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5. Oktobra se bo v šestih občinah osrednjih slovenskih goric za mesto župana potegovalo 16 kandidatov, za občinske svetnike pa 220 kandidatov. Na listah za člane svetov krajevnih skupnosti
je 62 kandidatov. V občini Benedikt sta kandidata za župana mag. Milan Repič (SLS) in Milan Gumzar (sk. volivcev). V Cerkvenjaku kandidirajo Jože Gregorec (SDS), Marjan Žmavc (sk.
volivcev) in Mirko Kozar (sk. volivcev). V Lenartu so kandidati za župana Igor Jurančič (sk. vol. neodv. liste. za Slov. gor.), Andrej Kocbek (SD), mag. Janez Kramberger (sk. vol. s podp. SLS),
mag. Ivan Vogrin (sk. vol.) in Marjan Banič (SDS). V občini Sv. Ana je edini kandidat Silvo Slaček (sk. vol.). V občini Sv. Trojica so kandidati Marjan Klobasa (NSi), Smiljan Fekonja (SDS),
Darko Fras (sk. vol.) in Danijel Tušek (SD). V občini Sv. Jurij v Slov. gor. je edini kandidat Peter Škrlec (SDS).

Prevent Halog v likvidacijo,
odpovedi prejelo 412 ljudi
V lenarškem podjetju Prevent Halog,
ki se ukvarja s proizvodnjo avtomobilskega tekstila, so v sredo, 17. septembra, 412
zaposlenim že razdelili odpovedi pogodb
o zaposlitvi z enomesečnim odpovednim
rokom. Direktor Mitja Hauser je potrdil, da
so zaradi izgube posla z največjim dobaviteljem Daimlerjem podjetje že teden dni prej
poslali v likvidacijo.
»V našem in imenu lastnikov obžalujemo
vse, kar se dogaja trenutno okoli podjetja,
žal pa moramo razumeti, da se moramo
gibati znotraj razpoložljivih okvirov. Na
zboru delavcev smo zaposlenim povedali,
da pri nas ni bilo slabih delavcev. Vsi so bili
nadpovprečno dobri, na kar kažejo tudi letošnji rezultati poslovanja, a v takšnih razmerah ni druge izbire,« je dejal Hauser.
Prvi mož podjetja, ki je sicer del Preventove skupine poslovneža Nijaza Hastorja, je
zagotovil, da zaposleni ostajajo v delovnem
razmerju do 17. oktobra, najpozneje sredi
novembra pa jim bodo izplačali zadnje polovične plače za oktober in vse odpravnine,
ki jim pripadajo.
Manjši del, 87 od skupaj okoli 500 zaposlenih, in preostale posle so medtem že
prenesli na leta 2009 ustanovljeno podjetje
IMS Avtomotivi. Na čelu podjetja je od 1.
septembra Rok Zlodej, ki načrtuje pridobivanje novih poslov, med temi pa naj ne bi
bilo le šivanje sedežnih prevlek.
»Radi bi ostali znotraj avtomobilske industrije, kar pa ni pogoj. Usmerili se bomo
predvsem na inovativne izdelke. Sicer pa
smo delavce prezaposlili pod enakimi pogoji, kot so jih imeli v Preventu Halogu, med

njimi tudi dva invalida in tri starejše delavce,« je dejal Zlodej, ki je skupaj s Hauserjem
napovedal, da si bodo prizadevali podjetje
znova postaviti na vsaj približno nekdanjo
raven z okoli 200 do 300 zaposlenimi.
Župan občine Lenart mag. Janez
Kramberger poudarja, da za občino Lenart in ostale občine osrednjih Slovenskih goric likvidacija Preventa Haloga
pomeni drastično poslabšanje socialne
slike, zato pričakuje pomoč države: »Iskreno pričakujem pomoč naše države,
da bo začela z urejanjem evropsko primerljive davčne in zaposlitvene zakonodaje.«
Na mariborski enoti Zavoda za zaposlovanje so se pripravljali na najbolj črn
scenarij. Mirjana Zgaga, Zavod za zaposlovanje RS: »Nekaj priložnosti iščemo
tudi v lokalnem okolju, vemo, da na območni službi Ptuj tudi Boxmark nenehno išče nove šivilje in zaposluje, tudi v
Velenju so pripravljeni, skratka, vsi smo
nekako v akciji, da tem ljudem ponudimo čim prej druge priložnosti, ki obstajajo na trgu dela«.
Medtem na sodišču v Stuttgartu potekajo pravni postopki v zvezi z nenadno izgubo posla z Daimlerjem. Prvo zmago naj
bi že dosegli, a se je Daimler na odločitev
sodišča pritožil, dokončna odločitev pa
naj bi bila znana v naslednjih dneh.
STA, Jasmina Godec
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Ob volitvah - po Trstenjakovih stopinjah

