uro in pol dolg program je namreč
pokazal rezultate trdega dela preko celega
šolskega leta, hkrati pa izjemen potencial
mladih plesalcev in pevcev, ki so bili za svoje

sta že večkrat ponesli ime domačega kraja in
šole daleč preko meja Jurovskega Dola. Tudi
letos so se, denimo, udeležili območne folklorne revije in bili izbrani za regijsko. Tam
predstavljen program sta skupini pokazali še
avditoriju domačega kulturnega doma. Vanj
so na šaljivi način vključili tudi Ovtarja Slovenskih goric, ki ga je, v prvi osebi seveda,
odigral Marko Šebart.

kakovostno delo doslej že večkrat nagrajeni.
Tokrat se je poleg teh uveljavljenih skupin
predstavilo še nekaj novih, denimo vrtčevska
folklorna skupina, ki jo vodijo mentorice Cilka Neuvirt, Gabrijela Murko in Sonja Šajher,
pa Cicizbor, otroški pevski zbor prvega razreda, v katerem spoznava mlade pevce s prvimi
notami profesorica Lavra Bukšek Kreft.
Zapela je vokalna dekliška skupina, nekaj
zahtevnih instrumentalnih skladb je zaigral
šolski ansambel, pevsko dogajanje pa sta kot
vsako leto kronala otroški in mladinski pevski
zbor. Vse štiri omenjene skupine vodi zborovodkinja Metka Caf, ki je bila poleg Barbare
Waldhütter tudi organizatorka tega dogodka.
Jurovski Dol že desetletja slovi po odmevni
folklorni dejavnosti. Člani folklorne skupine
KUD Ivan Cankar se za prihodnost društva
dandanes ne bojijo. V zadnjih letih so namreč
dobili izjemno kakovosten podmladek v kar
dveh šolskih folklornih skupinah. Mlajše,
Knofeke, vodi Cilka Neuvirt, starejšo skupino Šleka pac pa Barbara Waldhütter. Skupini

Koncert je pokazal presek dela otrok in
mentoric in še enkrat dokazal, da imajo tako
v kraju kot v šoli izreden posluh za kulturno
udejstvovanje otrok, hkrati pa demonstriral
povezano in uspešno sodelovanje mnogih
v kraju, ki so zaslužni, da so takšne prireditve – čeprav so šolskega izvora – izvedene na
profesionalnem nivoju, ki se ga ne bi sramoval nobeden resni organizator. Prireditev je
namreč posnel Maksimiljan Krautič, sceno
je pripravila Ana Šuster Kraner, za odrsko
tehniko sta poskrbela Leon Caf in Jožef Jager,
prireditev je povezoval Dušan Waldhütter.
Na koncu z dogodkom nista bila zadovoljna
le župan Peter Škrlec in ravnatelj šole Stanislav Senekovič, ki sta si ogledala otroške nastope, ampak tudi starši, sorodniki in številni
drugi obiskovalci, ki so si med posameznimi
nastopi pošteno ogreli dlani.
Naj kar že zdaj velja vabilo za koncert naslednje leto vsem, ki vam je blizu petje in
ples!
(VMSJ), foto: Maksimiljan Krautič
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Šolsko leto v Voličini zaključili s
prireditvijo

V

dvorani kulturnega doma v Voličini
je v ponedeljek, 23. 6. 2014, ob 19.
uri potekala prireditev ob zaključku
šolskega leta in 23. obletnici državnosti Republike Slovenije. Slavnostni gostje prireditve

Na prireditvi je ravnatelj OŠ Voličina, mag.
Anton Goznik, učencem, ki so se izkazali
na raznih tekmovanjih iz znanja oz. dosegli
druge odlične uspehe, podeljeval knjige in
majice z napisom Naj učenec OŠ Voličina.
Župan občine Lenart, mag.
Janez Kramberger, je podelil učencem šole, ki so na
nivoju države dosegli eno
izmed prvih treh mest, priznanje župana.
Po prireditvi je bila v
prostorih šole na ogled
razstava del učencev, ki so
nastajala skozi vse šolsko
leto. Udeleženci so si lahko ogledali tudi razstavo
novih učil in učnih pripomočkov ter knjig, ki jih
je šola v višini 9.130,00 €
kupila iz sredstev šolskega
sklada. Ob tej priložnosti
se staršem donatorjem in
Dominik Petko in Katarina Leš med vodenjem prireditve
sponzorjem iskreno zahvaljujemo za darovana sredso bili: poslanec državnega zbora RS, mag.
stva. V učilnici zgodovine so si udeleženci
Ivan Vogrin, poslanec državnega zbora RS,
razstave ogledovali šolske kronike, Knjigo
Franc Breznik, župan občine Lenart, mag. JaZlatih učencev OŠ Voličina in nekatere druge
nez Kramberger, podžupan Franci Ornik in
dragocene dokumente, ki jih hrani šola.
župnik Jože Muršec.
Anton Goznik

Predstavitev policijskega dela v vrtcu,
nasveti policistov

P

olicisti PP Lenart so v četrtek, 2. maja
2014, obiskali vzgojno varstveni zavod
Lenart. Policist Aleksander Firbas,
vodja policijskega okoliša Lenart, je otrokom
predstavil poklic policista, jih seznanil, kako

Vodja policijskega okoliša Lenart

deluje organiziranost slovenske policije, kaj
vse uporabljajo pri svojem vsakodnevnem
delu, po čem jih prepoznamo in podobno.
Ob pomoči svojih dveh sodelavcev Sama
Klepca in Milana Domajnka je otrokom pokazal opremo, ki jo policisti uporabljajo pri
delu, prav tako pa so si otroci lahko ogledali
specialno policijsko vozilo kareto »marico«,
kar je otrokom predstavljalo največjo zanimivost. Otroci so lahko vstopili v prostor za
prevoz pridržane osebe specialnega vozila
»marice« in tako okusili, kako se ob pridržanju počutijo nepridipravi, ki so vklenjeni z
lisicami. Otrokom je bilo predstavljeno tudi
izzivanje in iskanje prstnih odtisov, poskusili
so lahko tudi, kako težki so neprebojni jopiči
in neprebojne čelade. Policist Aleksander Firbas je otrokom postregel z odgovori na veliko

zastavljenih različnih vprašanj o delovanju
policije, nekateri pa so tudi premagali strah
pred policisti.
V poletni turistični sezoni je pričakovati
povečan promet, zaradi česar vam svetujejo, da se na pot odpravite
pravočasno ter dosledno
upoštevate cestno-prometne predpise in prometno
signalizacijo. Lepše vreme
je tudi čas, da se na cestah
in drugih prometnih površinah zraven večjega števila
voznikov osebnih avtomobilov pojavijo tudi vozniki
enoslednih vozil (vozniki motornih koles, koles
z motorjem in kolesarji),
rolarji in pešci, zato je potrebno v tem času posebno
pozornost nameniti tudi
tem, saj sodijo v eno izmed
najbolj ogroženih kategorij udeležencev v cestnem
prometu. Zato policisti PP
Lenart naprošajo tudi starše, da sami večkrat opozorijo svoje otroke na nevarnosti, ki
pretijo v prometu, in na uporabo kolesarske
čelade.
Policisti PP Lenart vas v času poletnih počitnic in dopustov tudi opozarjajo, da sami
poskrbite za svojo varnost in varnost svojega
premoženja.
V primeru, da postanete oškodovanec oz.
žrtev kaznivega dejanja ali imate kakšen drug
neprijeten dogodek, takoj prijavite policijski
postaji Lenart na tel. št. 02/729 11 50, oz. pokličite na interventno telefonsko številko policije 113 ali anonimno številko policije 080
1200. Policisti Policijske postaje Lenart vam
želimo varne, mirne in prijetne poletne počitnice.
Aleksander Firbas, Policist I

Vabilo
15. avgusta, na veliko mašo, vas lepo vabimo
na blagoslov zelišč k sv. Rupertu v Voličino.
Na predvečer praznika bomo pod Čučkovo
uto izdelovali zeliščne šopke in prisluhnili
domačemu petju.
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Odprtje Zdravilnega parka Sveta Trojica

V

soboto, 14. junija, ob 15. uri so pred
»staro prešo« na trgu v Sveti Trojici v
okviru praznika občine svečano odprli zdravilni park. Ureditev parka z zdravilnimi točkami, v preteklosti že znanimi med
številnimi romarji, v tem času pa primerljivimi s tistimi v Tunjicah pri Kamniku, ob Bukovniškem jezeru v Prekmurju ali pod vurberškim gradom, je po eni strani pritrditev
tradiciji in zdravilnim učinkom narave, po
drugi pa velik prispevek k promociji trojiških
turističnih danosti in možnosti. Te so velike
in, na srečo, jih v občini vse bolj približujejo
potencialnim obiskovalcem.

Prireditev je bila svečana in prisrčna, opazno duhovno občutena. Za to so poskrbeli
gongi Vesne Rečnik-Šiško, Marko Markoli,
Vita Lunežnik in Janja Fekonja z glasbenimi točkami. Župan Darko Fras je poudaril
pomen zdravilnega parka in ga domišljeno
umestil med že omenjene danosti in možno-

sti, ki so tudi po zaslugi smelosti občinske
razvojne politike poslej pomembna gostiteljska destinacija. O duhovni in zdravilni plati
»zdravilnih skrivnosti narave« sta spregovorila Vesna Rečnik-Šiško in Bojan Krejač, ki je
v letu 2009 opozoril na zdravilne točke. Nanje je naletel naključno, ko je izvajal meritve
na območju Sv. Trojice. Pripeljal je priznanega radiestezista Igorja Ziernefelda, starosto
radiestezije. Pod njegovim vodstvom so območje Sv. Trojice raziskali in našli več kot 50
energetskih točk. Občina se je odločila, da bo
20 energetskih točk, ki se nahajajo okrog Trojiškega jezera in samostana, ustrezno označila in opremila s klopmi.
Na podlagi geomantičnih raziskav je za vsako
točko določen namen
zdravljenja in potreben
čas postanka ob njej.
Številni obiskovalci so
jih obiskali takoj po
slovesnosti.
V samostanski kleti
so si obiskovalci ogledali razstavo slik Patricije Krejač-Zemljič in
se zadržali ob tradicionalni cvirkovi pogači.
Dostop do energetskih točk je možen iz
severnega ali južnega
dela jezera, kjer je tudi parkirišče, še najbolje
pa je pot začeti v centru Sv. Trojice. Pred vhodom v samostansko klet, na samostanskem
vrtu in v samostanski kleti so namreč prve
označene energetske točke.
Edvard Pukšič

13. rekreacijska hoja ob Trojiškem jezeru s
križevim potom

L

etos prvič so udeleženci opravili rekreacijsko hojo po pred kratkim odprtem energetskem parku Sveta Trojica.
Dobili smo se pri tristrani kapeli ob jezeru
ob točki 11 (pomaga
pri vseh vrstah raka).
Domači župnik, pater
Bernard Goličnik, je
tokrat prvič preizkusil
prenosno ozvočenje.
Udeležence, ki so prišli
iz društev upokojencev
iz lenarškega območja,
iz pobratenih DU Rogoznica in Mačkovci
in drugod, so pozdravili predsednica DU
Sv. Trojica v Slov. goricah Marija Klobučar,
predsednik Zveze DU
Slovenske gorice Stanko Cartl in podžupan
Peter Leopold. Pater Bernard je nato vodil
križev pot.
Nato smo se vsi, tudi tisti, ki so čakali na
vrhu, udeležili orgelskega koncerta Anite

Kralj z gosti – vokalno skupino Il Divji. Po
nepozabnem koncertu so nam na cerkvenem
dvorišču kmečke žene ponudile sladke dobrote in pijačo, nato smo se udeleženci peš

hoje in križevega pota še nekaj časa družili.
Sladke dobrote so, kot že mnogokrat, prispevale upokojenke.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec
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Sem Darja Šuta, stara 42 let, poročena,
po poklicu tekstilni konfekcionar.
Ob povabilu h kandidaturi, sem rekla: ''Pa
saj se šalite, moja izobrazba vendar ni
primerljiva večini izobrazb, ki jih imajo
ljudje v parlamentu''.
Po temeljitem premisleku, kaj lahko ponudim, sem
kandidaturo sprejela. Čas je že, da imamo besedo ljudje,
ki živimo z minimalnimi dohodki, ljudje ki smo ostali na
cesti, ko so zaradi političnih iger zapirali še tako uspešna
podjetja. Na mojo odločitev je vplivalo dejstvo, da sem
mati treh odraščajočih otrok in po družinski tragediji, že
15 let, rejnica svojim štirim nečakom. Skupaj odraščajo v
čudovite ljudi in z veseljem lahko povem, da sem ponosna
na njih. Žal pa mladina v Sloveniji preprosto več ne vidi
svetle prihodnosti. Že naši stari starši so nas učili, če imaš
pridne roke in pošteno srce se ti ni treba ničesar bati.
Danes smo ta nauk popolnoma razvrednotili. Naši otroci
so priče temu, da njihovi starši pridno in pošteno delajo, a
vendar težko preživijo.
Kot izvoljena poslanka bom, kot izhaja iz moje življenjske
poti, zagovarjala pravičnost in poštenost, tudi ob
upoštevanju delovnega vsakdana, katerega sem vajena,
vse z željo, da znova krenemo na pravo pot, pot, ki bo
osnova za dostojno življenje bodočih generacij.
Spoštovane volivke in volivci in vsi tisti, kateri ste v meni
našli del sebe – MOJ GLAS V PARLAMENTU JE

ZA VAS.
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Po zaključeni medicinski šoli v Ljubljani leta 1973 si je pridobila naziv višje medicinske sestre in kasneje opravljala najprej naloge
patronažne medicinske sestre - babice v Zdravstvenem domu Lenart, zadnjih 20 let pred upokojitvijo (leta 2000) pa je odgovorno
opravljala naloge glavne medicinske sestre v istem ZD. Na podlagi delovnih izkušenj ji je bila ves čas poznana zdravstvena in socialna
problematika prebivalstva v Slovenskih goricah, zato tudi po redni upokojitvi ni prenehala delovati za dobrobit občanov, kar je bilo še kako
razvidno v dveh mandatih občinske svetnice občine Lenart (od 2006 do 2014) in opravljanja nalog predsednice Medobčinskega društva
invalidov Lenart (od 2003 do 2014).
V svojih prizadevanjih se bo še naprej zavzemala za socialno pravične razmere v Slovenskih goricah in celotni Sloveniji, predvsem za
javno zdravstvo, da bo le to dostopno vsem ljudem, za pomoč na domu vsem pomoči potrebnim in ne nazadnje za ohranitev pokojnin ter
vrnitev dodatka za rekreacijo vsem upokojencem. V DZ bi podprla investicije v obnovljive vire, izgradnjo drugega tira Koper – Divača ter
sodobno cestno povezavo Dravograd – Metlika. V občini Lenart bo podprla projekt o zagonu socialnega podjetništva (na lokaciji poslovno
industrijske cone in matične knjižnice Lenart – kletni prostori).

BESEDE PREDSEDNIKA OBČINSKE ORGANIZACIJE DeSUS LENART Janeza Kara
Občani občin Lenart, Benedikt, Sveta Ana, Sveta Trojica v SG, Sveti Jurij v SG in Cerkvenjak, s sloganom, s katerim
nastopamo na DZ volitvah 2014 – VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO, bomo uspeli z vašo pomočjo, če nam boste dali
priložnost, prišli 13. julija 2014 na volitve in obkrožili št. 8.

Volilni program stranke DESUS 2014

VRNIMO LJUDEM
DOSTOJANSTVO

8
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S tem ko smo se upokojenci združili in začeli delovati kot politična stranka smo
jasno povedali, da je naš interes poleg pokojnin in vprašanj ekonomsko socialnega položaja upokojencev usmerjen še na zdravstvo, socialo in gospodarstvo. Uspešno gospodarstvo in učinkovito upravljanje z državnim premoženjem
razumemo kot temeljni predpogoj za oblikovanje družbe blagostanja in predpogoj
za uveljavljanje vseh socialnih in ekonomskih pravic.
Stranka DESUS ima jasen in politično profiliran program, je stabilna stranka, ki je
v slovenskem političnem prostoru stalno prisotna že od leta 1991, je stranka, ki ni
obremenjena s političnimi škandali in je edina stranka, ki ostro zastopa interese
starejše generacije in se zavzema za medgeneracijsko solidarnost. DeSUS ima v
svojem družbenem zaledju močno civilno družbo, ki jo vodijo in usmerjajo predvsem društva upokojencev, ki pomembno vplivajo na oblikovanje
politike naše stranke.
S pričo dejstva, da je danes že večina upokojene generacije, glede na nizke pokojnine in socialno ogroženost na samem robu družbe in ker gre za naše preživetje
moramo pozabiti na naše stare politične preference in simpatije in voliti stranko
DeSUS. DeSUS bo prednostne naloge, ki si jih zadal v tem volilnem programu uresničil le, če bo imel več kot deset poslancev in ne bo več jeziček na
tehtnici ampak bo lahko uveljavil svoje zahteve pri oblikovanju koalicije
in imel dovolj moči v državnem zboru.
V nadaljevanju predstavljamo prednostne programske usmeritve stranke DESUS :
1. Položaj starejših
• zahtevali bomo, da se ustavi večletno padanje pokojnin in zagotovi vsakoletno
usklajevanje pokojnin z rastjo plač in rastjo življenjskih stroškov , ter zahtevali izplačilo regresa vsem upokojencem ;
• zagotovili bomo oblikovanje demografskega sklada, na katerega bomo prenesli
sredstva KAD-a in naložbo ZPIZ-a v Zavarovalnici Triglav ter zagotovili, da se 10%
sredstev od prodaje državnega premoženja nameni skladu;
• ustanovili bomo urad za starejše, ki bo skrbel za oblikovanje politik aktivnega staranja prebivalstva, za oblikovanje bivalne kulture in za varovanju pravic starejših ;
• zahtevali bomo sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi starejših že leta 2015;
• na novo bomo uredili oblike in pogoje za delo upokojencev

2. Sociala in zdravstvo vsebuje:
• dokončanje zdravstvene reforme in odprava dodatnega zdravstvenega zavarovanja;
• ohranitev javnega zdravstva z racionalno mrežo zdravstvenih ustanov z jasno določeno košarico pravic, standardi in normativi zdravstvenih storitev ter učinkovitim
upravljanjem in nadzorom nad porabo sredstev zdravstvenega sistema ;
• prispevek za zdravstveno varstvo bomo reorganizirali tako, da bodo prispevke v
ustreznejši višini plačevali vsi, ne glede na obliko dela;
• učinkovitost in ciljnost sistemov socialne zaščite, ki bodo prilagojeni bodoči demografski sliki in ne bodo povečevali medgeneracijskega konflikta in družbene neenakosti,
• prehod socialnih transferjev v socialne investicije in s tem sledenje aktivnim pristopom v reševanju socialnih problemov,
3. Oblikovali bomo gospodarsko politiko, ki bo zagotavljala gospodarsko rast in nove
zaposlitve, še zlasti mladih in bomo zato :
• pripravili strategijo in spodbude razvoju slovenskega gospodarstva z jasno vizijo
razvoja tradicionalnih gospodarskih panog, kjer so generacije nabirale znanje in
izkušnje;
• zahtevali uspešno gospodarjenje z državnim premoženjem, zaostrili odgovornost
nadzornikov in uprav ter jasno postavili kriterije uspešnosti;
• podpirali hitro rastoča podjetja, ki ustvarjajo nova delovna mesta, dvigujejo BDP
in večajo dodano vrednost na zaposlenega;
• nadaljevali z odpravo administrativnih ovir, zagotavljali spodbudno davčno okolje,
in uveljavili filozofijo kako pomagati in ne kako ovirati podjetniške projekte;
• zagotovili sredstva za vzdrževanje infrastrukture na sprejemljivem nivoju in pospešili projekte v posodobitev železniškega omrežja, izgradnjo drugega tira KoperDivača, sodobne cestne povezave Dravograd- Metlika ter investicije v obnovljive
vire energije;
• zagotovili podporo izvoznemu gospodarstvu s proaktivno gospodarsko diplomacijo;
4. Da bi pocenili delovanje države in vseh družbenih podsistemov ( lokalna samouprava, zdravstvo, šolstvo, raziskovalne institucije, socialne ustanove,…) bomo
zahtevali reforme, ki bodo zagotovile racionalno, učinkovito in pregledno
delovanje teh sistemov in zaostrili odgovornost pri upravljanju in razpolaganju z javnimi sredstvi.
Podprli bomo razpravo o novi volilni zakonodaji !
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Slovenske gorice potrebujejo DEJANJA

naročnik oglasa: Andrej Kocbek in Socialni demokrati

Pogum
za naprej
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Naročniški paketi D100, D200, D400

Obogateni
paketi D
po cenah, ki
osrečujejo!
100 MB prenosa podatkov
Vključen LTE/4G
Brez priključne takse

SAMSUNG

**

Samsung
Galaxy S5

** Znižana mesečna naročnina za paket Neomejeni C 23,00 EUR z vključenim
DDV velja, če je naročnik tega paketa istočasno tudi nov ali obstoječ naročnik
storitev SiOL in ima naročen Skupni račun. Glede upravičenosti do dodelitve
popusta so izvzete storitve klicnega dostopa do interneta in kabelska televizija
(KKS) na koaksialnem omrežju ter ostale storitve SiOL.