S

mo tik pred lokalnimi volitvami, pa tudi
pred obletnico smrti znamenitega Slovenca dr. Antona Trstenjaka, ki se je rodil 8. 1. 1906 v bližnjih Radmoščih, umrl pa
29. septembra 1996 v Ljubljani.
In kaj imajo skupnega volitve in Trstenjak?
Na prvi pogled malo, v resnici pa veliko. Trstenjak je bil predvsem človek z veliko začetnico, vsaj približno taki pa naj bi bili tudi
bodoči župani in občinski svetniki, ki so sedaj že znani, vendar imajo volivci še vedno
možnost, da izberejo po svoji presoji najboljše. Svetovno uveljavljen filozof, psiholog in
teolog Trstenjak se je med bralci še posebej
priljubil zaradi svojega pisanja o človeku in
Slovencih kot narodu. Že naslovi njegovih
tovrstnih knjig so več kot zgovorni: Za človeka gre, Med ljudmi, Pota do človeka, Hoja za
človekom, Človek v stiski.
K temu je treba dodati Trstenjakovo neposredno skrb za ljudi. Še na stara leta je brezplačno svetoval vsakomur, ki se je pri njem
oglasil, ne glede na to, ali je bil ta človek veren
ali ne, kakšen je bil njegov svetovni nazor in
kako je bil strankarsko opredeljen.
Morda se je od večine slovenskih teologov
še najbolj približal zaradi svojih stališč in ravnanja sedanjemu papežu Frančišku.
Bil je razumevajoč do vsakogar in kritičen
do vseh, če je mislil, da po njegovem mnenju
ravnajo napačno.
Žal je takih ljudi malo, tudi v politiki, kjer
smo praviloma bolj prizanesljivi do ''naših
ljudi'', do drugače mislečih pa smo ne tako
malokrat skorajda sovražno razpoloženi. Čeprav smo vsi samo ljudje, nekateri preveč poudarjajo svoje sposobnosti in dobre lastnosti,
kar seveda velja še posebej za politike, ki redko priznajo svoje napake.

Seveda je iluzorno pričakovati od bodočih
lokalnih politikov, da bodo vsestranski zgled
drugim državljanom. Smemo pa upati, da bo
velika večina delala v dobrobit ljudi, ki jih
bodo izvolili, in da bodo pri svojem odgovornem delu sodelovali z drugimi ljudmi, ne glede na njihovo politično prepričanje, če bodo
presodili, da so pripravljeni pomagati pri razvoju svojega okolja in nesebično pomagati
drugim ljudem, ne pa predvsem skrbeti za
napolnitev svojega žepa. V duhu Trstenjakovih izročil bi morali bodoči župani predvsem
skrbeti za dobrobit ljudi, za njihovo lepše in
celovitejše življenje in za vsestransko dobro
počutje. Udeležba na raznih prireditvah, ki
je seveda nujna, sama po sebi še ne pomeni
iskrenega prizadevanja za naštete cilje, včasih je le vaba za izvolitev. Pa tudi pospešena
gradnja infrastrukture tik pred volitvami še
ne pomeni, da kandidatom gre zares za ljudi,
največkrat se ''bojijo'', da sicer ne bodo izvoljeni.
Naj za konec tega moraliziranja omenim
Trstenjakovo zapisano misel, da smo Slovenci znani kot pošteni ljudje. Ali res?
Če sodimo po nekaterih ravnanjih politikov, tudi županov, bi lahko rekli, da se je
Trstenjak vsaj deloma motil, ko je seveda dobronamerno pisal o poštenosti Slovencev.
Nekateri hočejo za vsako ceno, tudi na račun poštenosti priti ali ostati na oblasti, ker
se jim to očitno splača, saj so njihovi volivci
pogosto naivni, a kar se poštenosti tiče, večinoma raje zamižijo na en oko in se delajo,
da je predvsem pomembno, kaj je in kaj bo
inkriminirani politik naredil, o poštenosti pa
mislijo, da smo skorajda vsi bolj ali manj nepošteni.
Tone Štefanec

POPRAVEK OBJAVE

Popravek objave seznama potrjenih list kandidatov za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Lenart na rednih volitvah, razpisanih za dne 05. oktobra 2014. V volilni enoti št. 2 se pri
kandidatu pod zaporedno številko 3 popravijo podatki o predlagatelju in se pravilno glasijo:
2.
Štefan FRAS,
roj. 09.05.1940, stan. Jurovska cesta 12, Lenart
poklicni voznik, upokojenec
predlagatelj: Slovenska demokratska stranka - SDS
Uredništvo
Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94 4693/07 – ZLV-UPB3, 45-1987/08 – ZLV-H, 83/12 – ZLV-I) v zvezi z določbo 61. člena
Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109-4648/06 – ZVDZ-UPB1, 54-2904/07
– odločba US) in na podlagi dopisne seje z dne 24.09.2014
Občinska volilna komisija Občine Lenart objavlja

POPRAVEK RAZGLASA

Popravek objave seznama potrjenih list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Lenart, na rednih volitvah, razpisanih za dne 05. oktobra 2014, v volilni enoti št. 1, ki
obsega območje Krajevne skupnosti Lenart, se pri predlagatelju NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI, pri kandidatki pod zaporedno številko 2. popravijo podatki o delu,
ki ga opravlja in se pravilno glasijo:
2.
mag. Jasmina BREZNIK,
roj. 11.06.1974, stan. Cmureška cesta 36 a, Lenart
magistra znanosti, direktorica javnega zavoda
Popravek objave seznama potrjenih kandidatov za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti
Lenart, na rednih volitvah, razpisanih za dne 05. oktobra 2014, v volilni enoti št. 5, se kandidat pod zaporedno številko 4. Mitja MARKO, roj. 29.12.1990, stan. Lormanje 3 a, Lenart,
gostinski tehnik, natakar, predlagatelja: DEJAN KRAMBERGER IN NEODVISNA LISTA ZA
SLOVENSKE GORICE, IZLOČI iz seznama potrjenih kandidatur. Za volilno enoto št. 5 je
namreč posamezen predlagatelj lahko podal kandidaturo le za enega kandidata.
Predsednica Občinske
volilne komisije Občine Lenart
Lidija Krebl Vukovič, univ.dipl.prav.

1. septembra začeli veljati popravki nove socialne zakonodaje

Zopet nekoliko več pravic za socialno šibke

N

ova socialna zakonodaja, ki jo je
sprejela še Pahorjeva vlada, je sicer
odpravila nekatere slabosti prejšnje
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(zlasti je zmanjšala možnosti za zlorabo socialnih pravic), vendarle pa je socialno najbolj šibkim povzročila mnogo težav in tegob,

da o problemih, s katerimi so se pri njeni
implementaciji srečevali prizadevni socialni
delavci na terenu, niti ne govorimo. Življenje
je še enkrat pokazalo, da ni bilo ne dobro in
ne modro, da tedanja vlada in poslanci pred
sprejemom nove socialne zakonodaje niso
prisluhnili pravočasnim opozorilom, pripombam in predlogom strokovnjakov, ki
socialno zakonodajo uporabljajo pri svojem
vsakodnevnem delu.
Na srečo je pod pritiskom prizadetih in
strokovne javnosti državnozborskim poslancem v prejšnjem mandatu uspelo 21. novembra 2013 sprejeti nekaj popravkov nove
socialne zakonodaje. Večina teh sprememb je
začela veljati 1. septembra letos.
Po novem bodo centri za socialno delo
upoštevali bolj realen materialni položaj vlagateljev, ki prosijo za različne oblike pomoči
iz javnih sredstev, kot doslej. Če bo na primer
družinski član začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil in podobno, zaradi česar
se mu bodo zmanjšali dohodki, bo lahko oddal novo vlogo in center za socialno delo bo
izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.
V dohodek družine, ki ga upoštevajo centri za socialno delo, se po novem prav tako
ne bo več všteval celoten otroški dodatek. Po
novem je ugodnejši tudi način upoštevanja
dohodka od študentskega dela za socialno
najbolj ogrožene družine (prejemnike denarne socialne pomoči). Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni
(otroški dodatek, državna štipendija, plačilo
vrtca) študentsko delo ne bo več upoštevalo
kot dohodek, pač pa se bodo upoštevali le
njihovi tekoči (periodični) dohodki.
Od avgusta dalje je višji (usklajen) osnovni
znesek denarne socialne pomoči, kar vpliva
tudi na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana
(torej na posmrtnino) in na posebno obliko
izredne denarne socialne pomoči kot pomoč
pri kritju stroškov pogreba (torej na pogrebnino). Denarna socialna pomoč po novem
znaša 269,20 evra (prej 265,22). Prav toliko
znaša tudi posmrtnina. Pogrebnina pa znaša
po novem 538,40 evra (prej 530,44).
Po novem je višji tudi znesek premoženja,

ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči. Zato se je krog upravičencev
do nje razširil.
Po novem je prav tako višji dodatek za
otroka v enostarševski družini. Avgusta je ta
dodatek znašal 26,92 evra, septembra pa se je
povečal na 53,84 evra.
Višja je tudi denarna socialna pomoč za
drugo odraslo osebo. Tej kategoriji upravičencev se je po uvedbi nove socialne zakonodaje socialni položaj namreč najbolj poslabšal. Denarna socialna pomoč za drugo osebo
se je iz 134,60 evra dvignila na 161,52 evra.
V prvi polovici letošnjega leta se je zaradi
sprememb socialne zakonodaje že povečalo
število prejemnikov denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in število prejemnikov dijaških štipendij. Julija letos
je denarno socialno pomoč prejelo 50.895
ljudi, julija lani pa 47.117. Izredno denarno
socialno pomoč je letos julija dobilo 5.089
ljudi, lani julija pa 3.842.
Povečalo se je tudi število prejemnikov
državnih štipendij. V letu 2013 jih je bilo
povprečno 22.812, v letu 2014 (v obdobju
januar-junij 2014) pa povprečno 34.853. Odkar veljajo zadnje spremembe na področju
državnih štipendij, se je torej njihovo število
znatno povečalo. Med prejemniki državnih
štipendij je bilo 26.035 dijakov in 18.818 študentov.
Že s 1. januarjem letos so vrnili državne
štipendije mladoletnim dijakom. S spremembami socialne zakonodaje so dali več prostega preudarka centrom za socialno delo pri
upoštevanju nepremičnine, omilili so dedovanje – (vračati ni potrebno denarne socialne
pomoči in izredne denarne socialne pomoči,
ki jo je oseba prejela za 12 mesecev ali manj,
od celotne prejete pomoči pa je treba vrniti
2/3 dane pomoči), razširili so tudi splošne
pogoje za upravičenost do pravice do varstvenega dodatka.
Evalvacija nove socialne zakonodaje je pokazala še veliko drugih pomanjkljivosti, ki jih
prejšnja vlada ni uspela odpraviti. Zato pri
odpravljanju napak nove socialne zakonodaje čaka veliko dela tudi novo vlado.
T. K.