Galaxy TAB 3
10.1 LTE



    

Bon

IP6X popolna zaščita pred
vdorom vode in prahu
IPX7 zaščita do globine 1m,
za čas 30 minut

Tel: 051 637 600
Email: lenart.evitel@siol.net

120€

63€



Ob poleni 23
2230 Lenart v Slov. goricah

z Moj telefon 7

redna cena

redna cena

* Akcijska ponudba velja ob sklenitvi oz. podaljšanju naročniškega razmerja za storitve Mobitel za obdobje
vezave 24 mesecev. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa UMTS št. 14/2005 oz. UMTS št. 14/2005
Povezani ali Aneksa GSM št. 16/2009 oz. GSM št. 16/2009 Povezani ali Aneksa UMTS št. 17/2010 ali Aneksa
UMTS št. 18/2011 ali Aneksa UMTS št. 19/2012 (vsi za obdobje vezave na naročniško razmerje 24 mesecev)
ali Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave na naročniško razmerje 12 ali 24 mesecev) in izpolnjujejo ostale
pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba ne velja za pakete: SOS paket, pakete Mobilni Internet , Enotni
paket, Skupaj A, Telemetrija, SIM 2, Avtotelefon, Internet Itak, Enostavni, Poslovni Enostavni (razen Poslovni
pa
Enostavni 2000), Penzion 300. Količina naprav je omejena.

Evitel d.o.o. PE Lenart

4€x12
1€

čno
Brezplamo
doda SMS
,
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a2
in MB z!
leti

BREZ SKRBI PRED
VDOROM VODE IN PRAHU

24 x 23 €*
ali 552 €

! us

LG
Optimus
L4 II

Nokia
Asha
206

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

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

24 x 13,50 €*
ali 324 €

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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Protokolarna vina Društva vinogradnikov
Sveta Trojica za leto 2014

D

ruštvo vinogradnikov Sveta Trojica
je v sklopu 8. občinskega praznika
organiziralo Dan odprte kleti. Prireditev je potekala 10. junija pri vinogradniški
družini Dušana Fekonja v Zg. Porčiču, kjer
se je zbralo preko 90 gostov, pridružila sta
se nam tudi župan Darko Fras in podžupan
Janez Voglar. Družina Fekonja s sorodniki se
je izkazala z dobro organizacijo prireditve in
pogostitvijo. Alojz Knuplež pa nas je ponovno presenetil z okusnim odojkom.
Ob tej priložnosti je predsednik društva vinogradnikov podelil 13 zlatih in 10 srebrnih
priznanj za ocenjene vzorce vin letnika 2013.
Spomnimo se, da je na društvenem ocenjevanju vin redne trgatve bila dosežena povprečna ocena 18,04, kar je zelo visoka ocena. Z
doseženim rezultatom so bili zadovoljni tudi
vrhunski strokovnjaki s področja vinarstva.
Trojiški vinogradniki smo sodelovali tudi
na ocenjevanju vin KOS Lenart in Grajskem
ocenjevanju vin v sklopu Vinsko-turistične
ceste Srednje Slovenske gorice, VTC 13, ki
spada v najvišjo stopnjo ocenjevanja vin tega
območja. Na njem je Dušan Fekonja za zvrst
dosegel 17,40 točk, Edvard Fekonja za sauvignon 18,30 točk, Peter Leopold za Chardonnay 18,24 in Marinka Polič za Traminec 18,86
točk, torej eno srebrno diplomo in tri diplome z zlatim znakom.
Prav tako smo ob tej priložnosti razglasili
protokolarna vina za leto 2014. Za protokolarna vina so bila razglašena naslednja vina:
laški rizling z oceno 17,87 – pridelovalec
Franc Rojko, Osek 38; sauvignon z oceno
18,33 – pridelovalec Edvard, Jožica Fekonja,
Nadbišec 27; rumeni muškat z oceno 18,40

– pridelovalec Marinka, Marjan Polič, Zg.
Ščavnica 60; traminec z oceno 18,73 – pridelovalec Marinka, Marjan Polič, Zg. Ščavnica

60; chardonnay z oceno 18,37 – pridelovalec Peter Leopold, Zg. Senarska 41/a; penina Martin z oceno 17,90; penina Martina z
oceno 17,50 – pridelovalec Marjan Klobasa,
Radgonska c. 5; zvrst Trojičan: Peter Leopold z oceno 18,17 polsladko, Dušan Fekonja
z oceno 18,10 polsladko, Henrik Fekonja z
oceno 17,73 polsuho.
Župan Darko Fras se je članom društva
iskreno zahvalil za promocijo občine in vsestransko turistično ponudbo ter za skrb za
potomko najstarejše trte z Lenta, ki že kaže
prve grozde. Predsednik društva Peter Leopold je čestital vsem dobitnikom priznanj,
obenem pa se je zahvalil županu za vzpodbudne besede in materialno pomoč društvu.
Za spomin na ta dan je županu in podžupanu
podaril steklenico protokolarnega vina.
Peter Leopold

10. obletnica TK Gundel–Šenveter

V

sredini junija so na kmetiji Gundel–
Cvetka je ostala doma, a je tudi prej hodila v
Šenveter praznovali 10. obletnico,
službo in doma postorila še vse potrebno, na
ki se je je udeležilo nemalo domačikmetiji pomaga tudi hči Mateja, ki prevzame
nov, saj je bilo poskrbljeno za pravo veselico
skupaj z bratom skrb v strežbi, medtem ko je
z domačim ansamblom Pomladni zvoki, pri
mama Cvetka v kuhinji. Cvetka se vrne na
katerem kot vokalistka prepeva hči Mateja
začetke in iskreno pove, da so bili precej težki
Šenveter. Obiskovalci so bili pogoščeni z
in se je tudi precej izobraževala v gostinstvu,
domačo klobaso in kislim zeljem na njihov
predvsem pa, da sta kar oba z možem Mirnačin ter pijačo.
kom precej pomagala pri strežbah drugod
Začetki turizma na tej kmetiji segajo v leto
in z raznih prireditev in praznovanj odnesla
1996, ko so položili temelje novi stavbi kmečogromno izkušenj, ki so jima ob težkih zakega turizma in ga s skupnimi močmi začeli
četkih prišle še kako prav. Ko povprašam, s
graditi. Z gradnjo pa se je le še bolj krepila vikaterimi jedmi so doslej najbolj zadovoljili
zija kmečkega turizma. Sicer kmetija na Drazahtevne želodčke, Cvetka kot iz topa izstreli:
žen Vrhu leži na precejšnji strmini v tem delu
z domačo klobaso, kislim zeljem, žganci, ajSlovenskih goric, tako oceni laično oko. Obdovo kašo z gobicami … Matija pa prida, da
delujejo 12 ha površin,
ponašajo pa se z 2,3 ha
vinograda, iz katerega
vsako leto lahko oddajo
na ocenjevanje vino, ki
je vedno odlično ocenjeno, letos so, denimo, blesteli na Ptuju na
Dobrotah slovenskih
kmetij. Sogovornica in
nosilka kmetije Cvetka
in sin Matija Šenveter
enoglasno poudarita,
da je njihova vizija namenjena turizmu. Sicer
na kmetiji redijo od 10
do 15 glav goveje živine, imajo svoje prašiče, Zakonca Šenveter s karikaturo prijateljev iz Kamnika
vzrejajo svojo perutnino, posledično predelajo tudi vse produkte, npr. mleko v sir in skuse je zelo dobro prijela njihova zvrst Matijas,
to, pridelajo zaseko, odlične domače klobase,
sicer pa gostom radi ponudijo rumeni muzelenjava prav tako sveža roma z domačega
škat, traminec, beli pinot, sauvignon … poleg
vrta na krožnike gostov … skratka, kmetija
odličnega jabolčnega soka, seveda.
se zelo trudi s samooskrbo, pri čemer bi radi
Sogovornika rada povesta, da imajo številtudi ostali, zatrdi bodoči gospodar Matija.
ne prijatelje v Kamniku, ki se večkrat letno
Matija je sicer študent Fakultete za kmetijradi vračajo k Šenvetrovim in so se med njistvo, smer vinogradništvo in sadjarstvo, in
mi spletle prave prijateljske vezi in tudi ob 10.
se, tako pravi, resno spogleduje z sadjarobletnici so se pripeljali ter gospodarjema
stvom, pridelujejo tudi domač jabolčni sok,
podarili šaljivo karikaturo, ki ju bo spominjana področju vinogradništva z očetom skupaj
la na skupne dogodivščine. Sicer pa se radi
skrbita za dobro vinsko kapljico. Matija sicer
vračajo v ta del Slovenskih goric, saj so tu zelo
pove, da ga zelo motivira tudi študij, ko lahodprti in gostoljubni ljudje. Gorenjcem lahko
ko od svojih kolegov in profesorjev marsikaj
samo pritrdim.
izve in to znanje čestokrat uporabi kar doma
Suzana Rejak Breznik
v praksi. Oče Mirko hodi še v službo, žena
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Dan odprtih vrat adrenalinskega kluba AK
Tarča v Zg. Porčiču

O

ktobra 2013 so pri Gunglovih v Zg.
Porčiču 119 v občini Sv. Trojica ustanovili Adrenalinski klub Tarča. V nedeljo, 8. 6. 2014, ob 14. uri so pripravili dan

odprtih vrat. Takrat so ponudili predstavitev
paintballa s poskusno teraso z namenom približenja športov bližnji in širši regiji. Na voljo
je več načinov igre, najpogosteje pa se igra
enakomerno razdeljeno v ekipe ter boj, dokler niso markirani vsi
v eni ekipi.
Nosilca aktivnosti
sta predsednik Marko
Gungl in Darjan Drumlič. Pokale so si priborili Urban Vidovič,
Sandi Škrlec in Boštjan
Rola. Doživeli smo dobro gostiteljstvo! Bil je
dober prispevek občinskemu praznovanju!
Foto in besedilo:
Slavko Štefanec

Članice DKŽD Sv. Ana v novi opravi

D

ruštvo kmečkih
žena in deklet,
ki šteje 35 članic in ga vodi Darinka
Kapl, deluje že 26 let.
Društvo opravlja pomembno poslanstvo
pri promociji občine
Sv. Ana v Slovenskih
goricah. S svojimi
kmečkimi dobrotami
popestrijo mnoge kulturne in druge dogodke. Našo pozornost
pa so vzbudile z novo
enotno opravo, se pravi
bluzami in predpasniki. Kot nam je povedala
predsednica Darinka Članice društva KŽD Sv. Ana v novi opravi
Kapl, se za pomoč pri
emblemom društva. Gotovo bo Srečko upranabavi zahvaljujejo Rdečemu križu, Osnovvičil svoje članstvo v društvu, posebno, ko bo
ni šoli Sv. Ana in Društvu upokojencev Sv.
treba opraviti kašno delo, ki ga nežne ženske
Ana. Naj omenimo, da so v svoje vrste letos
roke težje opravijo.
prvič sprejele moškega, Srečka Gornika iz
Ludvik Kramberger
Ledineka, ki si je tako nadel predpasnik z

Spoznaj in okusi Slovenske
gorice v Termah Ptuj
Slovenskogoričani ste vabljeni, da izkoristite priložnost spoznavanja in okušanja dobrot lokalnih kmetij in ostalih ponudnikov
območja Spodnjega Podravja v Termah Ptuj.
Ob dobri zabavi in lokalni ponudbi hrane in
pijače ter drugih uporabnih izdelkov se boste
lahko kopali ves dan. V petih poletnih sobotah se bodo predstavili: Ptuj, Jeruzalem–Ormož, Haloze in Slovenske gorice. Še posebej
ste vabljeni, da spoznate in doživite Slovenske

gorice 19. julija 2014, od 14. ure dalje v Termah Ptuj. Naši kmetje in ostali ponudniki se
bodo predstavljali in prodajali na stojnicah
pred vhodom v Termalni park. Na kopališču,
ob bazenih pa bo tekla promocija Slovenskih
goric z degustacijami (ponudbo hrane in pi-

jače). Prireditev bodo
p op e s t r i l i
nastopi
domačih
d r u š t e v,
moderatorji
Radia Ptuj
pa bodo poskrbeli za povezovanje programa
in predstavitev ponudnikov.
V sklopu dogodkov
Spoznaj in okusi Slovenske gorice v Termah
Ptuj bodo prebivalci
Slovenskih goric imeli
možnost kupiti karte za
termalni park po znižani ceni, in sicer odrasli
10 €, otroci 5 €. Karte
lahko prebivalci občin
Slovenskih goric, ki so
vključene v Regijsko
destinacijsko organizacijo Spodje Podravje,
naročijo preko društev
ali občin ter na Razvojni agenciji Slovenske
gorice vse do zadnjega
dogodka, ki se bo odvijal 16. 8. 2014. Plačilo bo izvedeno na recepciji Termalnega parka. Karto je možno koristiti
kadarkoli v tednu, ima pa veljavnost 1 leto.
Prijazno povabljeni v Terme Ptuj!
RASG
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ZNANJE ZA RAVZOJ

Študentski klub Slovenskih goric v juniju
2014

P

oletje je tukaj, prav tako pa tudi gora
izpitov, ki jih imamo za opraviti v poletnem semestru. Zato smo morali zadnje tedne pred obveznostmi na fakulteti in
proste dneve med izpiti izkoristiti, kolikor se
je le dalo.

Vsi strelski navdušenci so se 24. 5. odpravili na paintball. Pred barvnimi naboji so se
skrivali in tekali po za to adrenalinsko preizkušnjo namenjenem prostoru v Zg. Porčiču
pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Ta dogodek je bil dober trening za 10. rekreativni
tek s ŠKSG-jem, ki je potekal 24. 6. v Cerkvenjaku v okviru občinskega praznika. Tekači
so tekli po trasi, dolgi 3,5 km. Ženske so tekle
en krog, moški pa dva. Po napornem teku
smo se okrepčali z okusno malico in prisostvovali Igram pod lipo samostojnosti, ki jih
vsako leto organizira Kulturno društvo Cerkvenjak. Isti večer smo se udeležili koncerta
Piše se leto, kjer vsako leto nastopajo izjemnimi glasbenimi gosti. Vsem našim članom
smo omogočili nakup cenejših vstopnic.
Zadnjo soboto v mesecu maju je v Lenartu
potekal sejem KOS. V okviru sobotnega programa je tudi letos potekalo tekmovanje v kuhanju kisle župe. Seveda smo se tega dogodka z veseljem udeležili in se znova preizkusili
v kuhanju prave kisle župe. Priprava ognja,
kotla, sestavin in omejeni čas za kuhanje so
nam dali vetra, ki pa nam ni prišel do živega,
saj je bila juha odlična.