Uživalci pokojnin in opravljanje samostojne dejavnosti

Samostojni podjetniki – upokojenci morajo
vrniti pokojnine

V

eč deset upokojencev je konec avgusta razburila odločba, ki so jo prejeli
od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, češ da morajo za
določeno obdobje za nazaj vrniti pokojnine,
ker so po upokojitvi nadaljevali svojo dejavnost kot samostojni podjetniki.
Nekateri upokojenci, ki so še vedno tudi samostojni podjetniki, morajo vrniti več deset
tisoč evrov, ki jih marsikdo med njimi nima
kje vzeti. Še posebej so razburjeni tisti, ki so
se pri uradnih osebah ob upokojitvi pozanimali, ali lahko nadaljujejo svojo dejavnost,
vendar očitno pravih pojasnil niso dobili.
Konec avgusta so na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
pripravili novinarsko konferenco na temo
»Uživalci pokojnin in opravljanje samostojne
dejavnosti«. Na njej so pojasnili, da je zavod
v vseh omenjenih postopkih ravnal zakonito. Zavarovanec namreč pridobi pravico iz
obveznega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravic. Eden izmed
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine
je prenehanje obveznega zavarovanja. Navedeno pomeni, da je v sistem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji ves čas od vzpostavitve sistema dalje
vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja
kakršnegakoli dela ali dejavnosti in hkratnega uživanja pravice do pokojnine, razen
tistih, ki jih zakon izrecno dovoljuje (gre za
institut delne pokojnine; institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in hkratno
izplačevanje sorazmernega dela že priznane
pokojnine; institut izplačevanja 20 odstotke
predčasne ali starostne pokojnine ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do
pokojnine in zavarovanju v nespremenjenem

obsegu obveznega zavarovanja in za delo
upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja (civilno pravne pogodbe kot na primer
podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o poslovodenju ipd.).V okviru druge
področne zakonodaje je urejeno še začasno
in občasno delo upokojencev (Zakon o urejanju trga dela), osebno dopolnilno delo in
kratkotrajno delo (Zakon o preprečevanju
zaposlovanja in dela na črno) in opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Zakon o
kmetijstvu).
Ker je po novem zakonu ta problematika
urejena nekoliko drugače, kot je bila po starem, je zakon omogočal zavarovancem, da
svoj status uredijo do 31. 12. 2013 ter se odločijo, ali bodo nadaljevali s samostojno dejavnostjo ali pa se bodo odločili za prejemanje
pokojnine.
Leta 2014 je zavod po uradni dolžnosti
začel postopek preverjanja za 658 upokojencev, ki so prejemali pokojnino in nadaljevali
s svojo dejavnostjo (med njimi je bilo 568
samostojnih podjetnikov, 33 odvetnikov,
23 proizvajalcev elektrike, 13 detektivov, 8
zdravnikov in zobozdravnikov, 3 samozaposleni v kulturi, 1 poklicni športnik in 1 lekarnar). Le za 15 odstotkov se je izkazalo, da
bodo morali vrniti pokojnine, pa še od teh se
jih je polovica pritožila in nekateri so s pritožbo uspeli.
Na novinarski konferenci so poudarili, da
je zavod že pred navedenim preverjanjem
samozaposlene upokojence opozarjal na ta
problem. Sicer pa morajo zavarovanci, ki
uveljavljajo pravico do pokojnine, na vlogi
podati izjavo, kdaj jim obvezno zavarovanje
preneha, in tudi, ali so registrirani za opravljanje samostojne dejavnosti. Pri tem so
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opozorjeni, da odgovarjajo za resničnost svojih navedb.
Ves čas ob registracijah s.p. upokojence, ki
registrirajo dejavnost, na možnost prekinitve
izplačila pokojnine za čas opravljanja dejavnosti opozarjajo tudi referenti vstopnih točk
VEM, ki jim je zavod posredoval vsa potrebna pojasnila. Prav tako zavod sam odgovarja
na prejeta vprašanja upokojencev, ki želijo
registrirati dejavnost, ter pojasnjuje posledice registracije s.p. za izplačevanje pokojnine.
Obsežno gradivo o uskladitvi lastnosti zavarovanca za osebe, ki imajo registrirano dejavnost in zanje velja prehodno obdobje po
ZPIZ-2, je objavljeno tudi na spletni strani
zavoda.
Člani združenja slovenske fotovoltaike
pa so se obrnili kar na ministrico za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Anjo Kopač Mrak, saj morajo nekateri zaradi
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sončnih elektrarn na svojih strehah vračati
pokojnino. Ministrica jim je odgovorila, da
energetski, ne pokojninski zakon določa, da
gre pri sončnih elektrarnah za pridobitno dejavnost.
»Na mojo pobudo bo ZPIZ pri vseh upokojencih, ki so opravljali dejavnost in so
hkrati prejemali pokojnino, po uradni dolžnosti preveril, ali je dobiček v posameznem
letu presegel znesek letne minimalne plače. V
kolikor dobiček ni presegel zneska letne minimalne plače, zavarovanje ni obvezno, kar
pomeni, da pokojnine za to obdobje ne bo
treba vračati. Takšna praksa bo veljala tudi v
prihodnje,« je prav tako pojasnila ministrica.
Nekateri prizadeti upokojenci – samostojni podjetniki se bodo obrnili na novo vlado,
če jim ne bo prisluhnila, pa bodo zadevo predali ustavnemu sodišču.
T. K.

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo po novem velja za vse v obrti

Več pravic za člane sindikata obrti in
podjetništva

V

osrednjih Slovenskih goricah, kjer ni
veliko tovarn in velikih podjetij, sta
relativno dobro razvita obrt in podjetništvo. Za vse delavce, ki delajo v obrti in
podjetništvu, po novem velja Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo, ki so jo sklenili
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov
(ZDOPS), Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). Ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Anja Kopač Mrak je namreč ugotovila splošno veljavnost Kolektivne pogodbe za obrt
in podjetništvo Slovenije. Sklep o tem je ministrica izdala 22. julija, objavljen pa je bil v
Uradnem listu republike Slovenije (59/2014
- 1. 8. 2014).
Ker je Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo pridobila splošno veljavnost, lahko
vsak delavec v obrti zahteva, da mu njegov
delodajalec zagotavlja plačo, regres za letni
dopust, regres za malico, povračilo stroškov
prevoza in druge pravice, ki pripadajo delavcem po omenjeni kolektivni pogodbi za obrt,
ne glede na to, ali je član Sindikata obrti in
podjetništva Slovenije (SOPS) ali ne. Tisti, ki
so včlanjeni v ta sindikat, imajo po omenjeni kolektivni pogodbi še nekaj pravic več, ki
so jih dolžni spoštovati vsi delodajalci. Med
drugim imajo člani SOPS en dan dopusta več,
en dan dopusta jim pripada ob rojstvu otroka, poleg tega pa imajo pravico do 10 odstotkov višjih jubilejnih nagrad za deset, dvajset
in trideset let dela. Člani sindikata imajo več
pravic zato, ker s plačevanjem članarine in
delovanjem v sindikatu financirajo in zagotavljajo socialni dialog na področju obrti in
podjetništva, brez česar kolektivne pogodbe
dejavnosti za obrt sploh ne bi bilo mogoče
skleniti.
Generalni sekretar SOPS Martin Muršič je
ob razširitvi veljavnosti kolektivne pogodbe
za obrt dejal, da so se s tem obrestovala dolgoletna prizadevanja sindikata, pa tudi drugih socialnih partnerjev na področju obrti in

podjetnitva. Poslej bo pri plačah in drugih
pravicah delavcev v obrti več reda, zato bo
tudi manj nelojalne konkurence. Doslej so
nekateri delodajalci povečevali svojo konkurenčnost tako, da so delavcem dajali nižje
plače in priznavali manj pravic, kot je določala kolektivna pogodba.
Sicer pa Zakon o kolektivnih pogodbah
določa, da če kolektivno pogodbo za eno ali
več dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, lahko ena od
strank predlaga razširitev kolektivne pogodbe na vse delodajalce v dejavnosti, za katere
je sklenjena kolektivna pogodba. Minister
ugotovi razširjeno veljavnost celotne ali dela
kolektivne pogodbe, če jo je sklenil en ali več
reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot polovico delavcev
pri delodajalcih, za katere se predlaga razširitev veljavne kolektivne pogodbe. Minister je
pri odločitvi o razširjeni veljavnosti celotne
ali dela kolektivne pogodbe vezan na predlog
predlagatelja.
Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo sta 24. marca lani podpisala ZDOPS in
SOPS, letos 31. januarja pa je naknadno k njej
pristopila še OZS, ki lani še ni imela prostovoljnega članstva in potemtakem ni mogla
biti sopodpisnica kolektivne pogodbe.
Po podatkih Obrtnega registra, ki ga vodi
OZS, je razvidno, da obrtno dejavnost v Sloveniji opravlja 20.733 delodajalcev, ki skupaj
zaposlujejo 128.898 delavcev. Iz registra članov OZS pa izhaja, da člani zbornice zaposlujejo 86.910 delavcev. Ker se člani OZS in
ZDOPS prekrivajo, so upoštevali samo članstvo v OZS.
Na osnovi vsega omenjenega je ministrica
ugotovila razširjeno veljavnost Kolektivne
pogodbe za obrt in podjetništvo ter o tem
izdala sklep.
T. K.

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
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Občina Benedikt