Žal pa vsi nimajo tako lepih spominov na
drugo polovico maja. Države na Balkanu so
namreč v teh dneh prizadele katastrofalne
poplave, ki so terjale mnogo smrtnih žrtev,
ljudje so ostali brez domov, hrane in vode.
V klubu si prizadevamo za to, da pomagamo
ljudem v stiski. Tako smo
konec maja tudi mi organizirali akcijo in zbirali
osnovna živila in potrebščine. Zavedamo se, da se
dobro vrača z dobrim.
V začetku meseca julija
(4. 7.) smo se odpravili na
Bazene energije, ki jih vsako leto organizirajo naši
prijatelji iz Kluba ptujskih
študentov v Termah Ptuj.
Prav tako že zbiramo prijave za oddih na morju,
natančneje v Portorožu.
Podrobnejše informacije
o tem in še mnogih, mnogih drugih dogodkih lahko
najdete na naši spletni strani ali na naši strani
Facebooka.
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 Fit-Fajn Lenart. V poletnih mesecih
pa poteka rekreacija v Sv. Trojici pri Gostišču
na griču. Termin za tenis je vsak ponedeljek
med 18. in 20.uro, za odbojko na mivki pa
vsak četrtek, prav tako med 18. in 20. 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. in vsako sredo med 10. in
14. uro.
Tina Rajh

Učenka OŠ Lenart Martina Fridl dobitnica
prestižne nagrade založbe Cambridge
University Press
Mednarodno tekmovanje v kreativnem pisanju v angleškem
jeziku: English Creative Writing Competition 2013/2014

K

ako združiti najstniško domišljijo in
ustvarjalnost z učenjem tujega jezika?
To je cilj vsakega učitelja, ki želi učence naučiti jezika ter si hkrati prizadeva razvi-

jati njihove druge spretnosti in sposobnosti.
Letošnje šolsko leto je bilo že šestič organizirano mednarodno tekmovanje v kreativnem
pisanju v angleškem jeziku za osnovnošolce,
ki so že mnogokrat presenetili s svojo ustvarjalnostjo. Tekmovanje poteka pod okriljem
založbe Cambridge University Press. Učenci
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so morali izmed dveh ponujenih naslovov
knjig omenjene založbe izbrati svojemu interesu in znanju najbolj primerno knjigo, jo
prebrati in napisati nov razplet izbrane zgodbe, ki ni smel presegati 600 besed (stopnja
2). Komisija založbe je prispele pisne izdelke
ovrednotila glede na stopnjo, razplet zgodbe,
kreativnost, izvirnost, zanimivost, ustreznost
besedišča in jezikovnih struktur.
Osnovno šolo Lenart je v aprilu 2014 na
tem tekmovanju zastopala učenka 9. b razreda Martina Fridl. Napisala je drugačen razplet zgodbe h knjigi z naslovom Bad Company (avtor Richard MacAndrew).
Glavni urednik Cambridge English Readers Philip Prowse ter ostali člani komisije
so presodili, da je Martinin pisni prispevek
vreden nagrade, saj je izpolnil vse kriterije
glede kreativnosti, zanimivosti, izvirnosti,
drugačnosti in seveda ustreznosti besedišča
ter jezikovnih struktur. Med šestimi nagrajenci v jugovzhodnem delu Evrope je Martina napisana na prvem mestu. Vsi nagrajeni
prispevki bodo objavljeni na spletni strani
www.cambridge.org/elt/si/.
Prav tako je v tem šolskem letu že osvojila
bronasto (1. mesto na šolskem tekmovanju),
srebrno (1. mesto na regijskem tekmovanju)
in zlato priznanje (državno tekmovanje, zbrala 29 točk od 30).
Mentorica: Marjetka Malek Toplak

Zmago Šalamun napisal prvi slovenski priročnik za ustvarjanje spletnih
strani v Joomli

Ustvarjanje spletnih strani ni več
rezervirano le za profesionalce

Z

mago Šalamun je zaljubljen v računalništvo že od konca srednje šole, kjer
se je srečal s prvim računalnikom ZX
Spectrum. V zadnjih letih so, ob novinarstvu,
odnosih z javnostmi in grafičnem oblikovanju, spletne strani postale njegova digitalna
ljubezen, ob katerih se zbuja in s katerimi

hodi pozno ponoči spat. Prisega na odprtokodno programsko opremo, kar pomeni, da
jo je možno brezplačno sneti z interneta.
»Začetki odkrivanja tega področja so se
začeli povsem naključno,« pove Šalamun in
nadaljuje: »Kot ljubitelj diskusij, povezanih z
računalništvom, sem se udeležil predavanja
doc. dr. Mateja Mertika Internet naš vsakdanji. Po zaključku sem se z dr. Mertikom
zapletel v debato o računalniških sistemih in
skupaj sva bentila nad nenehnimi posodobitvami in nadgradnjami komercialnih programov. Zavila sva tudi na področje odprtokodnih sistemov, ki so dostopni vsakomur in so
brezplačni. Priznam, da ko sem prišel domov,
sem nemudoma začel z raziskovanjem meni
še neodkritega sveta«. Zasvojenost z odprtokodnimi sistemi je po slabem letu obrodila pozitivne sadove – uspešno je zaključil
študij Medijskih komunikacij na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko z diplomskim delom Analiza obstoječih
razširitev v sistemu Joomla. V njegovem 12letnem podjetju PiKA, kreativne komunikacijske rešitve (www.kreativne-resitve.eu), so
ustvarili ogromno spletnih strani, vsaj ducat
jih vsakodnevno ažurirajo in skrbijo za varnostne posodobitve. Iz pridobljenega strokovnega in praktičnega znanja je ugotovil, da
ljudi zanima predvsem to, kako bi lahko sami
naredili in urejali spletno stran. Ideja je bila
rojena, potrebno je bilo zavihati rokave in se

lotiti pisanja priročnika.
Joomla! za vsakogar – spletna stran za vsakogar
»Ves čas pisanja knjige sem imel le en namen: da je knjiga jasna, preprosta in razumljiva ter tako dostopna vsakomur, ki ima
željo po postavitvi oziroma urejanju spletne
strani.« Na začetku priročnika je podal nekaj
osnovnih podatkov o odprtokodnih sistemih, Joomli in njeni zgodovini. Priročnik, ki
je izšel tudi v elektronski obliki, vsebuje 112
strani in ima preko 135 slikovnih primerkov,
ki vodijo do postavitve spletne strani. Sam
je, ko je pisal diplomsko nalogo, naletel na
enormne količine angleške literature, raznih
videov, člankov, ki niso bili najbolj v pomoč.
Preveril je tudi debate na raznih forumih, nikjer pa ni naletel na literaturo v slovenskem
jeziku, ki bi ponudila celovita navodila, kako
izdelati spletno stran v Joomli. Iz svojih lastnih izkušenj se je »zaklel«, da bo njegov priročnik elegantno vodil do lepe, uporabne in
zanimive spletne strani, ustvarjene v Joomli.
Od začetka do konca. PiKINE stranke, ki so
prejele priročnik Joomla! za vsakogar, so bile
navdušene, da lahko samostojno urejajo vsebine, fotografije in povezave na njihovi spletni strani.
Ali ste vedeli, da se 77 odstotkov Slovencev
pred nakupom storitev ali izdelkov o njih
pozanima na internetu?
»Verjetno se vsi strinjamo, da se vedno bolj
uveljavlja pregovor: če te ni na spletu, ne obstajaš. Glede na težke krizne čase pa vse več
ljudi išče ugodne alternative, da bi se tudi
njihovo ime, podjetje, promocija začeli uveljavljati v digitalnem svetu. Sami tudi vemo,
da vse več podatkov in informacij poiščemo
na spletu preko računalnikov in, vedno več,
preko mobilnikov. Ni zanemarljiv podatek
Consumer barometra, da se kar 77 odstotkov
Slovencev pred nakupom storitev ali izdelkov
o njih pozanima na internetu. Vedno glasnejša in pomembnejša postajo viralna sporočila
in oglaševanje na socialnih omrežij – priročnik vas tudi vodi, kako tehnično vašo novo
spletno stran povezati s Facebook-om, Twitter-jem, Google+ in ostalimi,« ter dodaja, da
bomo morali na odgovor, zakaj je pomembna
povezava socialnih omrežij in spletnih strani, malce počakati, saj bo to argumentiral v
magistrskem delu, ob zaključku magistrskega
študija, ki ga zaključuje na fakulteti, kjer je
diplomiral.
Nina Zorman

Novice iz Izobraževalnega centra
Teden vseživljenjskega učenja
S člani nemške študijske skupine Izobraževalnega centra smo v torek, 20. 5. 2014, zaznamovali Teden vseživljenjskega učenja s stanovalci Doma sv. Lenarta na temo Medgeneracijsko učenje nemščine. Ob prijetnem druženju in ogledu fotografij smo se pogovarjali, kakšen
vpliv je imela nemščina na naše življenje doma in v tujini. Kljub zavidljivi starosti so se naši
sogovorniki pogovarjali tako v nemškem kot v slovenskem jeziku. Ob zaključku je bila skupna ugotovitev, da je življenje lepo in polno spominov.
Univerza za tretje življenjsko obdobje vas v mesecu septembru že šesto leto vabi k vpisu
v študijske skupine, v katerih smo vam pripravili veliko zanimivih dejavnosti. Ne odlašajte,
zberite pogum in se
nam pridružite tudi
vi! Želimo vam prijetne počitnice.
RASG, d. o. o., Izobraževalni center,
Nikova 9, Lenart,
 02 72 07 888
Alenka Špes
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ZNANJE ZA RAVZOJ

Čisti zobki ob zdravi prehrani

V

okviru preventivnega zobozdravstvnega programa je v šolskem letu
2013/14 v osnovnih šolah potekalo
31. tekmovanje za čiste zobe. Del programa
izvajamo sestre zobne preventive v zobozdravstvenem kabinetu, kjer poteka urjenje
pravilne tehnike in želiranje s fluorovim preparatom. Vsakomesečno preverjanje stanja
ustne higiene, delavnice in naravoslovni dnevi o ustni higieni in zdravi prehrani pa potekajo na šolah.
V tekmovanje so vključene OŠ Lenart,
Voličina, Jurovski Dol, Sv. Trojica, Sv. Ana
in njena podružnica Lokavec, OŠ Benedikt,
Cerkvenjak ter OŠ Lenart s prilagojenim programom, ki v sodeluje projektu. V tekmovanje so vključeni otroci od 2. do 5. razreda,
približno 800 otrok.
Med najbolj uspešnimi so bili učenci iz 3.
razreda OŠ Voličina z razredničarko Regino
Dobaja ter učenci 5. a iz OŠ Lenart z Rebeko Peršak, ki so zbrali največ točk. Na ostalih
šolah pa so letos zmagovali učenci iz 2. razredov, kar pove, da v tem obdobju nad otroki
še bdijo starši in jim pri umivanju pomagajo,
med tem ko starejši šolarji to počnejo sami in

jim manjkata motivacija in samodisciplina.
Na OŠ Lenart s prilagojenim programom
je zmagal 2. b, razredničarka Marjetka Šenekar.
Na OŠ Jurovski dol je zmagal 2. r, razredničarka Martina Škrlec.
Na OŠ Cerkvenjak 2. r, razredničarka Anica Borko .
Na OŠ Sv. Ana 2. b, razredničarka Cvetka
Emeršič .
Na OŠ Benedikt 2. b, razredničarka Dragica Kocmut Brumen.
Na OŠ Sv. Trojica 2. r, razredničarka Marija Rojko.
Na OŠ Lokavec in OŠ Lenart PPVI in
ONIS so sodelovali in za sodelovanje prejeli
nagrado.
Zmagovalni razredi so prejeli priznanje
stomatološke sekcije, razdelili smo 300 pohval za vzorno ustno higieno ter 200 zobnih
past in ščetk ter si ogledali animirano pustolovščino Smrkci 2. Ob grizljanju slastnih
kokic smo prav uživali in se zabavali kot v
pravem kinu.
Čestitke zmagovalcem in hvala vsem šolarjem, ki so se trudili, a jim ni uspelo zmagati,
za kar pa ni nikoli prepozno. Iskreno se zahvaljujem
vsemu pedagoškimu osebju ter staršem, ki z nami
sodelujete in nas podpirate
v realizaciji preventivnega
programa. Kot izvajalka
si želim, da bi se program
nadgrajeval in nadaljeval,
kajti preventiva je najcenejša in nič ne boli, njeni
učinki delujejo v prid posamezniku, družbi in njeni
blaginji.
Sms Branka Grah, sestra
zobne preventive v ZD
Lenart

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij

Sreda, 16. 7., OO RK Sv. Ana od 7. do 11. ure v OŠ Sveta Ana
Sreda, 27. 8., KO RK Sv. Jurij od 7.30 do 10.30 v OŠ Jurovski Dol

Umetniška trgovina pri Noni odpira svoja vrata
Nekoliko drugačna trgovina, kot smo jih
sicer vajeni, je minuli mesec začela obratovati pri nekdanji Pizzeriji Nona, ki je v tem
času začela s ponovnim obratovanjem. V
trgovini pri Noni si bo tako možno ogledati
ali kupiti različne starine, slikarske umetnine
uveljavljenih slovenskih slikark. In sicer bodo
svoja dela na ogled postavile domačinka Ane
Šuster Kraner, akademska slikarka Katarina
Pipal Polič in srbska
umetnica Nataša Radosavljević. Poleg slikarskih umetnin bodo
v trgovini na voljo različni umetniško in ročno izdelan nakit, kipci,
spominki z motivi Slovenskih goric, domača
žganja in različni medeni izdelki. Ob trgovinici
je na voljo tudi piknik-
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prostor, kjer bo poskrbljeno tudi za najmlajše
z ustvarjalnimi delavnicami pod vodstvom
Ane Šuster Kraner. Otroci pa si bodo lahko
izposodili otroška vozila ali pa se poskusili
pri igri z otroškimi igralnimi aparati.
D. K.

OVTARJEVE NOVICE

Vloga občinskih prostorskih načrtov

E

na od pomembnih dejavnosti občin je
priprava in izvedba prostorskih aktov.
Nespoštovanje strokovnih načel, neznanje in profitni nameni so vzrok, da občine
pogosto spodbujajo rabo prostora, ki zadovoljuje interese določenih posameznikov ali
skupin ter lastne interese, ne pa javnega dobrega.
Občinski prostorski akti so: občinski strateški prostorski načrt (OSPN), občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje strateški in
izvedbeni del, ter za posamezno manjše področje urejanja občinski podrobni prostorski
načrt (OPPN).
OSPN kot samostojen akt ni obvezen in
ga občine pogosto izdelajo v okviru OPN, saj
predstavlja strateške usmeritve za razvoj občine v prihodnosti.
Po veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju je krovni občinski razvojni prostorski
dokument OPN. Ta dokument nadomešča
starejše Prostorske ureditvene pogoje (PUP).
OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih
prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in
varstvenih zahtev določijo cilje in izhodišča
prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoje umeščanja objektov v prostor.

OPPN je prostorski akt, s katerim se v bistvenem predvsem podrobneje načrtujejo
prostorske ureditve novih pozidav za zaključena območja urejanja.
V postopku priprave prostorskih aktov je
treba sprejeti sklep o pripravi, pripraviti
osnutek, pridobiti smernice, organizirati
javno razgrnitev in javno razpravo, pripraviti stališča do predlogov in pripomb, predlog
poslati v presojo instituciji na državni ravni
ter na podlagi mnenja akt sprejeti na občinskem svetu.
Če občina sprejme prostorski akt brez upoštevanja vseh pozitivnih mnenj, lahko nosilec
urejanja zahteva presojo akta na ustavnem
sodišču, in če pade, je bil denar za prostorski
akt zapravljen.
Več informacij o vlogi občinskega prostorskega načrtovanja boste lahko pridobili na
predavanju Društva arhitektov Pomurja, ki
bo v četrtek, 24. julija, ob 20.uri v avli občinske stavbe na Sveti Ani. Več informacij
najdete na www.zavsenas.si.
Vljudno vabljeni!
Društvo Mi za vse nas v
sodelovanju z D. A. P.
Drago Weinhandl

Dobravški lovci pod novim praporom

V

počastitev 8. praznika občine Sveta
Trojica in ob 60-letnici delovanja Lovske družine Dobrava v Slovenskih
goricah so člani tega kolektiva zelene bratovščine svečano razvili novi prapor. Slovesnost
so popestrili z bogatim kulturnim programom, v katerem so nastopili rogisti Lovske
zveze Maribor in godbeniki slovensko-goriškega pihalnega orkestra MOL iz Lenarta.
Slavnostni govornik je bil predsednik mariborske območne lovske zveze Marjan Gselman, množico lovcev in domačinov iz Svete
Trojice in Cerkvenjaka pa sta nagovorila in
pozdravila župana obeh občin, Darko Fras
in Marjan Žmavc. Častni
pokrovitelj prireditve je
bil minister za kmetijstvo
in okolje mag. Dejan Židan. Ta se zaradi službene
zadržanosti slovesnosti ni
mogel udeležiti in je 38članskemu kolektivu LD
Dobrava poslal pozdravno
pismo. V njem je med drugim zapisal, da je »Slovenija dežela z veliko pestrostjo
življenjskih okolij na majhnem prostoru, kar ji na eni
strani prinaša priložnost,
na drugi pa tudi odgovornost. V naši državi sobiva
več kot 22.000 vrst živih bitij, kar je precej velika številka za tako majhen
prostor. Našo deželo to uvršča med države,
ki so biotsko najbogatejše v Evropi. Imamo
evidentiranih okrog 22.000 rastlinskih in živalskih vrst, ocenjujemo pa, da jih dejansko
živi vsaj med 50.000 in 120.000. Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje ima pomembno vlogo
pri zagotavljanju raznovrstnosti živega sveta,
saj vsa področja, ki jih pokriva, bolj ali manj
vplivajo na raznolikost živih organizmov. Pri
tem ima ključno vlogo tudi lovstvo, ki preko
lovskih družin prispeva k zagotavljanju ohranjenosti naravnega okolja. Za nas je še posebej pomembno, da se ohranijo vse avtohtone
živalske vrste in njihovo življenjsko okolje,
ki skupaj predstavljajo nedeljivo celoto. Zato
sta tudi obravnava in ohranjanje divjadi ter
njihovega okolja skupna naloga lovstva, gozdarstva in vseh dejavnosti, ki neposredno in
posredno vplivajo na divjad oziroma njihovo življenjsko okolje. Upravljanje z divjadjo
zagotavlja ekološke, socialne in gospodarske
funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora. V tem primeru gre zlasti za ohranjanje
in varstvo divjadi kot naravnega bogastva ter
ohranjanje in tudi povečevanje biološke ter
krajinske pestrosti. Temeljna funkcija divjadi
tako ni več v zadovoljevanju gospodarsko-

ekonomskih interesov kmetijstva in gozdarstva, temveč je divjad del okolja, ki mora biti
varovano tako, da so ohranjeni dolgoročni
pogoji za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. Divjad je zaradi takega pomena za okolje dobila status naravnega bogastva. Prav zato si želim, da se vsi člani
vaše lovske družine zavedate pomena svojega
dela. Tudi v prihodnje bom spremljal vaše
delo, ki je izredno pomembno pri ohranjanju
kakovosti življenja v gozdu, ohranjanju naravnega okolja in biotske raznovrstnosti«, je
ob koncu pozdravnega pisma poudaril mag.
Dejan Židan.

Novi prapor, ki so ga skrbno izdelali v mojstrski delavnici Vezenje Vidmar, je sprejel v
varstvo praporščak Ignac Senekovič, ki mu
bo pri skrbi zanj pomagal še njegov pomočnik Branko Kaučič. Doživeta prireditev je v
prekrasnem junijskem vremenu privabila
množico obiskovalcev, med katerimi je bila
tudi delegacija pobratene LD Vurmat s Sv.
Duha na Ostrem Vrhu na čelu z njihovim
starešino Andrejem Holcmanom. Ta je prijateljem iz Dobrave izročil spominsko sliko
in zaželel še veliko plodnega sodelovanja in
lovskega tovarištva. Hkrati s 60-letnico ustanovitve so člani LD Dobrava zaznamovali še
40-letnico odprtja novega lovskega doma, ki
ni zgolj domovanje zelene bratovščine, pač
pa tudi priljubljena izletniška točka za mnoge obiskovalce osrednjih Slovenskih goric. Je
vedno na voljo za lokalne dogodke in ga občina Sveta Trojica vključuje v vse bolj razvito
turistično ponudbo. Za veliko angažiranje na
tem področju, predvsem pa za veliko skrb pri
ohranjanju narave, čistega okolja in gospodarjenja z divjadjo, je občina Sveta Trojica ob
letošnjem občinskem prazniku LD Dobrava
podelila bronasti grb. Ob jubileju so izdali
foto monografijo in spominsko nalepko.
M. T.
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Obisk zeliščnega vrta na Sv. Ani

Č

lani RKS Območnega združenja Lenart smo v začetku junija obiskali zeliščni vrt družine Kolarič na Sv. Ani.