Komunalno opremljanje nove soseske

V

občini Benedikt so sredi septembra
dno priseljujejo mlade družine, ki jih privabi
stekla dela na komunalnem opremljaveč stvari: stanovanja in gradbena zemljišča
nju Vinogradniške poti v Benediktu,
po dostopnih cenah, dobra komunalna oprekjer na zelo lepi lokaciji blizu centra kraja, pa
mljenost kraja ter dober vrtec in osnovna
vendar v čudovitem naravnem okolju, nastaja
šola, kar je za mlade družine izjemnega ponova manjša soseska. Na Vinogradniški poti
mena. Seveda je treba k temu prišteti tudi dobodo zgradili meteorno in fekalno kanalizabro cestno infrastrukturo in bližino avtoceste
cijo, položili bodo kable za telekomunikacije,
od Maribora do Lendave.
uredili bodo vse potrebno za javno razsvetljaBenedikt se širi tudi zahvaljujoč domačivo ter uredili makadamsko cesto. Kot nam je
ma gradbenima firmama (Gradbenik Stanko
povedal župan občine Benedikt Milan GumBernjak in Juven), ki sta zgradila veliko stazar, ki že več kot tri desetletja sodeluje tako
novanj v kraju. Velika večina teh stanovanj je
rekoč pri vsaki investiciji v kraju in pomaga
že prodanih, med kupci pa so bile v glavnem
vsakemu graditelju, pa naj bo domačin ali
mlade družine.
priseljenec, bo komunalna ureditev manjše
Trenutno je mogoče dobiti v Benediktu
nove soseske ob Vinogradniški poti občino
trisobno na novo zgrajeno stanovanje, veliko
stala okoli 25.000 evrov. V soseski je trenutno
75 kvadratnih metrov, za okoli 71.000 evrov,
pet stanovanjskih hiš, štiri gradbene parcele
dvosobno stanovanje velikosti 60 kvadratnih
pa so še nepozidane.
metrov za nekaj več kot 60.000 evrov in na
Poleg tega so se v občini Benedikt v sepnovo zgrajeno garsonjero za okoli 30.000
tembru lotili tudi sanacije in krpanja cest ter
evrov. Stanovanja v Benediktu so za kupce še
čiščenja jarkov in pretočnih jaškov, saj so leposebej zanimiva tudi zaradi tega, ker bodo
tošnje ujme v osrednjih Slovenskih goricah povzročile
precej škode.
V občini Benedikt so
konec poletja in na začetku jeseni potekala tudi intenzivna dela pri izgradnji
nizkoenergetskega vrtca. Po
besedah Gumzarja so streho
in fasado že zgradili. Objekt,
v katerem bo prostora za sedem oddelkov, je zelo ličen.
Streha objekta, ki je širok
23,20 metra in dolg 34,50
ter visok 8,20 metra, je ravna. Vrtec bo imel sedem
igralnic za otroke in dodatni
prostor za dejavnost otrok v
dveh etažah. Severozaho- Novi vrtec bogati tudi pogled na kraj …
dni del objekta v pritličju
je predviden za prostore
delilne kuhinje in za tehnični prostor. Nadtam prej kot slej zgradili Terme Benedikt. Instropje nad istim delom pa je predvideno za
vesticija je zastala zaradi tega, ker je šel invepisarne zaposlenih. Skupno bo v vrtcu na
stitor, to je bilo gradbeno podjetje CM Celje,
voljo 941 kvadratnih metrov površin, njegov stečaj. Sedaj stečajna upraviteljica prodaja
va izgradnja pa bo stala preko dva milijona
projekt z gradbenim dovoljenjem ter zemljievrov. Velik del sredstev bodo zagotovili iz
ščem in polovico termalnega vrelca. Investievropske blagajne in državnega proračuna.
tor, ki bo to kupil, bo lahko Terme Benedikt
Sicer pa občina Benedikt še vedno sodi
začel graditi tako rekoč takoj.
med občine z najmlajšim prebivalstvom v
T. K.
Sloveniji. To pomeni, da se v občino še ve-

Občina Benedikt aktivno deluje na področju varčevanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije. Poleg varčevanja z energijo v javnih stavbah in priprave energetskih izkaznic
organizira tudi

Redna mesečna energetska svetovanja za občane,
ki bodo potekala
vsako 3. sredo v mesecu (15. 10. in 19.11.2014)
med 15. in 17. uro v sejni sobi Občine Benedikt.
Z vami bo energetski svetovalec, ki bo odgovarjal na vaša vprašanja, povezana z varčevanjem z energijo, izolacijo hiš, menjavo stavbnega pohištva, menjavo kurilnih sistemov
ali energentov, z namestitvijo solarnih kolektorjev, velikostjo hranilnikov toplote, vzdrževanjem naprav … Svetovalec vas bo seznanil tudi z možnostmi pridobitve nepovratnih
sredstev Eko sklada in vam pomagal pri izpolnjevanju vloge.
V okviru svetovanj bodo med 16. in 17. uro organizirana tudi različna predavanja:
• 15. oktobra 2014 - Vsa dejstva o energetski izkaznici, kdo in kdaj jo
potrebuje in kolikšna je cena izdelave;
• 19. novembra 2014 - Predstavitev solarnih kolektorjev za pripravo
tople sanitarne vode in za ogrevanje in predstavitev uporabe lesne
biomase za ogrevanje.
Občani lahko dobijo brezplačne osnovne energetske nasvete in informacije tudi po telefonu, in sicer vsak dan med 8. in 14. uro na telefonski številki 02/ 234 23 63. Vprašanja lahko
pošljete tudi po elektronski pošti na naslov info@energap.si. Na vprašanja bo odgovarjal
energetski strokovnjak Energetske agencije za Podravje. Na njihovi spletni strani lahko
najdete tudi številne informacije in nasvete, povezane z rabo energije – www.energap.si.
Ker varčevanje z energijo in raba obnovljivih virov energije pomeni tudi znižanje stroškov,
vas vabimo, da se svetovanj in predavanj udeležite v kar največjem številu.
Župan Milan Gumzar
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Občina Cerkvenjak

Razgrnili bodo občinski prostorski načrt

V

občini Cerkvenjak bodo po več letih dela na občinskih prostorskih
dokumentih letos na začetku jeseni
končno javno razgrnili predlog Občinskega prostorskega načrta. Kot nam je povedal
župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je
podjetje Urbis iz Maribora, ki za občino izvaja strokovna dela pri pripravi tega načrta, že
opravilo vse potrebno za razgrnitev.
Kot je znano, je pri nas zaradi zapletenih
predpisov pot od priprave do sprejema občinskega prostorskega načrta zelo dolga, saj v
večini občin traja več kot pet let. V postopku,
ki ga določa zakon, mora dati svoje mnenje
in soglasje na ta načrt več kot trideset zainteresiranih organov in institucij, zato je rešitve med njimi zelo težko uskladiti. Poleg tega
pa je postopek drag, saj sprejem tega načrta
skupaj z vsemi taksami, soglasji, strokovnimi
mnenji in drugimi stroški stane manjšo občino približno toliko kot asfaltiranje enega do
treh kilometrov ceste. Upajmo, da bo nova
vlada te postopke spremenila, poenostavila
in predvsem pocenila.
Občinski prostorski načrt bodo v občini
Cerkvenjak razgrnili v avli Kulturnega doma.
Po tem, ko bo razgrnjen, bo lahko naj dal pripombe vsak zainteresiran občan ali lastnik
zemljišča. Vse pripombe bodo proučili strokovnjaki in jih upoštevali, če bo to možno
glede na strokovna načela in predpise. Nato
bo občinski prostorski načrt dokončno sprejel občinski svet.
Kaj bodo občani in občina z njim pridobila? V prvi vrsti bo občina pridobila nekaj de-