šali o lastnostih in uporabnosti posameznih
rastlin. Izmenjali smo nekatere izkušnje, ki
smo jih sami pridobili z gojenjem zelišč ali o
tem prebrali v časopisih in
revijah.
Presenečenje je sledilo v
zemljanki, čajnici. Že sama
notranjost nas je z ročno
izdelanimi deli opreme in
toplim kaminom navdušila in začarala. Uživali smo
ob pitju »Aninega« čaja in
bezgovega soka; poskusili
smo skuto z zelišči na doma
pečenem kruhu. Gospa
Kolarič nas je s svojo odprto, odkrito in prijazno pripovedjo o navezanosti na

Čeprav nas je vreme z velikimi
nalivi tistega torka popoldan
skoraj odvrnilo od obiska, nas je
na Sv. Ani, pred domom Kolaričevih pričakalo čisto in sončno
nebo kot pravi sopotnik za ogled
in poučno poslušanje prijazne
zeliščarke. Njena vedrina in
pozitivni odnos do ohranjanja

zdravja in preprečevanja sodobnih bolezni z
domačimi zdravilnimi rastlinami, ki jih vzgaja na domačem hribu, sta nas takoj pritegnila,
da smo jo z zanimanjem poslušali, jo povpra-

naravo in njena bogastva
pri pridobivanju zeliščnih
čajev, olj, maziv in tinktur
prav posebno navdušila.
Nihče ni ostal ravnodušen
ob njeni vnemi in ljubezni
pri ohranjanju pristnih odnosov z naravo in uporabo
zdravilnih rastlin za ohranjanje in preprečevanje
bolezni. Prepričala nas je,
da hodimo v naravi z odprtimi očmi in si naredimo
zakladnico zelišč v shrambi
in na domačih vrtovih, saj
se nam na tak način pozitivna energija vrača
in nas reši »modernih« skrbi.
Jadranka Koban,
predsednica OZ RK Lenart

Maslenice (Hemerocallis)
Želite ob pomanjkanju časa imeti v vrtu
trpežne, dolgožive, za bolezni neobčutljive
rastline z množico pisanega, dišečega cvetja? Potem so prava izbira
za vas maslenice. Izhajajo
iz Azije, tudi pri nas divje
raste Hemerocallis flava,
ki je rumene barve, lepo
diši in je zavarovana. Po
njeni masleni barvi smo
Slovenci dobili ime za ves
rod. Nam najbliže raste
na travnikih Goričkega.
Prevod grškega imena za
maslenice je »lepota dneva«, saj posamezni
cvet cveti le en dan. Maslenice so daljni sorodniki lilij (imenujemo jih tudi enodnevne
lilije), vendar v zemlji nimajo čebulice, ampak odebeljene korenine. Na istem mestu
lahko uspevajo več deset let. Vrtove naših
babic so krasile oranžne, ki pa jih zdaj dobimo tudi s polnjenimi cvetovi. Ustrezajo jim
sončne lege, dobro prenašajo sušo, le vsako
leto jim dodajte malo komposta. Listi so
ozki, jermenasti, rastejo v šopih in so rahlo
povešavi. Cvetna stebla z množico popkov
so močna. Ne potrebujejo opore, čeprav
lahko dosežejo tudi do 130 cm v višino.
Najmanjše sorte merijo le 25 cm. Cvetovi so
v odtenkih vseh barv, razen modre, tudi v
prelivajočih tonih. Lahko so okrogle, trikotne, pajkaste oblike z ravnimi ali nakodranimi robovi. Če jih boste ob suši zalivali, bodo
večji in bolj intenzivnih barv. Presajamo jih
pomladi in po cvetenju, razmnožujemo z
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delitvijo. Da bodo grmički lepši, jim sproti
odstranjujte ovenele cvetove, ni pa to nujno. Sadimo jih lahko v kombinaciji z drugimi rožami na robove
ali ozadje gredic, meni
pa so najbolj všeč kot
samostojne med travo.
Starejše rastline imajo
tudi do 50 cvetnih stebel. Sadike posadimo v
razrahljano, pognojeno
vrtno zemljo. Glede na
sorte traja čas cvetenja od maja do konca
avgusta. Posamezna pa lahko cveti do šest
tednov. Izidor Golob je vzgojil prvi slovenski križanec, ki je lisasto rožnate barve z
imenom Simple unua. V Kamniku se z veliko ljubezni ukvarja z maslenicami Branko
Novak, tako ima tudi Kamnik svojo maslenico.
Maslenice niso le za okras, ampak tudi za
hrano. Uporabimo jih lahko za juho, polnimo z raznimi nadevi ali le krasimo jedi
s posameznimi cvetovi. Če boste po nerodnosti utrgali cvet ali popek, si ga brez skrbi
privoščite kar v vrtu.
Sem vas prepričala? Mene je za maslenice
navdušila prijateljica iz Ljutomera, Simona
Budja, ki je zbirateljica teh lepotic in mi jih
je nekaj poklonila. Pa, saj, taki smo vrtoljubci, vedno se najde kakšna rožica, ki jo z
veseljem podarimo.
Marija Čuček

FELJTON
Ob 140-letnici rojstva Rudolfa Maistra–Vojanova

Odločen častnik z močno kulturno
podstatjo, velik humanist in iskren rodoljub
2.del

vzdevek ji je ostal vse do smrti in nanj je bila
Leta 1940 je Zveza Maistrovih borcev štezelo ponosna. Maistra se je spominjala kot
la že 2400 članov. O njenem delovanju se je
prijaznega človeka, strogega in redoljubneohranilo malo gradiva, saj so borci leta 1941
ga, a po srcu neverjetno »dobrega gospoda«,
ob nemškem napadu na Jugoslavijo in ob
ki jo je učil »lepega vedenja in branja«.
okupaciji Maribora uničili arhiv. Zveza je
bila formalno ukinjena z odločbo štev.
1378 z dne 1. decembra 1941, ki jo je
v skladu z nemškimi okupacijskimi
predpisi izdal ukinitveni komisar. Pred
ukinitvijo so jo vodili predsednik Julij
Guštin, tajnik Mirko Feldin in blagajnik Valentin Varl. Po končani drugi
svetovni vojni je Zveza Maistrovih
borcev znova zaživela, saj je Ministrstvo za notranje zadeve 21. novembra
1945 izdalo dovoljenje za ponovno
delovanje. Že 9. decembra 1945 je bil
v mariborski Kazinski dvorani njen
povojni občni zbor. Leta 1947 je prišlo prof. Aleš Arih in Katica Lešnik - Maistrova Katrca
do združitve Zveze Maistrovih borcev
in Legije koroških borcev 1918–1945.
Postala je svojevrstna legenda in ostala
Nova organizacija se je imenovala Zveza kodel javnega spomina na generala Maistra in
roških partizanskih Maistrovih borcev oz.
pesnika Vojanova, ki ga ohranjajo domačini
Zveza koroških borcev 1918–1945, ki pa se
na Zavrhu in v okoliških krajih. Maistroje konec januarja 1949 vključila v Zvezo borvo bivanje pri Štupici na Zavrhu je namreč
cev narodnoosvobodilne vojne Slovenije, in
ostalo del sicer nenapisane krajevne zgoto kot sekcija koroških borcev v Mariboru.
dovine, ki se prenaša iz roda v rod. In prav
15. maja 1966 je bila v Ljubljani ustanovljena
med temi skromnimi in preprostimi ljudmi
samostojna veteranska organizacija z imese je že konec 50-ih let minulega stoletja
nom Zveza prostovoljcev za severno mejo
porodila ideja, da bi za Maistrov spomin
1918–1919. Organizacija je leta 1969 štela
naredili »nekaj več«. In res so za Maistrov
okoli 3000 članov, leta 1976 pa 2135 članov.
trajni spomin naredili veliko. Leta 1961 so
Leta 1998 je bila ta veteranska organizacija
ustanovili Turistično društvo in ga poimeizbrisana iz registra društev in jo je preživelo
novali po Rudolfu Maistru–Vojanovu. Ime
samo sedem borcev, starih nad 96 let.
je ostale vse do danes. Zanimivo je, da zaZadnji borec za severno mejo 1918–1919
radi poimenovanja niso imeli nobenih težav
je umrl 9. septembra 2001. To je bil stoletni
ne s krajevno in ne z občinsko politiko. Leta
Simon Sodja z Blejske Dobrave. V Mariboru
1963 so postavili prvi razgledni stolp in ga
je kot zadnji Maistrov borec leta 1999 umrl
prav tako poimenovali po njem. Načrte zanj
Friderik Kralj, roj. 27. julija 1900 na Radenje izdelala Maistrov sin Borut, ki je tudi nadskem Vrhu. Njegov poveljnik je bil Vladimir
ziral gradnjo. Leta 1981 so postavili novega,
Vauhnik. Leta 1999 je takratni predsednik
kovinskega, in ob njem v nekdanji Štupičevi
Republike Slovenije Milan Kučan odlikoval
vili leta 1986 uredili spominsko sobo. Njen
Maistrove borce z zlatim častnim znakom
pobudnik je bil prof. Aleš Arih, Mariborčan,
svobode Republike Slovenije. S tem je bil
ki je dolga leta prijateljeval z Maistrovimi
dokončno zaključen dolgotrajni proces zgoborci. Postal je duša in gonilna sila Maistrodovinskega priznanja Maistrovim borcem za
vega Zavrha. V tem kraju so se vrstile okropogum in junaška dejanja, ki so bila odlogle mize, tribune in strokovna srečanja in na
čilnega pomena za ohranitev severne meje v
njih so ugledni strokovnjaki, raziskovalci in
odločilnih prevratnih letih po prvi svetovni
poznavalci Maistrovega dela in življenja cevojni. Po letu 1945 je bilo to dejanje skoraj
lovito predstavili Rudolfa Maistra–Vojanova
povsem prezrto ali potisnjeno na stranski tir
kot vojaka, pesnika, bibliofila, podpornika
in je dobilo pravo veljavo ter trajni zgodolikovne in glasbene umetnosti, pa tudi kot
vinski spomin in pomen šele v samostojni,
velikega domoljuba in preprostega človeka.
demokratični Sloveniji.
Podoba Maistra je postala večplastna, jasna
Po upokojitvi je Maister našel čas tudi za
in celovita. Na Zavrhu so bili predstavljeni
svoje mladostne prijatelje. Med njimi je bil
mnogi Maistrovi sodobniki in podporniki,
lenarški notar Franjo Štupica. Družini Maiše zlasti iz bližnjega Lenarta. To je med druster in Štupica sta dolga leta prijateljevali, v
gim zasluga Zavrha in številnih sodelavcev
dobrih osebnih odnosih sta bili zlasti MaiMaistrovih prireditev, ki potekajo vsako leto
strova in Štupičeva soproga. Franjo Štupica
v mesecu novembru. Po denacionalizaciji
se po končani prvi svetovni vojni pri LeŠtupičeve vile je bila spominska soba prenenartu v Slovenskih goricah ni več politično
sena v mariborsko vojašnico generala Maiudejstvoval. Med drugim je bil pobudnik
stra, nekaj let kasneje pa je bila v obnovljeza ustanovitev Sokola in njegov prvi prednem Domu kulture na Zavrhu postavljena
sednik ob ustanovitvi leta 1908. Kasneje je
nova zbirka. Zavrh je svojevrstno središče
bil gonilna sila lenarškega Sokola dr. Milan
slovenskega domoljubja, to je postojanka, ki
Gorišek, liberalni politik, odvetnik in narojo radi obiščejo tako mladi kot stari. Slovendnjak, tudi velik Maistrov podpornik in svak
ska vojska je z Zavrhom neločljivo povezana,
podpredsednika Narodnega sveta za ŠtajerZavrh je tudi zaključna točka vsakoletnega
sko dr. Franja Rosine. Notar Štupica je lepo
jesenskega Maistrovega pohoda iz Maribora
skrbel za svojo notarsko pisarno in še zlasti
do Zavrha. V ta kraj in v Maistrovo spominza vinograde v Zavrhu. Tam je imel tudi
sko sobo prihajajo veterani slovenske osarazkošno vilo z bogato vinsko kletjo in tja je
mosvojitvene vojne, učenci in dijaki. Obligenerala Maistra po upokojitvi tudi povabil
kovani sta bili pobudi, da bi občina Lenart
na oddih. Na Zavrhu v Slovenskih goricah
odkupila nekdanjo Štupičevo vilo in da bi v
se je Rudolf Maister mudil v letih 1924, 1925
njej postopoma uredili muzej slovenskega
in 1929. Zelo so ga privlačili prostrani vinodomoljubja. Pri tem je sicer tudi ostalo, a to
gradi, v katerih je notar Štupica prideloval
ne pomeni, da se v bližnji prihodnosti ideja
grozdje za kakovostno vino. V njih je srečene bi tudi udejanjila. Rudolf Maister je na
val tudi preproste domačine in jim prisluhZavrhu del krajevne zgodovine in tradicije
nil. Med njimi je bilo tudi drobno dekletce,
in domačini si ne dovolijo, da bi njegovo ime
Katica, ki se je nanj zelo navezala in mu je
in veljavo izkoriščala katera koli ideologija
iz bližnjega Lenarta prinašala časopise. Main še manj partitokracija. Maister je pač njiister jo je ovekovečil v pesmi Završki fantje,
hova in naša, skupna slovenska vrednota.
ki je nastala po njegovem bivanju v Slovenskih goricah. Postala je Maistrova Katrca, ta
Dr. Marjan Toš
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Še z Evropskega večera in okrogle mize o kmetijstvu v Jurovskem Dolu

V primernih pogojih bi človek danes lahko
dočakal 125 let …

E

den od osrednjih gostov na Evropskem
večeru in okrogli mizi o kmetijstvu 11.
aprila v Jurovskem Dolu je bil prim.
prof. dr. Marjan Skalicky, dr. med. Cenjeni
zdravnik v UKC Maribor in predavatelj na
Medicinski fakulteti v Mariboru, zadnje leto
že v pokoju, je dogodek, ki ga je organiziral Občinski odbor SDS Sv. Jurij v Slov. gor.,
še oplemenitil s svojimi modrimi mislimi in
napotki za izboljšanje kakovosti življenja in
ohranjanju zdravja.
Najprej nas je poučil, kako zelo pomembno
je razlikovati med “hrano” in “živili”. Razlika
je zelo pomembna. Naziv domače-lokalno si
lahko prisluži hrana v krogu do največ 250
km. Tudi bolj oddaljena živila imajo neko
kalorično vrednost, ne vsebujejo pa nujno
potrebnih subtilnih energij, pomembnih za
naše zdravje. To so naša biološka energija,
moč, bioenergija. Te so uglašene in prisotne v
živilih, največ do 250 km (Trst, Dunaj). Zato
je za naše zdravje uživanje domače, slovenske
hrane izjemnega pomena, še posebno za naše
otroke. Zemlja je kozmična energija. Le z
nam prijaznimi subtilnimi energijami in v
takšnih, nam prijetnih magnetnih silnicah,
smo lahko primerno usklajeni, uglašeni in
dobimo za življenje koristno energijo. Da ne
govorimo o pesticidih, hormonskih motilcih

in drugih škodljivih snoveh, ki še kako vplivajo na zdravje ljudi. Kaj pomaga uživati npr.
velike količine sadja in zelenjave, če nam ta
bolj škodi kot koristi.
Pa ni samo hrana pomembna za zdravje
ljudi. Še bolj je pomembna človekova pozitivna naravnanost do življenja, pravi dr. Skalicky. Žal danes večina civiliziranih ljudi pade
prav na tem nivoju. Velikokrat razmišljamo
napačno, negativno, iz takšnih ali drugačnih
razlogov ne živimo v pozitivnem duhu (spiritus, mens). Sploh v zadnjih letih nam tega
tudi v Sloveniji prav kritično primanjkuje. Še
kako drži: kakor razmišljaš, tako živiš, tako
ravnaš, tako se počutiš, tako si svoje sreče in
zdravja kovač.
Dr. Skalicky nam je nato nalil čistega vina.
Slovenija je po številu rakavih obolenj na prebivalca v samem vrhu najbolj ogroženih držav, na 3. mestu med 35 zajetimi v raziskavi.
Zadnja je Finska. Nezdravo življenje, negativne, črne misli in samo slabe, črne kronike,
brez veselja in smeha ter ljubezni, v kombina-

ciji s »plastičnim« vzorcem živil, terjajo svoj
davek. Če bomo nadaljevali kot danes, bo
v naslednjih 20 letih že vsak drugi človek v
Sloveniji imel izkušnjo z rakom. Na človeka
izjemno pomembno vpliva vsakodnevno razpoloženje, počutje, optimizem, pozitiven pristop, ljubezen, pozitivno okolje. Ti dejavniki
direktno vplivajo na naš imunski sistem, ki
je lociran v steni prebavnega trakta. Torej je
sedež imunskega sistema v prebavilih. Skozi
prebavila gre vse, kar jemo in pijemo, čutimo,
se veselimo, žalostimo, ljubimo, saj je narodni
rek: ljubezen gre skozi želodec. Imunski sistem je naš varuh zdravja. Odsotnost bolezni v
potentnem, z biološko energijo napolnjenem
imunskem sistemu, dovoli v našem življenju
le normalno obrabo organizma. Laično merilo je biti prehlajen enkrat v 6 letih. Zelo pomembno je, da smo ljubljeni in ljubimo. Da
se imamo radi. Ob takšnih pogojih bi človek
lahko živel 125 let.
Svetu danes vladata dva kartela: prvi - živila/hrana, drugi - zdravila/farmacija. Oboje
je velik biznis, ki ga multinacionalke ne bodo
izpustile iz rok. Gensko spremenjena hrana
pa je za človeka neprimerna, človeku tuja.
Še za živali ni dobra. Primerna le za kakšen
biodizel.
Kmetijstvo, tako dr. Skalicky, je danes strateško pomembna panoga. Potrebno je spoštovati vsakega kmeta,
ki kmetuje zemlji in
človeku prijazno. Ta
ima izkušnjo svojih babic, svojih staršev, svojo lastno.
Pojem “kmet” smo,
žal, povsem degradirali. Vrnimo že kmetu
njegov status, način
življenja, spoštovanje,
dostojanstvo. Vrnimo
mu ljubezen do zemlje.
Vrnimo že kmetijstvo
kmetu.
Danes se največ dela
na hektarskih donosih, industrijski oskrbi, na
drugi strani pa nas je prav to tudi v Sloveniji
privedlo do najnižje samooskrbe v zgodovini.
Zelo so pomembna domača semena, pazite
nanje, saj poznamo zgodbo o »kukavičjem
jajcu«, je opozoril dr. Skalicky, saj, kar seješ,
to žanješ. Če seješ »Frankenštajna« (bitje iz
laboratorija brez čustev), boš to tudi žel in
užil. Ko si sam kmet, ko zemljo ljubiš in ko
si odvisen od nje, je to, da se zavedaš odgovornosti za zdravo zemljo in vpliv na ljudi,
da ravnaš odgovorno do zemlje, vredno spoštovanja in velik pogum. Zlasti, če hočeš in
moraš od tega tudi preživeti.
Rodiš se pameten, to je današnji homo
sapiens – pameten človek, dolgo pa potrebuješ, da postaneš moder in umen, homos spiritualis – poduhovljen človek. Ali pa nikoli,
tako dr. Skalicky. Še veliko svojih izkušenj in
drugih nasvetov je delil z nami. Poslušalci so
se mu za odlično predavanje in veliko novih
spoznanj oddolžili z dolgim aplavzom.
H. K.

Srečanje starejših krajanov Lenarta

V

KO RK Lenart že leta pripravljamo
srečanja starejših, na katera vabimo
vse, ki v tekočem letu dopolnijo petinsedemdeset let in več. Srečanja že tradicionalno pripravljamo v najlepšem mesecu leta,
in sicer četrto nedeljo. Ker se čutimo prijazno
sprejete na Osnovni šoli Lenart, se iz leta v
leto vračamo tja.
Glavni namen srečanja je druženje ljudi, ki
preživljajo tretje življenjsko obdobje. Nedeljsko dopoldne, ki ga preživijo z aktivisti KO
RK Lenart, je sestavljeno iz pozdravnih besed
predsednice in vabljenih gostov, kulturnega
programa, prigrizka in sproščenega pogovora
udeležencev. Z Območnega združenja RK Le-
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nart se srečanja običajno udeleži predsednica
Jadranka Koban in zbrane seznani z utečenimi oblikami pomoči, ki jih izvaja RK. Včasih
je na srečanje prišel predstavnik družbenopolitičnega življenja naše občine in krajane
seznanil z za njih pomembnimi novostmi.
Žal se zadnja leta našim vabilom ne odzove
nihče. To v marsikom zbuja grenek občutek
nepomembnosti, ki pa ga ublažita pesem in
glas harmonike. Šolski kuharici v tem času
poskrbita za okusen prigrizek, aktivisti pa po
uradnem delu za hitro postrežbo.
Ko poklepetamo z gosti, veliko izvemo o
življenju nekoč, drugačnem življenju danes,
težavah, ki spremljajo njihov vsakdan, njiho-

vih vnukih in pravnukih. Večina je trdnega
zdravja, nekatere težijo starostne tegobe in

bolezni, vsi pa so vedri in dobro razpoloženi.
Ta svoj optimistični pogled na svet znajo prenesti tudi na nas, ki sodelujemo pri srečanjih,
tako da z druženj odhajamo zadovoljni in z
občutkom koristnosti.
Spoštovani starejši,
naj vas posnetek z letošnjega srečanja nagovori in spodbudi, da
se naslednje leto spet
srečamo, mogoče celo
v večjem številu.
Karolina Divjak,
predsednica KO RK
Lenart

Srečanje starejših v organizaciji KORK Sv.
Jurij v Slov. goricah

V

nedeljo, 8. 6. 2014, je Krajevna organizacija RK Sv. Jurij v Slov. goricah
pripravila že tradicionalno srečanje občanov, starejših nad 70 let,
na območju občine Sv. Jurij. Srečanje in druženje se
je pričelo ob 11. uri v Avli
Alfreda Neuvirta v kulturnem domu v Jurovskem
Dolu. Najprej je vse prisotne nagovorila in pozdravila predsednica KO RK Sv.
Jurij Olga Breznik. Zatem
so začetek druženja popestrile ljudske pevke Gartrože s spremljavo harmonike.
Prav tako je Cilka Neuvirt
prebrala lepe literarne misli, ki se navezujejo prav
na tako imenovano tretje
življenjsko obdobje. Pozdravu so se pridružile še pomembne osebnosti v kraju, kot so
župan Peter Škrlec, predsednik DU Sv. Jurij
Jože Šinko in farni župnik Janko Görgner, ki
je namenil prav tako nekaj lepih in spodbu-

dnih besed tudi za KORK, ki že vrsto let posveča humano pozornost starejšim občanom,

ki živijo na območju občine.
Ob pogostitvi in kapljici je srečanje z diatonično harmoniko popestrila še mlada in
obetavna glasbenica Maruša Lovrenčič.
Rudi Tetičkovič

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Lenart

Prošnja za humanitarno pomoč
Maks Zorčič iz Sv. Trojice
je že od leta 1964 zelo težek invalid, ki potrebuje
nego in varstvo 24 ur na
dan. Popolnoma je odvisen od tuje pomoči.
Zaradi delovne nezgode
je ostal popolnoma hrom
od pasu navzdol. Z leti
se mu je kolk tako deformiral, da ne more sedeti,
lahko samo še leži.
Ko je bil še dovolj pri močeh, si je sam preuredil
sedeči voziček v ležečega.
Z njim se je vozil 45 let.
Študenta
mehatronike
Vlado in Andrej sta pripravljena predelati sedeči voziček v voziček s posteljo. Invalid Maks bi ga uporabljal kot
cestno vozilo. Za to potrebujemo denarna sredstva za nakup materiala.
Odločili smo se, da Maksu omogočimo s pomočjo prostovoljnih prispevkov dobrih ljudi,
sosedov, ostalih krajanov, podjetij in društev ter drugih donatorjev nakup elektronike, motorja in drugega materiala.
Prosimo vse, ki bi želeli pomagati Maksu, da nakažete denarna sredstva za predelavo invalidskega vozička na račun:
--RKS Območno združenje Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart,
--koda /OTHR, namen / za Maksa Zorčiča,
--BIC banke/ KBMASI2X,
--št. računa, IBAN: SI56 0410 2000 0252 769,
--sklic – 99
Za pomoč se najlepše zahvaljujemo in vas prisrčno pozdravljamo!
Predsednica RKS OZ Lenart
Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.
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Novice iz Doma sv. Lenarta

Abraham generacije 1956-1964 OŠ Gradišče

P

red poletnimi dopusti in počitnicami je bilo v Domu sv. Lenarta zelo pestro. Poleg vseh
rednih aktivnosti smo organizirali nekaj posebnih dogodkov.

3. medgeneracijski tabor

Že tretje leto zapored smo z dijaki iz Dijaškega doma Antona Martina Slomška organizirali medgeneracijski tabor. Letošnje
druženje je potekalo od 19. do 21. junija.
Prvi dan smo si ogledali film, ki smo ga na
temo medgeneracijskega druženja in sožitja
posneli lani jeseni. Obudili smo spomine in
osvetlili spoznanja, da vsaka generacija nosi v
sebi svoje zaklade, ki jih lahko deli z drugimi
generacijami. Večer smo preživeli ob potopi-

snem predavanju o Rimu.
Naslednjega dne smo se ob
pesmi in pogostitvi družili
na vrtu za hišo. Nekateri
pa so odšli na sprehod po
mestu in si spotoma ogledali še razstavo o našem
osončju v občinski avli. Popoldan smo s potopisnimi
predavanji prepotovali pot
od Prage, Londona in Pariza. V soboto dopoldne smo
imeli skupno sveto mašo,
popoldne pa smo rajali na
tradicionalnem pikniku.
Udeleženci tabora so sodelovali tudi pri neposrednih
pripravah na piknik – priprava prostora za piknik in strežba hrane in
pijače na pikniku.
Dijaki so povedali, da so na taboru prišli
do spoznanja o tem, kako pomembno je vsako obdobje v življenju, da ima vsako obdobje
svoj pomen, dobre in manj dobre plati, da
lahko generacije druga drugi marsikaj dajo
in druga od druge dobijo.

Piknik s svojci
Na prvi poletni dan, v
soboto, 21. junija, smo v
Domu sv. Lenarta pripravili tradicionalni piknik,
na katerem smo se družili
stanovalci, njihovi svojci,
prostovoljci in zaposleni.
Bližina svojcev, lepo
vreme, pogostitev in živa
glasba so pričarali prijetno
vzdušje in nam vsem polepšali sobotni dan.
Udeleženci so se razveselili tudi presenečenj na
tomboli in se zaustavili ob
razstavi ročnih del stanovalcev.

D

olgo je že od takrat, odkar smo gulili
osnovnošolske klopi, stare, takšne od
Marije Terezije, v Gradišču v Slov. goricah. Minilo je že celih petdeset let, a zdi se
nam, da je to bilo še pred kratkim. Zrasli smo
v poštene, pokončne ljudi, ponosni na to, kar

ostalo so pripravili Vilma, Angelca in Stane.
Ni nas bilo sram toplega stiska roke in objema drug z drugim. Bili smo ponovno osmošolci, vendar ne sramežljivi kot nekoč. Skupaj z našo drago razredničarko Marijo smo
obujali spomine na lepe trenutke in ušpičene

smo. Razred ni več popoln, saj je nekaj sošolcev preminulih. V laseh je srebro, a v srcu
smo še vedno mladi.
Po srčno pripravljenem vabilu so se po naših glavah podile misli, kakšni smo po petdesetih letih guljenja osnovnošolskih klopi.
Bil je lep, topel prvi poletni dan. Vsakemu
od nas je srce hitreje bilo, saj smo vedeli, da
se ponovno odzovemo vabilu, katerega in vse

vragolije. Uživali smo ob zvokih glasbe, se
zavrteli ob valčku in polki. Ugotovili smo, da
nismo več leseni, okorni, sramežljivi kot pred
petdesetimi leti.
Čas je hitro mineval, še bi ostali, a kaj, ko
nas utrujenost opominja, da se razidemo.
Sklenili smo, da se ponovno snidemo čez pet
let.
Stane Klampfer, Foto Tone

93 let Alojzija Bernjaka iz Trstenika

V

četrtek, 29. maja 2014, je najstarejši
občan občine Benedikt, gospod Alojzij Bernjak, praznoval svoj 93. rojstni
dan. Jesen življenja preživlja s sinom Alojzem

Otvoritev razstave 4. likovne kolonije
V četrtek, 26. junija, je bila v dnevnem centru otvoritev razstave likovnih del 4. likovne
kolonije »Umetniki za dom sv. Lenarta«, ki jo
je z igranjem na harmoniko popestril Miha
Muršec iz Lenarta.
4. likovne kolonije »Umetniki za Dom sv.
Lenarta«, ki je potekala 24. maja 2014, se je
skupno udeležilo 23 likovnikov. Skupno je

bilo v okviru 4. likovne kolonije Domu sv. Lenarta poklonjenih 26 likovnih del. Sorodniki
so podarili tudi delo pokojnega prof. Bojana
Golije.
Likovno kolonijo je strokovno spremljala
Jadranka Šumi. Likovno kolonijo smo tudi
tokrat pripravili s podporo Slovenske Karitas
in Nadškofijske Karitas iz Maribora.

Medgeneracijski športni dan
V sodelovanju s Hišo
idej iz Maribora smo
v petek, 27. junija, organizirali
medgeneracijski športni dan z
Umkom, na katerega
smo povabili otroke zaposlenih.
Otroci zaposlenih,
23 se jih je odzvalo
našemu povabilu, so z
nami preživeli ves delovni dan. Velika večina otrok je prišla v dom
že zjutraj, ko so na delo
prišli njihovi starši. Zanje smo uredili jutranje
varstvo, kjer smo se
spoznali in se igrali družabne igre. Ugotovili smo, da za prav nobeno igro od spomina,
človek ne jezi se vse do pikada in tarče ni bilo
prezgodaj.
Ob 8.uri zjutraj so otroci v veliki jedilnici
zajtrkovali skupaj s stanovalci.
Športno dogajanje na službenem dvorišču
je z animatorko, Umkom, stanovalci, otroki
in zaposlenimi trajalo kar dve uri. Najbolj nas
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je navdušila in nasmejala vožnja s plasmacarom. Navduševali smo se tudi ob metanju
žoge na koš in nošenju jajčka po vijugastih
poteh. Nekateri otroci so risali s kredo po asfaltu in po betonski ograji. Tudi za nogomet
smo našli prostor na dvorišču.
Po kosilu smo se poslovili in razšli zadovoljni in z lepimi vtisi.
Polona Šporin

na domači kmetiji v Trsteniku. Dneve mu s
svojimi obiski polepšajo hčerka, sinovi , vnukinja in trije vnuki.
Tega dne so ga na njegovem domu v Trsteniku obiskali župan občine Benedik
Milan Gumzar, podžupan Janez Zorko in
predstavnika Društva
upokojencev Benedikt
Stanko Kolar in Zinka
Zorko.
Gospod Alojzij Bernjak (Bernjakov Lujzek po domače) je bil
njihovega obiska zelo
vesel. Zaželeli so mu
veliko zdravja in še na
mnoga leta.
Darinka Kranar

70 let župnika Martina Bezgovška

V

nedeljo, 18. maja 2014, smo v župniji
Sv. Lenart v Slovenskih goricah obhajali 70-letnico našega dušnega pastirja Martina Bezgovška. Skupaj z njim smo se s
slovesno sveto mašo Bogu zahvalili za njegovo življenjsko pot, še posebej za duhovniško
službo, ki jo opravlja že
več kot 40 let.
Slavljencu je najprej
v imenu občine Lenart voščil župan mag.
Janez Kramberger, v
pridigi je nadškof dr.
Franc Kramberger orisal bogato življenjsko
pot sobrata duhovnika.
Še posebej pa se je slavljenca dotaknilo prebrano voščilo papeža
Frančiška.
V govoru je predstavnica ŽPS izpostavila:
»Bogu hvala, da smemo praznovati skupaj
z vami in vam povedati, da vas imamo radi.
Hvaležni smo, da je vaše služenje namenjeno
prav nam. Hvaležni smo za vaše bogato delovanje v naši župniji. Besede zahvale nikakor
ne morejo poplačati vašega truda, energije,

dela in vsega, kar ste nam dali in nam še dajete. Ne morejo vam odvzeti tudi ne sivih las, ki
ste jih dobili pri nas. Pa vendar vedite, da smo
globoko hvaležni za vse dni vašega služenja.«
Slavljenec se je na vsa izrečena voščila prisrčno odzval z besedami: »Župnik 'ma vas

rad!« Po končani slovesnosti je sledila pogostitev in sproščeno druženje za vse v Centru
Slovenskih goric.
Milena Grabušnik, fotografija: Foto Tone
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90 let sestre Terezije

A

lojzija Podlogar – s. Terezija iz Svete
Trojice v Slovenskih goricah je 9. 6.
2014 praznovala 90. življenjski jubilej.
Sestra Terezija izhaja iz velike kmečke družine. Rojena je bila na Veliki Gori pri Dolah
pri Litiji kot deseti otrok od trinajstih. Med
drugo svetovno vojno
so bili pregnani. Očeta
so ubili Nemci, enega
brata partizani.
Po svoji iznajdljivosti, ki ji je ni nikoli
manjkalo, je pribežala
v Ljubljano k svojim
tetam. Prav z njihovo
pomočjo pa je spoznala sestre redovnice
in kmalu zaprosila za
sprejem, saj je že v zgodnji mladosti čutila,
da jo kliče Bog. Svoje
redovno življenje je
tako začela v Ljubljani,
nato pa jo je pot vodila
širom po Sloveniji. Svoje poslanstvo je izvrševala v različnih krajih; nekaj časa v Slovenski Bistrici, Črnečah pri Slovenj Gradcu, pa
Šempetru pri Mariboru. V času, ko so sestre
pregnali iz njihovega samostana v Slovenski
Bistrici, kjer so imele sirotišnico za revne in
uboge otroke, je bivala tam in takrat se je
preselila v župnišče, kjer je bila gospodinja
in je skrbela za cerkev. Od tam pa se je selila v Novo Cerkev, prav tako v župnišče, kjer
je ostala sedem let. Od leta 1964 pa živi pri
Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Bila je gospodinja in vrtnarica, pa tudi za bolne sestre
je poskrbela in jim postregla.
Sedaj, ko so ji moči pošle in fizičnih del ne
more več opravljati, je njeno delo molitev, saj

večino dneva preživi v hišni kapeli. Njena trdna volja in ljubezen do Boga in Matere Božje ji dajeta moč, da še vsak dan gre v cerkev k
sveti maši, kjer si vedno znova nabere moči,
da lažje prenaša vse bolečine in tegobe, ki so
njene zveste spremljevalke v zadnjih letih ži-

vljenja. Bog naj jo še ohranja med nami vedno in nasmejano, kot ona zna biti.
Na 90. jubilej sestre Terezije, v ponedeljek,
6. junija 2014, je bila v trojiški cerkvi slovesna
maša, posvečena njej. Maše, kasneje tudi praznovanja, so se udeležili tudi njeni sorodniki.
Dan za tem pa so jo obiskali župan Darko
Fras, predstavnice Društva upokojencev in
članice Krajevne organizacije Rdečega križa Sveta Trojica. Sestra Terezija se je obiska
in voščil zelo razveselila. Žal je naneslo, da
sestre frančiškanke odhajajo iz Svete Trojice, vendar bo njihov duh ostajal vedno med
nami.
Sestra Marinka in Barbara Cvetko

Molitev rožnega venca in branje šmarnic pri
Vuzmovi kapeli na Vardi

L

etos je ob majskih večerih potekala molitev rožnega venca in branje šmarnic
tudi pri kapeli – nekoč Fanedlovi – na
Vardi v župniji sv. Jurij v Slovenskih goricah.
Omenjena kapela je sedaj last Metke in Marjana Vuzma. Nekoč so
pri tej kapeli vaščani
Varde v mesecu maju
vsak večer molili rožni
venec in brali litanije.
Pobudnik za lep običaj je bila Jožica Kurnik
in ta predlog sta z veseljem zakonca Vuzem
sprejela, tako je tudi
to pobožno šmarnično
opravilo steklo od 1.
do 29. maja. Pri tem so
vneto sodelovali tudi
otroci; šoloobvezni kakor tudi predšolski, in
tako izmenjaje brali odlomke iz Svetega pisma. Molitev rožnega venca in branje pa je
opravila Terezija Škrlec.
29. maja 2014 pa je bil opravljen slovesni

zaključek in darovana sveta maša za pokojne vaščane Varde. To sklepno pobožnost je
opravil domači župnik Janko Görgner.
Ob koncu so bili vsi udeleženci povablje-

ni na prigrizek in kozarček rujnega, ki sta ga
skupaj z vaščani Varde pripravila Metka in
Marjan Vuzem.
Foto in besedilo: Rudi Tetičkovič