set novih stavbnih zemljišč za individualno
gradnjo, ki jih je doslej primanjkovalo. Poleg
tega bo občina dobila možnosti za širitev komunalne in gospodarske infrastrukture, brez
katere nadaljnji in še hitrejši razvoj občine ni
mogoč.
Kot pravi župan Žmavc, bo Cerkvenjak
pridobil nove manjše zazidalne soseske, saj
za večje ni naravnih danosti oziroma prostora. Tako bodo investitorji lahko postopoma
zgradili stanovanjske hiše v soseskah Cerkvenjak–jug, Cerkvenjak–vzhod in Cerkvenjak–
center. V centru kraja bo na voljo tudi dovolj
prostora za ureditev občinskega središča.
Sicer pa bo po novem občinskem prostor-

skem načrtu še naprej imela prednost razpršena gradnja in poselitev po slemenih gričev,
ki se stekajo v doline. Zato se bodo v občini
Cerkvenjak razvijala naselja, ki se raztezajo
po slemenih.
Novi občinski prostorski načrt je občina
potrebovala tudi zaradi tega, ker se je in se
še bo interes za gradnjo individualnih hiš v
občini zelo povečal zaradi izgradnje avtoceste
od Maribora do Lendave in zaradi izgradnje
odcepa v Cerkvenjaku. Danes si lahko mlade
družine v Cerkvenjaku postavijo hišo glede
na razmere v Mariboru za pol cene, do središča mesta pa lahko po avtocesti pridejo v
25 minutah. Iz istega razloga so tudi v občini
Sveta Trojica z občinskim prostorskim načrtom že pripravili načrte za izgradnjo soseske
Trojica–jug.
V Cerkvenjaku pa ne širijo možnosti za
gradnjo individualnih hiš samo zaradi novih
priseljencev, temveč tudi zato, ker se število
otrok v občini Cerkvenjak povečuje. To je
bila tudi ena od prednostnih nalog, ki si jo je
pred štirimi leti zadal župan Žmavc. Več kot
bo otrok, več gradbenih parcel bodo v občini
potrebovali v bližnji prihodnosti.
Sicer pa v občini Cerkvenjak zadnje čase
zelo skrbijo za otroke in mlade, saj se zavedajo, da so njihova bodočnost mladi. Tako
danes odpirajo novi petoddelčni nizkoenergetski otroški vrtec Pikapolonica v središču
Cerkvenjaka, ki je v arhitekturnem pogledu
eden od najbolj atraktivnih objektov v osrednjih Slovenskih goricah. Dejansko bo imel v
enotni zgradbi vrtca vsak oddelek otrok svojo
veličastno zgradbo s še veličastnejšo sprednjo stekleno
steno. Tako bo vsak oddelek
otrok imel svojo individualnost, poleg tega pa bo direktno povezan z naravo in
okoljem.
Zahvaljujoč novemu vrtcu so letos sprejeli v otroško
varstvo 70 malčkov, medtem
ko so jih lani samo nekaj več
kot 50. Kako pomembno pa
je, da so otroci vključeni v
predšolsko vzgojo, ve vsak
pedagog. Zato predstavlja
izgradnja novega vrtca v
Cerkvenjaku nov korak naprej v izboljšanju
pogojev za otroke in mlade v občini. Kot pravi Žmavc, se v občini trudijo, da bi imeli mladi primerljive pogoje za osebnostni razvoj z
mladimi v mestih.
Sicer pa se v občini Cerkvenjak že pripravljajo na trgatev potomke najstarejše trte na
svetu - Johanezove trte, ki je dobro obrodila.
Zanjo je vse leto lepo skrbel občinski viničar
Ivan Janez Pučko, ki je na svoji domačiji konec poletja slovesno odprl svoj lasten vinotoč.
Trgatev Johanezove trte, ki je prerasla v turistično prireditev z mednarodno udeležbo, bo
letos predvidoma okoli 12. oktobra.
T. K.