Srečanje z Rudijem iz Kanade pri Jožetu
Vršiču v Peščenem Vrhu

D

anes, ko je vse manj prijateljskih srečanj, je bilo srečanje s slovenskim
rojakom Rudijem Lukovnjakom iz
Kanade, ki izhaja iz Rožičkega Vrha pri Kapeli, pri Marjani in Jožetu Vršiču v Peščenem
Vrhu pri Cerkvenjaku nekaj nadvse prijetnega. Pri gostitelju so se srečali tisti, ki poslušajo skupni nočni program radijskih postaj
Radia Velenje, Radia Murski Val, Radia Celje,
Radia Univox Kočevje, Radia Ptuj in Radia
Slovenske gorice. Vsaka od teh postaj tri noči
pripravlja nočni program od 24. do 5. ure
zjutraj. To je pravzaprav kontaktni program,
ki ga imenujejo »snop«. V njem predstavljajo zanimive ljudi, še največji del oddaje pa je
namenjen kontaktom s poslušalci, ki »poklepetajo« z voditelji programa in si naročajo
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želene zabavne in narodnozabavne skladbe.
Mnogi, ki se oglašajo, se med seboj poznajo
le po glasu in imenih. Eden teh, ki se pogosto
oglaša v teh programih, je tudi kmalu 70-letni Rudi Lukovnjak, poslušalcem »snopa«
bolj znan kot Rudi iz Kanade.
Da bi se njegovi oboževalci z njim in njegovo sopotnico Aleksandro, ki izhaja iz Ukrajine, srečali in spoznali, sta poskrbela Jože
Vršič in njegova Žena Marjana, ki sta ga v
nedeljo, 22. junija, povabila, da ju obišče na
njunem domu v Peščenem Vrhu pri Cerkvenjaku. Tako se je srečanja, ki so ga poimenovali Srečanje z Rudijem iz Kanade, udeležilo
24 tistih, ki so Rudija spoznali prek radijskih
valov. Srečanja smo se udeležili tudi mi, da bi
zabeležili dogodek. Moramo povedati, da je

bilo srečanje nadvse prisrčno in na trenutke
Po skupnem fotografiranju so se odpravili
ganljivo, saj se je ob stisku rok tistih, ki so se
v Gostilno Šenekar v Spodnjih Ivanjcih, kjer
med seboj osebno spoznavali, tu in tam orosilo oko.
Posebno srečen je bil gostitelj Jože Vršič, ki se je Rudiju zahvalil, da se je udeležil
srečanja. Pohvalil je tudi
svojo ženo Marjano, ki je
poskrbela za pogostitev ob
sprejemu na njunem domu.
Razumljivo je, da si je vsak
želel spregovoriti z Rudijem, ki je, kot smo ugotovili, velik veseljak. Za dobro
voljo so poskrbeli tudi trije
člani narodnozabavnega
ansambla Slavčki iz Maribora. Ob zapeti napitnici
Rudiju ter ob zaigrani in
Srečanje z Rudijem iz Kanade pri Jožetu Vršiču v Peščenem Vrhu
zapeti pesmi Domovina
(Žalost mene premaguje,
ko zapustil bom svoj dom …), so se Rudiju
se je nadaljevalo srečanje ob skupnem kosiv očeh zaiskrile solze. Kako tudi ne, ko pa je,
lu. Razumljivo je, da so si tudi tam imeli kaj
kot je dejal, pred 47 leti zapustil svoj dom v
povedati.
Rožičkem Vrhu in se podal v neznani svet.
Ludvik Kramberger

Ponovno združena

J

a, bi lahko tako rekli, saj sta bila nerazdružljiva kar celih 37 let, potem pa, glej, kar
ponoči so si drznili nepridipravi odtujiti
Ivanov traktor Zetor. Kmetovalec iz Benedikta, Ivan Merčnik, klapovühov ata, kot ga
nekateri poznate, je tako čez noč ostal brez
svojega zvestega prijatelja. Sledilo je veliko
ugibanj, raziskovalnih
akcij, v katere je bilo
sicer vključenih veliko
ljudi, a nihče ni našel
pravih dokazov, kam
je ljubi Zetor odpeljal
sredi noči.
Pri Merčnikovih se
je preko vikenda med
10. in 11. majem slavilo, gospodar Ivan se je
srečal z Abrahamom,
hčerka Maja, pevka
znanega ansambla Klapovüh, je dopolnila 18
let in zakonca Vesna
in Ivan Merčnik sta na isti dan praznovala
obletnico poroke. Tako je iskanje pogrešanega traktorja ob vseh skrbeh in pripravah bilo
malo pozabljeno, celo sam gospodar je malo
pozabil nanj.
Sobotno popoldne so se gostje zbrali v farni cerkvi svetega Benedikta, kjer je župnik
Marijan Rola v uvodu svete maše tudi povedal namen le-te, saj je bila namenjena tako
za zdravje družine Merčnik ter za pokojnega
Ivanovega birmanca Boštjana, ki so ga pokopali pred leti prav na ta dan. Slavje se je
nadaljevalo na župnijskem dvorišču, kjer so
zadoneli zvoki godbe na pihala MOL iz Lenarta. Nato so se preselili na domačijo Merčnik, kjer je sledilo kar nekaj presenečenj, tik
pred sončnim zahodom pa se je bilo potrebno še fotografirati, da še s trajnim spominom
obeležimo ta dan. Ko nas tako muzikantje,
Zlatih 6, postavljajo pred objektiv in končno
ujamejo pravi svetlobni učinek, pa nekje v

ozadju zaslišimo glas traktorja. Srce slavljenca za trenutek zatrepeta malce hitreje, saj ni
bil prepričan, če sliši svoj stari traktor ali se
mu samo zdi. Izkazalo se je, da je to bil drugi
traktor, in spet je kanček Ivanovega upanja
ugasnil. A že v naslednjem trenutku ga prija-

telja Anton Dvoršak in Matjaž Žižek obrneta
v smer proti Benediktu in na stezi Vinogradniške poti se pripelje avto, v ozadju pa, ne
boste verjeli, čisto obnovljen traktor Zetor,
prav tak, kot ga je imel Ivan.
Ponovno združena, bi lahko dali podnapis
pod fotografijo, kjer je Ivan s solzami sreče
ugotovil, da njegov najbolj zvesti prijatelj le
ni izgubljen, marveč ponovno najden. Ideja
Ivanove žene Vesne je obrodila ne samo obnovljen traktor, marveč tudi veliko solz sreče
in zadovoljstva, seveda pa so tudi uradne osebe dodale svoje komentarje in dokaze, tudi
družinski prijatelj Sandi Firbas je k iskanju
veliko pripomogel.
Hvala družini Merčnik za dolgoletno prijateljstvo in prelepo praznovanje njihovih
praznikov, ki so ponovno dokazali, kako pomembno je iskreno prijateljstvo, ki nas bogati
in nam lepša dni.
Saša Lovrenčič

Kokoš, ki živi svojevrstno življenje

V

Il Bar v Sv. Trojici se je pred dvema
letoma zatekla odrasla, vendar še
mlada kokoš vedre
narave in z veliko volje za
samotarsko življenje. V
posodi za papir nese jajca,
spat pa se spravi visoko na
smrekovo vejo. Zapodi se
za večjimi pticami, malim
pa pusti jesti nastavljeno
hrano. Cesto prečka, kadar
na njej ni avtomobilov. Gostje jo radi sprejmejo, kokoška pa jim lepo zapoje in
se sprehaja po okolici.
Foto in besedilo: Slavko
Štefanec
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OI JSKD Lenart

Tokrat na Sveti Ani – Tak smo nekda tau okul gučali

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA

PROGRAM LEN-ARTA
JULIJ

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 S PRIJATELJI, koncert
OD 18. DO 22. AVGUSTA, prostori Društva prijateljev mladine Slov. gorice, Trg osvoboditve 6 v Lenartu (»stara policija«) in park v Lenartu
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
TOREK, 19. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 18. URI
O ZELENI ŽABICI EMI, KI NI MARALA VODE, lutkovno-gledališka predstava
PETEK, 22. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
NEISHA, koncert
SREDA, 27. AVGUST, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
EUROPEAN SYMBOLIC ORCHESTRA in skupina TERRAFOLK, koncert
SOBOTA, 6. SEPTEMBER, DOM KULTURE LENART, OB 20. URI
PIHALNI KVINTET PULZ, koncert klasične glasbe
Organizator:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, www.lenart.si., tel. 02 729 13
10
Kontakt: Darja Ornik, darja.ornik@lenart.si, tel. 02 729 13 21

Folkart v Lenartu
Eksplozija pozitivne energije, ritma, ubranosti in virtuozne izvedbe
– lahko z nekaj besedami opišemo
nastop folklornih skupin Ivo Lola
Ribar iz Beograda in tradicionalnih
japonskih bobnarjev Sanyo Daiko
Dan iz Hirošime. Srbski plesi so

pokrajin in makedonske plese.
Občinstvo je bilo navdušeno, plesalci so poželi stoječe ovacije.
Člani skupine Sanyo Daiko Dan
iz Hirošime so prav tako mladi,
skupina šteje 18 bobnarjev. Njihov nastop je bil sprva za občin-

Sklop narečnih pogovorov z domačini o običajih, šegah, navadah in preprostem življenju v preteklosti se nadaljujejo. Tokrat bo pogovor potekal v
torek, 22. julija 2014, ob 20. uri v avli občine Sveta Ana. Sodelovali bodo:
Francl Vakaj, Alojzija Vogrinčič, Olga Župec in Franček Ruhitel. Večer je
pripravila Breda Slavinec. Organizatorji: JSKD Lenart, Etnografska skupina
TD Sveta Ana v sodelovanju s Knjižnico Lenart, občino Sveta Ana in ZKD
Slovenski goric.

Dobro sodelovanje Založbe Pivec iz Maribora in
JSKD Lenart
V sredini junija je v viteški dvorani gradu Hrastovec potekala predstavitev
romana Na valovih sreče
in pogube: kraljica Barbara
Celjska avtorice Zlatke Rakovec Felser. Pogovor je vodila urednica Zala Stanonik.
Prisotni so ocenili, da je šlo
za zelo kvalitetno literarno
prireditev. Organizatorji večera so bili JSKD Lenart in
Založba Pivec v sodelovanju s Knjižnico Lenart, Socialnovarstvenim zavodom
Hrastovec, občino Lenart in
ZKD Slovenski goric.

Stojita direktorica Založbe Pivec Milena Pivec
in vodja JSKD Lenart Breda Slavinec, sedita
avtorica Zlatka Rakovec Felser in urednica
Zala Stanonik.

V Sveti Trojici - Negda so lüdi gučali po domače
Pred kratkim je v jedilnici OŠ Sveta Trojica potekal narečni pogovor z domačini o običajih, šegah, navadah in življenju v preteklosti. Večer je vodila
Breda Slavinec, ki se je pogovarjala z domačini: Karlom Dobajo, Olgo Močnik,
Jožetom Šamperlom in Slavkom Štefanecem. Prireditev, ki je približala šaljive
pa tudi trpke dogodke iz življenja sodelujočih, je bila zelo dobro obiskana, saj
si ljudje želijo slišati, kako se je govorilo nekoč v teh krajih, pritegnejo pa jih
tudi zanimive zgodbe ljudi. Nastopajoči so podali veliko dobrih napotkov za
kvalitetno, dolgo in zdravo življenje in večkrat bi jim morali prisluhniti. Organizatorji
so bili JSKD
Lenart, KD
Ernest Golob-Peter
Sveta Trojica, Knjižnica
Lenart v sodelovanju z
občino Sveta
Trojica, OŠ
Sveta Trojica in ZKD
Slovenskih
goric.
Od leve proti desni: voditeljica pogovora Breda Slavinec, Slavko
Štefanec, Olga Močnik, Karl Dobaja, Jože Šamperl

Kvaliteten nastop orkestra KD MOL Lenart
Vsako kulturno sezono Slovenskogoriški pihalni orkester KD MOL Lenart
pod dirigentskim vodstvom Igorja Alatiča nastopi na regijskem srečanju
pihalnih orkestrov, kjer prejme tudi strokovno oceno. Leto so v maju nastopili v Spodnji Polskavi na srečanju, ki ga je organizirala OI JSKD Slovenska
Bistrica. Pihalni orkester je prejel posebno pohvalo s strani selektorja Ivana
Medveda za kvaliteten nastop.
nam znani, domači, pa vendar smo
navdušeni, ko zaslišimo zvoke in-

stvo pravi šok, saj je bilo bobnanje
ognjevito, glasno, ritmično, spre-

Prispevek ljubiteljskih kulturnikov
Že drugo leto zapored so prav vse skupine po nastopih na revijah in srečanjih, ki jih že vrsto let organizira in izvaja JSKD Lenart, na njegovo pobudo
prispevale v lastni režiji vse pijače, ki so se v teh vročih dneh po nastopih
in skromni zakuski še kako prilegle. Soorganizatorji in sofinancerji so gesto
kulturnikov zelo pozitivno pozdravili.
Breda Slavinec

T. Štefanec: Težka pot do sprave

štrumentov in zaploskamo v ritmu
srbskega kola. Člani »Lole«, kot se
na kratko imenujejo, so večinoma
dijaki in študentje, bilo jih je več
kot 40, plesali so plese iz Šumadije,
Banata, Vojvodine, drugih srbskih
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mljala ga je koreografija gibov.
Ko so se gledalci v njihov nastop
vživeli, so sledili aplavzi in vzkliki
navdušenja. Skratka navdušujoče
in nepozabno.
D. O.

Igra Toneta Štefaneca Prijatelja z nasprotnih strani je na pobudo dr.
Andreja Inkreta dobila aktualno-vsebinsko nadgradnjo, novo (avtor pravi
zadnjo) igro Težka pot do sprave. Odlikujejo jo izpiljeni elementi medsebojnih nazorskih konfliktov, ki zgodbi o človečnosti in težki poti do sprave
med nekdanjim domobrancem in njegovim oznovskim zasliševalcem dodajo tudi za sedanji čas precej uporabnih vzgibov. Danes še kako potrebno »razlagalno globino« je nazorno zaznati v dokaj nasprotnih stališčih
siceršnjih somišljenikov. Zgodba se stopnjuje v dogovor o skupni izjavi z
vzajemnim opravičilom za storjene krivice in o sprejemanju interpretacije
dejstev, kot so jih zapisali zgodovinarji.
Nakazana pot je edina sprejemljiva in možna, razen za skrajna pola, ki se
tudi v zgodbi, ki se konča s pogrebom nekdanjega domobranca, izločita iz
toka, ki bi potrdil tako želeno, na vzajemnih prizadevanjih potrjeno spravo. Obe Štefanečevi igri sta na voljo v Knjižnici Lenart.
E. P.
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GŠ Lenart – dogajalo se je …
18. junij 2014. Če ste na ta dan prelistali
štajerski »časnik s težo«, poslušali radio, ki se
sliši na vse slovenskogoriške gričke in doline,
oziroma, bolj moderno, pregledali spletno
stran naše občine ali spletno stran »valilnice
izjemnih glasbenikov«, kot Konservatorij za
glasbo in balet Maribor rada imenuje novinarka Melita Forstnerič Hajnšek, ste zagotovo opazili, da se v Glasbeni šoli Lenart, ki

spada pod okrilje omenjenega Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, spet nekaj dogaja.
Tistega večera je namreč potekal še zadnji
izmed petih večjih
nastopov, ki smo jih v
pestrem šolskem letu
2013/14 pripravili za
naše poslušalce. Predstavili smo se na lenarškem poletnem festivalu LenArt in nastop
zelo uspešno izpeljali. Na odru so se zvrstili
učenci skoraj vseh oddelkov naše glasbene
šole: pianisti, harmonikarji, kitaristi, pihalci,
trobilci, vokalna skupina nauka o glasbi, balerine, dva baletnika in seveda pihalni orkester. Sodeč po bučnih aplavzih in polni dvorani zadovoljnih, nasmejanih poslušalcev, je
koncert resnično uspel.
Dvorana Doma kulture Lenart nam je v
letošnjem šolskem letu nasploh postala zelo
domača, saj smo v njej gostovali z našimi večjimi tematskimi nastopi kar petkrat (vključno s prireditvijo LenArt). V mesecu decembru 2013 smo vas razvajali z glasbenimi in
drugimi poslasticami na predprazničnem
koncertu, v mesecu kulture, februarju, smo v
čast slovenski glasbeni ustvarjalnosti izvajali
skladbe slovenskih skladateljev. Za dan šaljivcev so v dvorani odmevali zvoki popularne
glasbe, v maju pa smo hoteli še posebej pritegniti naše najmlajše s koncertom »Glasbena
šola se predstavi«.
S tem pa uspešnih nastopov še ni bilo konec. Učenci in učitelji smo bili zelo veseli dveh
gostovanj v Slovenskem narodnem gledališču
Maribor. Kot že nekaj let doslej so nas baletne

plesalke in plesalci navdušili na dvodnevni
baletni produkciji v Veliki dvorani, člani pihalnega orkestra pa so prvič imeli priložnost
stopiti na oder Stare dvorane SNG Maribor.
O zares pestrem dogajanju na GŠ Lenart priča tudi dejstvo, da smo v lastni dvorani v tem
šolskem letu izvedli kar 41 oddelčnih nastopov, na katerih je nastopalo prek 300 otrok, ki
se poleg koncertnega udejstvovanja v glasbeni šoli redno predstavljajo tudi na različnih
prireditvah v sosednjih
občinah, krajih, šolah,
na otvoritvah razstav
…
Prav tako ne moremo
prezreti izjemnih dosežkov naših učencev
na regijskih, državnih
in drugih tekmovanjih,
kjer so spet posegali
po najvišjih mestih in
nagradah. Za takšne
dosežke je potrebnega

veliko dela, vztrajnosti, odrekanja in še mnogo drugih vrlin, zato vsem učencem tekmovalcem še enkrat iskreno čestitamo.
Zaposleni na GŠ Lenart smo ponosni na
naše učence in na to, da so se sposobni samostojno in s takšnim uspehom predstavljati
na odru.
V iztekajočem se šolskem letu smo poskrbeli tudi za novost, saj so izbrani učenci
posneli več oddaj za Radio Slovenske gorice,
izmed katerih bodo nekatere še predvajane.
Šolsko leto je bilo torej eno najbolj razgibanih in uspešnih doslej, za kar so seveda
zaslužni tudi visoko izobraženi učitelji, med
katerimi je veliko koncertno aktivnih, ki vsako leto nastopijo na koncertu profesorjev v
Kazinski dvorani SNG Maribor.
Z vsemi aktivnostmi, ki smo jih letos izpeljali, smo zelo zadovoljni. Svoje znanje in ljubezen do glasbe želimo še naprej prenašati na
otroke, ki pri nas dobijo kvalitetno glasbeno
izobrazbo, razvijajo delovne navade, samozavest ter osebnostno in duhovno rastejo.
Ker bo naša šola jeseni dopolnila častitljivih 50 let, ji želimo še veliko dobrih učencev,
učiteljev in koncertov.
V imenu GŠ Lenart: Zala Čuček Rojs,
profesorica klavirja

Dan mladosti z Muziko Benedikt
nom Gumzarjem, ki je omogočil izvajanje programa v minulem letu, vzgojiteljic Sončkov
iz vrtca Benedikt s pomočnico
ravnatelja Simono Lorenčič,
KD Benedikt z ozvočitvijo do
voditeljice Saše Lovrenčič. Najprej so nastopili Sončki iz vrtca
Benedikt s programom, ki so
ga ustvarjali vse leto z vodjo
Razvojnega programa uric z

V nedeljo, 1. junija, je Glasbeno
umetniško društvo Musica Levares, Muzikoterapija, pripravilo
izvirno in nepozabno prireditev.
Predstavili so se domači ustvarjalci
v društvu Musica Levares z nekaj
gosti, povezal se je ves kraj, od OŠ
Benedikt z ravnateljem Milanom
Gabrovcem, ki idejno podpira
program društva, županom Mila-
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elementi glasbene terapije, znanstveno raziskovalko v tem programu Majdo Fras Leva,
ki je bila tudi avtorica večine izvajanih pesmi
in plesov. Otroška prisrčnost in nadarjenost
je navdušila in presenetila obiskovalce. Predstavili so se tudi mladi umetniki, ki se izobražujejo v društvu Musica Levares, ter ostali: s
pianinom Luka Tavželj, Mihel Mai Leva in
Ines Leopold, z violino in klavirjem Klara in
Eva Zemljič, ki sta spremljali tudi uspešno
balerino Gaio Štromajer. Kot uspešna solistka
na harmoniki se je predstavila Eva Kebrič, ki
je posebej navdušila s petjem uvodne pesmi
Dan ljubezni pod mentorstvom prof. petja
Nine Dominko ter Majde Fras Leva.
Društvo je pripravilo izviren mladostni
utrip, ki se posebej odraža tudi v delovanju
pevskega zbora Muzika Benedikt. Zborovodkinja Majda Fras Leva s pevci dosega izredno
lepe rezultate, saj njihove priprave potekajo
v širšem obsegu, ne zgolj pevsko. Navduše-

ni smo bili nad instrumentalisti v zboru ter
akrobacijami, ki jih je izvedel solist v pevskem zboru. Posebej nas je pritegnil mistični
ples, katerega besedilo in glasbo je prav tako
napisala zborovodkinja, ples nas je nagovoril
za pozitiven odnos do življenja, kar je bilo na
koncertu vseskozi prisotno. Številna publika je celotno prireditev nagradila z bučnim
aplavzom ter navdušenimi pohvalami. Prisrčen in ganljiv je bil tudi nastop družinskega
ansambla družine F. Leva, Musica Levares, ki
šteje kar osem članov, ob sodelovanju glasbenika Jana Juršnika in Franca Donka.
Društvo Musica Levares tudi v bodoče vabi
k sodelovanju pevke in pevce k vključevanju
v pevski zbor ter v instrumentalni sestav,
otroke pa k učenju instrumentov, petja ter
na vesele glasbene urice z elementi glasbene
terapije.
D. T., foto I. Barton

V soboto, 21. junija, je na trgu v Jurovskem
Dolu potekalo že 3. srečanje oktetov in malih
vokalnih skupin, ki ga v okviru Kulturnega
društva Ivan Cankar Jurovski Dol prireja Jurovski
oktet. Prireditev se je odvijala v vseslovenskem tednu
ljubiteljske kulture, ki je
letos potekal prvič in sicer
med 15. in 22. junijem pod
okriljem Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti v
sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije.
Namen tega tedna je bil z
ustvarjalno energijo povezati celotno Slovenijo ter
poskrbeti za široko promocijo ljubiteljske kulture.
Ljubiteljski kulturni dogodek, ki je potekal na prvi
poletni večer, so sooblikovale naslednje skupine: Dekliška vokalna skupina Kulturnega
društva Ivan Cankar Jurovski Dol, Vokalna
skupina Mavrica iz Jarenine, Vokalna skupina Pavlova hiša iz Avstrijske Radgone, Tunjiški oktet iz Tunjic pri Kamniku, Zagorski
oktet iz Zagorja ob Savi ter, seveda, gostitelj
srečanja Jurovski oktet.
Da je vse nastopajoče tega srečanja prevevala bogata ustvarjalna energija, je bilo
začutiti že pred začetkom srečanja, ko so posamezne skupine prihajale na jurovski trg in
jih je lepota kraja in prireditvenega ambienta
popolnoma očarala. Seveda pa je k celostni
podobi prireditve pripomogla tudi narava, ki
je z igro sonca, oblakov in pojemajoče svetlobe dala temu večeru poseben čar. Ko so
obiskovalci skoraj do zadnjega kotička napolnili pripravljen prireditveni prostor, smo se
prepustili pesmi, ki je zadonela po dolini ob
Globovnici in v srcih vseh obiskovalcev.
Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin

ni slučajno nastalo v mesecu juniju, saj je mesec junij mesec rož, žito je v polnem klasju in
bo kmalu zrelo za žetev, sonce in zemlja pa

Zadnjo junijsko soboto se je v avstrijskem
Stradnu odvijal zanimiv festival pevskih zborov, na katerega je bil posebej povabljen tudi
Cerkveno prosvetni mešani pevski zbor KD
Sveta Ana, ki se je tega festivala udeležil prvič. Med več kot 30 pevskimi zbori,
ki so prišli iz avstrijske Koroške in
Štajerske, ter med 700-800 pevci so
Slovenci poželi stoječe ovacije obiskovalcev pevskega prizorišča ter
čestitke in takojšnja vabila k povezovanju in koncertiranju po Avstriji, med drugim že na naslednji
festival v letu 2015. Poslušalci, med
njimi dirigenti in aktivni pevci, so
bili presenečeni nad tako generacijsko pestrim sestavom in odlično
zvočno podobo, ki jo že desetletja
vztrajno oblikuje zborovodkinja
Natalija Šijanec. Vzdušje je bilo
zelo pevsko naravnano, kako pa
bi lahko bilo drugače med samimi
pevci, pozitivizem se je širil tudi na obrazih
in niti različna jezika nista bila ovira za pozitivno naravnano komunikacijo in odlične
kritike. Slovenci so prebili led in morda po-

zabili na tisti manjvrednostni kompleks, ki
ga velikokrat nosijo nekje v nahrbtniku, in se
sosedom predstavili zelo samozavestno in z
odličnim nastopom. Prav tako so zelo dostojno zastopali in predstavljali občino in bodo

III. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin

sta na višku svojih moči. In v takšnem znamenju je bil pripravljen tudi oder, na katerem
so se zvrstili vsi nastopajoči.
3. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin je sovpadalo tudi s kresno nočjo, ko po
starem izročilu sonce vso naravo napolni s
skrivnostnimi močmi, ki naj bi potem vse
leto varovale pred nesrečo. Tako smo čudovito poletno prireditev zaključili z željo, da nas
moč kresne noči spremlja skozi čase sprememb, čase teme in čase luči. In kjerkoli nas
bo vodila pot, nosimo s seboj semena dobrih
sprememb, ki jih lahko zasejemo kjerkoli v
življenju.
Misli o pesmih, semenih radosti in semenih upanja je z obiskovalci delila Vida Ornik,
zadnje seme v kresnem večeru pa je odvrgel
Jurovski oktet, ki so mu obiskovalci navdušeno potrdili: bilo je lepo!
Vida Ornik, foto: Maksimiljan Krautič

Festival pevskih zborov – Chorfestival v Stradnu

morda tudi vez za še katero od občin na avstrijskem Štajerskem.
Suzana Rejak Breznik
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Koncert na gradu Cmurek
Konec maja se je na cmureškem gradu na
Tratah, ki spada pod upravljanje občine Šentilj, odvil prvi grajski koncert, kot so ga poimenovali pevci KD Gabrijela Kolbiča. Koncert je bil izveden na grajskem dvorišču in
zelo dobro obiskan, domači pevci pa so v svoji

sredi gostili Šentanelski kvintet s Koroške, ki
je s svojim milozvočnim nastopom obogatil
koncert. Da pa so se poslušalci razživeli, so
poskrbeli mladi harmonikarji Aleša Role ter
Munda frajtonarji, ki so občinstvo resnično
dvignili na noge. Župan Edvard Čagran je
bil zelo vesel odločitve o
izvedbi koncerta na gradu,
»saj se je v gradu začelo po
dolgem času dogajati nekaj lepega in kulturnega.«
Predstavniki JSKD pa so
podelili Gallusove in Maroltove značke na področju dolgoletnega pevskega
sodelovanja na kulturnem
področju. Sledila je pogostitev in druženje nastopajočih v KS Velka.
SReBr

Prejemniki Maroltove ali Gallusove značke

Ne prezrite: obiskal nas je revizor!
V Kulturno-gledališkem društvu Reciklaža
smo letos priredili že tretji literarni natečaj,
ki se je, kot dve leti poprej, zaključil z druženjem v Sveti Trojici. Gre torej za že skorajda
tradicionalno trojičevanje, ki je letos zaradi
kasnejšega datuma in manjšega števila udeležencev potekalo v prav prijetni komorni
zasedbi. Tokratni natečajni izziv se je namreč
izkazal za precej trd
oreh, v katerega marsikdo ni upal ugrizniti, a si, hvala bogu, na
njem nihče izmed 37
udeležencev ni zlomil
zob. Prejeli smo kar nekaj zelo izvirnih časopisnih novic, ki se tako
ali drugače zanimivo
poigravajo s tematiko
Gogoljeve
komedije
Revizor. Dogodek smo
letos prijavili tudi na
Teden ljubiteljske kulture, ki ga je razpisal JSKD.
Ko smo se malodane udomačili v samostanski kleti, kjer nas je prijazno pozdravil
župan Darko Fras in kjer nam je prav tako
prijazno natakal Jože Žel, je sledil ogled cerkve pod vodstvom patra Bernarda. Po Trojici je udeležence ponovno popeljal turistični
vodnik Jože Ploj. Za kulturno hrano je - po
kulinaričnih užitkih pri Jožetu doma in v lovskem domu - poskrbela odlična mariborska
etno glasbena zasedba Kontra Kvartet, ki je
kulturni dom preplavila z zvoki čudovitega
klezmerja – tradicionalne judovske glasbe.

Zaključna prireditev je potekala v Žabi,
kjer smo razglasili glavne nagrajenke, prejemnico nagrade za najboljši srednješolski prispevek in štiri knjižne nagrajenke. Strokovna
žirija v sestavi Iva Stropnika, Ane Porenta in
Marjana Pungartnika je tokrat resnično izbrala same babe – zaradi anonimnosti nate-

čaja morebitne pritožbe moških udeležencev
kategorično zavračamo !
Udeležencem je Breda Slavinec zaupala,
kdo je bil del nekdanje trojiške literarne tradicije, Jože Ploj je spregovoril o zanimivih
navadah literatov, ki so davno tega gostovali
v Trojici, kantavtor Matej Krajnc pa nam je
svoje nauke kar odpel.
Čeprav so pred nami počitnice, se v društvu že rojevajo ideje za nova trojičevanja …
Sara Špelec,
predsednica KGD Reciklaža

Andreja Tusulin - 1. samostojna likovna razstava
V četrtek, 5. junija 2014, ob 11.30 uri je bila
v avli OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu
otvoritev 1. samostojne likovne razstave Andreje Tusulin, rojene Potočnik, iz Zgornjega

Partinja, članice likovne skupine Kulturnega
društva Ivan Cankar Jurovski Dol.
Andreja je začela svojo ljubiteljsko ustvarjalno likovno pot pred šestimi leti. Uporablja
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redko tehniko armiranega platna, na katerega
slika z akrilnimi barvami, ponekod barvam
dodaja pesek, žico ter druge gradbene materiale. Najljubši so ji abstraktni motivi, pri
nekaterih slikah pa izhaja iz narave oz. iz
realnih motivov, kot so razne živali, rože ...
Je samoukinja. V zadnjem času se udeležuje
številnih slikarskih delavnic, seminarjev itn.,
kjer svojo znanje nadgrajuje.
Na otvoritveni slovesnosti sta spregovorila
Ana Šuster Kraner, profesorica likovne umetnosti na OŠ, ki je tudi samostojna slikarka in
oblikovalka, ter ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa
Stanislav Senekovič, ki je tudi odprl razstavo.
Spregovorila sta o svetovno znanih velikanih
abstraktne slikarske umetnosti, kot so Pablo
Picasso in drugi, ter o našem domačinu, pokojnem učitelju Jožetu Hudalesu, po katerem
je imenovana tudi osnovna šola. Oba sta
Andreji zaželela veliko uspehov pri njeni nadaljnji slikarski poti. Otvoritev je popestrila
flavtistka Anja Krautič, učenka 7. razreda.
Predsednik kulturnega društva Ivan
Cankar Miroslav Breznik

ŠPORT
NK Lenart kronal najuspešnejšo sezono in uvrstitev v 3. SNL
Za nogometaši NK Lenart je nepozabna sezona, ki je klubu prinesla najboljšo uvrstitev
v članski konkurenci v svoji skoraj 20-letni
zgodovini. Pred dvema letoma se je Lenarčanom uspelo iz 1. MNZ Maribor prebiti v t.i.
Štajersko ligo, ki je do te sezone delovala pod
okriljem MNZ Celje. V lanski, krstni sezoni je
NK Lenart uspel doseči zadani cilj in obstanek
v ligi. Letošnji cilji so bili višji, v klubu so se
namreč spogledovali z mesti čim bližje vrhu.
S 13-imi zmagami, 9-imi neodločenimi in le
4-mi porazi so zbrali 48 točk in osvojili končno
tretje mesto, s čimer je bil cilj uresničen. Zmagovito so nogometaši tudi končali sezono, saj
so v zadnjem krogu na domačem igrišču premagali ekipo Slovenj Gradca z visokim rezultatom 5:1. Med strelce za domače so se vpisali
Dejan Hager, Miha Burian, Matej Brumen in
Mitja Marko. Slednji je nasprotno mrežo zatresel 2-krat.
V Lenartu se bomo v prihodnji sezoni nagledali kvalitetnega nogometa
Doseženo 3. mesto prinaša NK Lenart tudi
zgodovinsko uvrstitev v novoustanovljeno
3. SNL – sever. Nasprotniki najuspešnejšega
slovenskogoriškega velikonogometnega kluba

bodo v prihajajoči sezoni med tretjeligaši: Fužinar, Koroška Dravograd, Radlje, Mons Claudius Rogatec, NK Šampion Celje, Drava Ptuj,
Šmarje pri Jelšah, Malečnik, Šentjur, Slovenska
Bistrica, NK Podvinci, NK Maribor B in zmagovalec dodatnih kvalifikacij med 6. uvrščeno
ekipo Štajerske lige NK Zreče, prvakom 1.
MNZ Maribor NK Korotan Prevalje in prvakom 1. MNZ Celje NK Rogaška.
Med njimi gre posebej izpostaviti bivša prvoligaška kluba in sicer NK Dravograd in NK
Drava Ptuj in novoustanovljeno drugo ekipo
najtrofejnejšega slovenskega kluba NK Maribor B. Seveda pa bodo trd oreh predstavljali
tudi vsi drugi omenjeni klubi.
3. SNL = visok rang tekmovanja = nove
organizacijske zahteve + dodatne finančne
obveznosti
Uvrstitev v 3. SNL pa prinaša poleg uglednih
nasprotnikov in visokega ranga tekmovanja
tudi nove, manj sladke skrbi. Stroški organizacije domačih tekem in sodelovanja v 3. SNL
so namreč višji kot v Štajerski ligi. Prav zato v
klubu upajo, da jim bo pri »projektu 3. liga«
prisluhnila tudi občina.
Dejan Kramberger

Brata Verbošt razveseljujeta z rezultati
Atletska sezona je že v polnem zamahu in
tudi mlada športnika Gregor in Tadej Verbošt
že navdušujeta z rezultati, seveda pa njuni cilji
sežejo še višje.
Gregor je po 10-dnevnih pripravah v Medulinu v sezono startal v začetku maja na mitingu
v Šentjurju, kjer je na 600 metrov dosegel svoj
osebni rekord 1:23,28, kar je zadostovalo za 6.
mesto. Sledilo je odlično tretje mesto v Ljubljani, spet z novim osebnim rekordom, tokrat
na 800 metrov, izpostaviti pa je potrebno še
mednarodni miting v Zagrebu, kjer se je kljub
prometni nesreči zbral in zasedel 10. mesto, v
Novi Gorici sredi junija pa je izgubil mesto na
stopničkah v zadnjih metrih, vendar je popravil osebni rekord tudi na 1.500 metrov. Gre za
uvodne tekme, ki služijo načrtovanju forme,
vendar je Gregor že nakazal dobro delo v pripravljalnem obdobju in si pripravil odlično
osnovo za glavni del sezone. Nadeja se krepkega izboljšanja osebnih rekordov v prihodnjih
tekmah. Letošnja sezona je zanj prelomna, saj
vstopa iz mladinske v mlajšo člansko in člansko kategorijo.
Tadej je moral zaradi obveznosti v šoli, zaključuje dodiplomski študij kineziologije, in

strokovnega dela v športni rekreaciji v Ljubljani treninge zelo prilagoditi, zato v tekmovalno
sezono vstopa nekoliko pozneje in nekoliko
manj specialno pripravljen. Vrhunec forme
pričakuje v začetku avgusta in v sredini septembra. Sam začetek sezone je bil zanj kljub
temu veliko boljši kot v preteklih letih, zato
letos v poznem delu sezone načrtuje krepko
izboljšanje rezultatov na 800 in 1500 metrov.
Za cilje si je postavil čas 3:58 na 1.500 metrov
in 1:51 na 800 metrov. V Ljubljani je v taktični
tekmi zmagal na 800 metrov, s časom 1:54,86
pa se je že zelo približal svojemu cilju. Še prej
je zasedel 5. mesto na mednarodnem mitingu
v Slovenski Bistrici na 800 metrov, v zadnjih
metrih pa je izgubil prestižno zmago v teku na
ljubljanski grad. V Zagrebu je z novim osebnim rekordom 4:03,65 zasedel 7. mesto v konkurenci atletov iz šestih držav, smolo pa je imel
dan pred pokalom Slovenije v Novi Gorici, saj
je rekreativna tekačica stopila v progo in mu
ob trku nekoliko poškodovala ahilovo tetivo.
To ga je ustavilo le za dober teden. Veseli ga, da
mu z lastnim načrtovanjem treningov in regeneracije uspeva dosegati zastavljene cilje.
Matevž Čuček

Odlična lenarška rokoborca
Mlada lenarška rokoborca Tinej in Žan
Perko sta na mednarodnem turnirju v Bistri
pri Zagrebu dosegla odličen rezultat. Tekma
je bila 31. junija, na njej pa so sodelovali
klubi iz Avstrije, Madžarske, Slovaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije in Hrvaške. Tinej je v kat. 35 kg z dvema zmagama in dvema porazoma dosegel 4. mesto, brat Žan pa v
kat. 45 kg stremi zmagami in enim porazom
odlično 2. mesto. Za Rokoborski klub Lenart
je to velik uspeh.
T. J.

19. julija dan športa na Poleni
Društvo "Mladi do kraja" Lenart 19. 7. 2014 organizira dan športa na Poleni v Lenartu.
9.00 - Tek Slovenskih goric v sodelovanju s ŠKSG (10km – nagradni sklad 250 Eur –
prijava do 13. 7. 2014, tudi preko e-maila:dmklenart@gmail.com, potrjena s
plačilom prijavnine: sodelovanje na teku + tekaška majica)
11.00 - Turnir v odbojki na mivki (mešane trojke, praktične nagrade – prijave na dan
dogodka do 9-ih: sodelovanje na turnirju + malica)
21.00 - After party in podelitev nagrad v Čvekarni Askari
Prijavnina na tek oziroma odbojko je 10 Eur in s tem tudi včlanitev v DMK.
Dogodek bo potekal ves dan in je rekreativne narave, zato vabljeni vsi tako k ogledu kot
udeležbi!
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ZA RAZVEDRILO

Zaključna prireditev ŠD Lenart
Že stari Grki so dejali: Zdrav duh v zdravem
telesu! In predvsem danes, ko se nam vsem nekam mudi in hitimo, je dobro in koristno, da si
vzamemo čas tudi za svoje telo.
V tem sklopu je v petek, 30. 5. 2014, potekala
zaključna prireditev Športnega društva Lenart.
Veliko število nastopajočih je lep dokaz, da se
v društvu dobro dela z mladimi, ki se vsako
leto v večjem število vključujejo v organizirano
vadbo. Na gimnastičnem poligonu so se nam
predstavili cicibani pod vodstvom Gabrijele
Murko, Cirile Robič in Estere Pivec. Dekleta,
ki sta jih letos vodili Jerneja Fišer Kurnik in Petra Fišer, so nam pokazala nekaj znanja na ponjavi in parterju, svoj nastop pa so popestrila s
plesnim delom. Fantje pod vodstvom Antona
Petovarja so nastopili na drogu, parterju in ponjavi, kjer so pokazali že zelo dobro znanje.
Karateisti, katerih trener je Darko Zarić, so
nam prikazali nekaj kat in borb. Kot gostje so
nastopile članice plesnega in mažoretnega kluba Lenart ter mladi gimnastičarji ŠD Center
Maribor. Slednji so ponovno navdušili občinstvo, ki je dodobra napolnilo lenarško dvorano.
Mladi telovadci, tudi člani kadetske reprezentance Slovenije, so navdušili s svojim akrobatskim znanjem na parterju in visokimi in zahtevnimi skoki na mali prožni ponjavi.
Po prireditvi so bili člani društva zadovoljni
in z veseljem pričakujejo novo šolsko leto, ko

HUMORESKA

Razburljiva zdravstvena epizoda

se bodo začele nove vadbe v vseh skupinah: gimnastika, odbojka, karate, badminton, namizni tenis, pravzaprav rekreacija za najmlajše,
mlade in mlade po srcu. Vabljeni tudi vi!
Z dobro voljo in
vztrajnostjo se da marsikaj doseči, predvsem
pa dobro počutje in sposobnost, da težave lažje
rešujemo. Pa še družimo se in to je veliko vredno. Zato vas vabimo,
da se naših aktivnosti
udeležite v čim večjem
številu, da postanete
tudi sami del te vesele,
razgibane družbe. Se vidimo naslednje leto.
Zapisali: Petra in Tea

Cvetki Bezjak in Tatjani Gobec 4. mesto na DP v balinanju
Članicama Balin kluba Voličina Cvetki Bezjak in Tatjani Gobec je na nedavnem državnem
prvenstvu v balinanju v dvojicah, ki je potekalo
22. junija v Ljubljani, uspel svojevrsten podvig.
V absolutni konkurenci 28-ih parov sta Cvetka
in Tatjana kot za šalo izločali v medsebojnih
dvobojih favorizirane nasprotnice iz najboljših
slovenskih balinarskih klubov ter se na koncu zavihteli tik pod oder za zmagovalce, na
odlično 4. mesto. Čeprav velja 4. mesto v svetu
športa za nehvaležno, sta balinarki iz Voličine
z doseženim dosegli zavidanja vreden uspeh.
Zavedati se moramo, da sodi Slovenija v tem
športu v sam svetovni vrh.
K temu velikemu uspehu ženske ekipe Balin
kluba Voličina je potrebno dodati še 1. mesto v
medobčinskem tekmovanju iz pretekle sezone.
V lanskem letu je ekipa balinark iz Voličine nastopala v 1. slovenski ženski ligi, a je na žalost
po polovici odigranega prvenstva morala zaradi finančnih težav izstopiti iz tega tekmovanja.
Mirno lahko zapišemo: velik uspeh tako
majhnega kraja in dokaz, da se da v športu
veliko narediti s srčnostjo in željo po igri. Finančne težave športnih klubov in društev pa so

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.
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Piše: Tomaž Kšela

že druga, žal, že velikokrat opevana zgodba v
naši lokalni skupnosti.
D. K.

»Peter, kje pa si se danes dopoldne mudil,
da je tvoj stroj za rezkanje počival?« je pred
dnevi pri malici šivilja Marica povprašala
rezkarja Petra.
»Bil sem na stiku pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti,« je pojasnil Peter.
»Na kakšnem stiku?« je zanimalo Marico.
»Šlo je za prvi neposredni, kurativni stik
na lokaciji izvajalca,« je ponovno pojasnil
Peter.
»Hej, Peter, kaj pa govoriš. Povej mi po
domače, kje si bil, da te bomo vsi razumeli,«
se je razburila Marica.
»Pst,« je dal prst na usta Peter. Nato pa
je zašepetal: »Povedano po domače, sem bil
pri zdravniku.«
»Ubožček, kaj pa so ti tam delali?« se je
raznežila Marica.
»V mojem primeru je šlo samo za epizodo,« je vljudno odgovoril Peter.
»Kaj pa je to epizoda,« je izbuljila oči Marica.
»Epizoda je zdravstvena oskrba pacienta
v eni vrsti zdravstvene dejavnosti izvajalca
na eni lokaciji. Epizoda se začne s trenutkom, ko pacient stopi skozi vrata, konča pa
se, ko odide ali z njegovo napotitvijo na oddelek druge vrste ali z njegovo smrtjo. Izjemoma sta lahko ob enem stiku dve epizodi,
če pride med prvo epizodo do nepričako-

Smeh je pol zdravja
Politiki in obrtniki
»V čem je razlika med politiki in obrtniki?«
»Ne vem.«
»Obrtniki nikoli sami ne pridejo, politiki pa nikoli sami ne odidejo.«

Opravičilo
»Sram te bodi! Ali nisi nič pomislil na
svoje starše,« se je razburil varnostnik v
veleblagovnici, ko je mladeniča zalotil
pri kraji.
»Saj sem, samo tukaj nisem našel zanju
nič primernega,« se je opravičil mladenič.

Med
»Gospod doktor, pri seksu sem onemogel. Kaj naj storim?« je starček povprašal
zdravnika.
»Vsako jutro pojejte žlico medu,« mu je
svetoval zdravnik.
Čez mesec dni je zdravnik povprašal
pacienta, ali mu je med kaj pomagal.
»Gospod doktor, delno pomaga,« je
odvrnil starček. »Brenčim že, pičiti pa še
ne morem.«

Predavanje
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

vanega poroda,« je Peter skrivoma prebral
z listka, ki ga je povlekel iz žepa.
»Peter, ali se ti je zmešalo? Zakaj klatiš
traparije, namesto da bi nam po domače
povedal, kako je bilo pri zdravniku,« se je
razburil mizar Tone.
»Zato, ker je ministrstvo za zdravje, ki ga
trenutno vodi predsednica vlade, sprejelo
odredbo o določitvi enotne definicije ključnih pojmov v zdravstvu,« je pojasnil Peter.
»Raje upoštevam, kar je odredila vlada, kot
da bi govoril po svoje oziroma po domače
in se izpostavil riziku, da me zaprejo.«
»Tega pa zares ne razumem, zakaj o dogajanjih v zdravstvu ne moremo več govoriti po domače, da bi vsi razumeli, za kaj gre,«
je dejal Tone.
»Meni pa je to, kar pravi Peter, postalo
popolnoma jasno,« je vzkliknila Marica.
»Če bi oblast dovolila, da se o razmerah v
zdravstvu govori tako, da bi vsi razumeli, bi
davkoplačevalci in uporabniki zdravstvenih storitev že zdavnaj zblazneli in zakuhali
revolucijo.«
»Marica, mislim, da imaš prav,« je dejal
Peter. »Vendar te moram opozoriti, da se
po novi odredbi ne reče več, da bi zblazneli
in zakuhali revolucijo, temveč da bi doživeli
razburljivo zdravstveno epizodo ob stiku z
odredbodajalci.«

»Prosim, ne zamerite mojemu možu, da
je zapustil vaše zanimivo predavanje,«
je žena po predavanju o zdravi prehrani
opravičila moža.
»Res mi je bilo malce neprijetno, ko je
zapuščal dvorano,« je dejal predavatelj.
»Ne, ne, tega ne smete jemati osebno.
Že od mladih let hodi med spanjem.«

Na sodišču
»Obtoženi delavec vam je rekel, da ste
nori. Je to res?« je sodnik na sodišču
vprašal direktorja.
»Res je.«
»Zakaj ga pa potem tožite?«

Pripravlja T. K.

Pri mesarju
»Dajte mi sedem kil mesa,« naroči
gospa srednjih let mesarju.
»Izvolite,« reče mesar, ko odtehta meso.
»Vam dam v vrečko?«
»Ne, ne, samo videti sem hotela, za koliko sem se zredila v zadnjega pol leta.«

Tašča in zet
»No zet, sedaj pa mi povej, ali si zadovoljen z mojo nedolžno hčerkico,« je po
poročni noči tašča ljubeznivo vprašala
zeta.
»No, niti ne posebej.«
»Baraba, kdo pa misliš, da si? Cela vas
jo je hvalila, ti pa jo boš kritiziral.«

Obleka
»Rada bi pomerila tisto rdečo obleko
v izložbi,« je gospa srednjih let rekla
trgovcu.
»Zaradi mene kar izvolite. Lahko pa
greste tudi v kabino za preoblačenje.«

Nakup darila
Moški hodi po trgovini in išče darilo
za svojo ženo. Vsako darilo, ki je malce
dražje, takoj odloži.
»Kaj bi si želeli za darilo, če bi bili moja
žena,« vpraša čez pol ure prodajalko.
»Drugega moža.«

Maturantska obleka
»Lahko zamenjam maturantsko obleko,« je mladenka vprašala prodajalko.
»Lahko. Kaj pa je z njo narobe?«
»Odurna je. Moji mami je všeč.«

Razlika
»Kakšna je razlika med moškimi in
ženskami?«
»Moški radi pijejo, četudi niso žejni,
ženske pa rade govorijo, četudi nimajo
o čem.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Agatine skrivnosti 2014
Povabilo k sodelovanju in napoved prvega dela skrivnosti

V

LAS Ovtar Slovenskih goric in Razvojni agenciji Slovenke gorice načrtujemo ponovitev projekta Agatine skrivnosti, ki je v lanskem letu v osrčje Slovenskih goric pritegnil
številne pohodnike in jih zasvojil s prelepo ljubezensko zgodbo med Friderikom Herbersteinom in Agato Nürnberger s konca 16. stoletja.
Tudi letos bomo Agatine skrivnosti odkrivali zadnjo počitniško soboto, torej 30. avgusta
2014. Vse podrobnosti bomo zapisali za naslednjo številko Ovtarjevih novic, ki bo izšla tik
pred dogodkom, aktualne novice pa bomo objavljali na spletni strani www.lasovtar.si in na
facebook profilu Ovtarjevih novic.
Medtem ko je bila v lanskem letu v okviru projekta ponatisnjena originalna izdaja Ilaunigovega Črnega križa pri Hrastovcu, organizatorji letos pripravljamo izdajo otroške slikanice
z naslovom Agata, žlahtni cvet s
Štraleka, ki sta jo ustvarili domačinki, pisateljica Stanka Devjak

in ilustratorka Nina Šulin. Javna predstavitev slikanice z dramatizacijo njene zgodbe je načrtovana za 20.
avgust. Spremljala jo bo otvoritev razstave z deli naših mladih likovnikov, ki so že ali še bodo prispela na
javni natečaj, objavljen v pretekli številki Ovtarjevih
novic.
Osrednji dogodek, 30. avgusta, bo zaznamoval
Pohod po poteh Friderika in Agate. Trasa pohoda
sicer ne bo bistveno spremenjena, zato pa nas bodo ob njej pričakali novi prizori iz njunega
življenja. Na tem mestu gre iskrena zahvala in pohvala vsem igralkam in igralcem ter mentorjema Aleksandri Blagojevič in Andreju Vršiču, ki kot prostovoljci z veliko pozitivne energije
pripravljajo gledališki del projekta. Pred samim pohodom v letošnjem letu na osrednjem trgu
v Lenartu ob srednjeveški tržnici načrtujemo še novost, ustvarjalne delavnice za otroke.
Sledi še troje vabil, na katere se lahko odzovete na telefonski številki 051/660-865 in 059/128773, na e-naslov: info@lasovtar.si ali na naslov Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Najprej vabimo vse prostovoljce, ki so nam pripravljeni pomagati, da nas čim prej kontaktirajo. Pomoč potrebujemo tako pri pripravi kot pri izvedbi prireditve (animacija otrok in
pohodnikov, gledališki del, pohodniški del) in prav vsak bo dobrodošel!
Nadalje vabimo vse naše ponudnike, ki bi želeli s svojo ponudbo sodelovati na srednjeveški
tržnici, da nas o tem obvestijo najkasneje do 31. julija.
Na koncu pa velja povabilo še sponzorjem in donatorjem. V lanskem letu smo imeli na
voljo (omejena) sredstva EU, RS in občin, hkrati pa so sodelovali še: TBP, d. d., Saubermacher
Slovenija, d. o. o., DBS, d. d., Kmetijska zadruga Lenart, z. o. o., Igor Alatič, s. p. (ozvočenje
prireditev) in Fekonja Simon, s. p. (Gostilna »29«), ki se jim ob tej priložnosti ponovno zahvaljujemo. Letos javnih virov, žal, ni več na voljo. Dejanska vsebina letošnjega projekta je tako
v celoti odvisna od pridobljenih sponzorskih in donatorskih sredstev. Verjamemo, da smo v
lanskem letu uspeli dokazati moč Agatine zgodbe in njen potencial za promocijo našega območja, zato računamo na pozitiven odziv. Pomoč se lahko nakaže na transakcijski račun »LAS
Ovtar Slovenskih goric«, IBAN SI56 1934 0500 8170 947, odprt pri DBS, d. d., sklic 00 2014100. Vsem sponzorjem bomo zagotovili objavo logotipa na tiskanih promocijskih materialih
in v medijskih sporočilih, ki bodo nastali v okviru tega projekta, kakor tudi na naših spletnih
straneh. Zaradi pravočasne organizacije aktivnosti prosimo sponzorje in donatorje, da nas o
svojem prispevku obvestijo do 31. julija. V kolikor bi želeli izrecno podpreti izdajo slikanice,
pa organizatorji ustrezno informacijo potrebujemo do 21. julija.
Na koncu le še iskreno vabilo vsem, da si rezervirate 20. in 30. avgust za novo odkrivanje
Agatinih skrivnosti.
Za organizacijski odbor Tanja Vintar, foto Z. K.

Strokovna ekskurzija z izobraževanjem v
okviru projekta EKO LAS Slovenskih goric

V

ečkrat pridelovalci izrazijo željo po
strokovnem ogledu kmetij, ki s svojim
delom dosegajo pozitivne rezultate v
lokalni skupnosti in tudi na širšem območju.
Na strokovni ekskurziji po sosedski Prlekiji
smo obiskali štiri vzorne primere tržno uspešnih kmetij, ki
se prav vse ukvarjajo z ekološko pridelavo in predelavo na
kmetiji. Kmetije se povezujejo
v EkoPrlekijo, projekt, ki ga financira LEADER program. Na
ekskurziji smo imeli priložnost
izobraževanja na terenu iz prakse, dolgoletnih izkušenj z ekološko pridelavo kmetovalcev.
Na prvi kmetiji Berden v
Hrastju–Moti smo si ogledali pridelavo ekoloških sadik
in zelenjave. Kmetija je bila v
preteklosti vključena v integrirano pridelavo, pred leti pa se je preusmerila v ekološko

kmetovanje. Gospodar je s pridelavo zelo
zadovoljen, kar je bilo razvidno iz njegovega

Razlog zamika je predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Program razvoja
podeželja 2014-2020, ki napoveduje nove statusne spremembe LAS. Do priprave tega obvestila
uredba še ni dokončno usklajena (sprejem je bil po časovnici Ministrstva za kmetijstvo in okolje načrtovan v juniju 2014). Predlagana določila, ki se nanašajo na organizacijsko obliko LAS,
tudi niso dovolj natančna. Že v mesecu maju smo zato na pristojno ministrstvo naslovili naš
konkreten predlog rešitve, na katerega pa še nismo prejeli nobenega odgovora. Občni zbor (kot
najvišji organ društva) tako nima pogojev za sprejemanje potrebnih odločitev, zato sklic občnega zbora do prejema dovolj natančnih navodil glede statusnega preoblikovanja LAS ni smiseln.
Vse potrebne odločitve za nemoteno delovanje »LAS OVTAR Slovenskih goric« za obdobje
do sklica občnega zbora je sprejel razvojni svet na svoji seji 22. 4. 2014.
Za vse podrobnejše informacije smo vam na razpolago. Hvala za razumevanje.
Vida Šavli,
predsednica Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric
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vezuje poslanstvo: zemlja, za katero skrbijo,
ohraniti rodno in zdravo, in vsem, ki želijo
uživati zdravo hrano, pomagati
k zastavljenemu cilju. Pravijo,
da je ves njihov trud pri delu
poplačan, ko vidijo zadovoljne stranke. Kmetje poudarjajo
predvsem to, da so vsi njihovi
izdelki zrasli na zemlji, ki jo
»hranijo« izključno z organskimi gnojili, s kompostom iz rastlin – trave, detelje in lucerne,
na nekaterih kmetijah pa tudi z
živinskim gnojem.
Polni dobrih vtisov, pridobljenega znanja iz prve roke in
dobre volje smo zaključili prijetno izobraževanje po kmetijah.
M. G., M. F.

LAS Ovtar tudi letos na AGRO!
V »LAS OVTAR Slovenskih goric« tudi letos načrtujemo skupno predstavitev »Ovtarjeve
ponudbe« na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki bo potekal od 23. do 28.
avgusta.
Letošnji sejem bo počastil mednarodno leto družine in družinskega kmetovanja, zato je predstavitev naših dopolnilnih dejavnosti in dela na naših kmetijah še toliko bolj na mestu.
Zaradi pravočasne organizacije sklicujemo sestanek vseh zainteresiranih ponudnikov, ki bo
v sredo, 16. julija 2014, ob 9. uri v mali dvorani Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9,
v Lenartu.
Vljudno vabljeni!

Nova označitev objektov kulturne dediščine
macij o posameznem spomeniku ali lokaciji,
kjer je ta pozicioniran, s pomočjo mobilnih
komunikacijskih naprav, ki te povežejo na
spletno stran, kjer posameznik (turist) lahko
razbere več informacij o objektu.
Takšna rešitev omogoča nadgradnjo
osnovnih informacij, ki jih lahko razberemo
z označevalne table.
V nadaljevanju se predvideva označitev še
več objektov dediščine.
R. V.

Posebno obvestilo vsem članicam in članom
LAS Ovtar
Vse članice in člane Društva za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« obveščamo, da je sklic občnega zbora za leto 2014 zamaknjen v popočitniški čas.

podajanja izkušenj in vrtnin na polju in v rastlinjakih. V nadaljevanju smo se ustavili na
Ekološki Turistični kmetiji Vrbnjak in Biokmetiji ZEL na Kogu, ki se ukvarja s predelavo
zelenjave, s konzerviranjem. Družino po-

V

okviru projekta Signalizacija na območju LAS Ovtar Slovenskih goric potekajo označitve 20 objektov
kulturne dediščine. Označitev je narejena v
skladu s Priročnikom za označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov, ki ga je izdalo
Ministrstvo za kulturo.
Na tabli premera 18 cm tako najdemo: ime
spomenika z angleškim prevodom, enotno
identifikacijo dediščine (EŠD), naziv organa,
ki je spomenik razglasil (občina), znak Haaške konvencije-spoznavni znak konvencije za
označevanje kulturnih dobrin ter QR kodo.
Tovrstna rešitev označevanja nepremičnih
kulturnih spomenikov ponuja možnost uporabe kodnega sistema za pridobivanje infor-
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