Občina Lenart

Izgradnja vodooskrbnega omrežja za
območje KS Voličina

O

bčina Lenart je v mesecu decembru
2013 v skladu z navodili Ministrstva
RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) ter zakonom
o javnem naročanju izvedla po odprtem postopku izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških
del za izgradnjo vodooskrbnega omrežja po
območju KS Voličina.
Občina Lenart je v podpisu pogodbe z
izbranim izvajalcem podjetjem Knuplež, d.
o. o., in s Komunalo Slovenske gorice, d. o.
o., ker je 11. 9. 2014 prejela pozitiven sklep
o sofinanciranju projekta s strani MGRT,
in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
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razvoj.
Za izvedbo investicije je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in soglasje
vseh županov celotne Podravske regije ter
pozitivno mnenje MGRT na Izvedbeni načrt
RRP Podravske regije za obdobje 2013-2015.
Predvideva se izgradnja novih vej vodovodnega omrežja, ki bo priključeno na mariborski vodovod, kar bo omogočilo konstantni pretok zdrave pitne vode, zadostne tlake
ter nemoteno oskrbo z vodo. Istočasno bo
zgrajena ustrezna hidrantna mreža z nadzemnimi hidranti za stalno zagotavljanje požarne vode. Celotno območje bo oskrbovano

iz istega vodnega vira. Predvidena skupna
dolžina vseh vodov je 13.155 m. Z izvedbo
investicije bo urejena vodooskrba za 398 prebivalcev v 135 obstoječih gospodinjstvih, ki
živijo v naseljih Selce, Črmljenšak, Straže in
Rogoznica. Skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 849.210,16 EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost) in se bo
izvajala predvidoma skladno s časovnim načrtom od meseca oktobra 2014 do septembra
2015. Viri za sofinanciranje so zagotovljeni s
prejemom pozitivnega
sklepa in po podpisu
pogodbe o sofinanciranju s strani Ministrstva
za gospodarski razvoj in
tehnologijo:
• EU, ESRR, v okviru
prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, v
znesku 673.332,54
EUR in
• lastna
finančna
sredstva v znesku

175.877,62 EUR so tudi načrtovana v
občinskem proračunu.
V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale, bodo predvideno investicijo začeli
izvajati po terminskem planu, torej od meseca oktobra letošnjega leta.
Lidija Šipek, uni. dipl. inž. kmet., višja
svetovalka za kmetijstvo, EU zadeve in javna
naročila

Investicije v infrastrukturo 2014
Ureditev cest in komunalne opreme naselja Radehova,
severno od regionalne ceste

V

okviru te investicije se izvaja gradnja
kompletne infrastrukture naselja Radehova, v katerem je trenutno cca 20
stanovanjskih hiš in cca
20 nezazidanih gradbenih parcel, na katerih
pa letno zraste še vsaj en
objekt. V naselju ni bilo
kanalizacije, javna razsvetljava je bila zasilna,
postavljena na NN-elektro omrežje, ceste so
bile v gramozni obliki.
V letu 2013 so tam pričeli z gradnjo meteorne
in fekalne kanalizacije,
postavljajo novo električno in telekomunikacijsko omrežje, javno
razsvetljavo, pločnike in
cesto. Skupna vrednost
investicije znaša 930.000,00 evrov in zajema
še dodatno navezavo kanalizacije za naselje
preko državne ceste, kjer je zraven obstoječih
objektov predvidena širitev naselja Radehova še za dodatnih nekaj stanovanjskih hiš.
Trenutno je investicija iz finančnega vidika
na dobrih 50 odstotkih realizacije. Gledano
gradbeno pa to pomeni, da je zgrajena praktično vsa kanalizacija, končana so zemeljska

dela za električno omrežje, TK-vode in javno razsvetljavo. Za ceste je prav tako vgrajena vsa potrebna nosilna gramozna plast. Do

končanja del bodo sledila še montažna dela
na javni razsvetljavi, NN-električnem omrežju in črpališču kanalizacije. Vgradili se bodo
robniki za pločnike in v letošnjem letu še asfalt nosilne plasti. Končanje del je predvideno
prihodnje leto, ko se bo poleg zaključnih del
še izvedlo asfaltiranje ceste z drugo, fino plastjo asfalta.

Izgradnja primarne sanitarne kanalizacije v naselju Radehova
Investicija je namenjena povezavi naselja
Stare Radehove na kanalizacijo s tlačnim
vodom in v nadaljevanju naselja Radehova
z gravitacijskim kanalizacijskim vodom
na skupni glavni fekalni vod, ki se gradi
vse do Čistilne naprave Lenart. Investicija

v vrednosti 179.195,32 evrov je praktično
končana, zgraditi je potrebno le še priključitev
kanala na novo čistilno napravo, za katero so
izdelani projekti in čaka na izgradnjo.
Uroš Brumec

Obnova kleti v Centru Slovenskih goric

O

bčina Lenart je v samem centru mesta
v letu 2008 obnovila in uredila objekt
na Trgu osvoboditve 9, ki je del zaščitenega trškega jedra. Zgradba je nastala ob
koncu 19. stoletja v historičnem slogu. Hiša
stoji naproti župnijske cerkve sv. Lenarta.
Danes so v objektu velika dvorana tudi kot
razstavni prostor, več prostorov, namenjenih izobraževanju in različnim drugim prireditvam za vse starostne skupine, poslovni
prostori Razvojne agencije Slovenske gorice
in Turističnega informacijskega centra osrednjih Slovenskih goric. V objektu ima svoj
sedež tudi več društev, med njimi tudi lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja »LAS
Ovtar Slovenskih goric«, Društvo mladi do
kraja Lenart, Študentski klub Slovenskih goric.
V kletni etaži se nahaja lepo obnovljena
obokana klet, ki bo v javni uporabi od leto-

ŠT. 8 | 26. SEPTEMBER 2014

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN
šnjega oktobra, saj je v zaključni fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja. Občina Lenart
ima podpisano pogodbo z LAS Ovtar Slovenskih goric na podlagi programa Leader, ki ga
izvaja Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje,
za obnovo kleti VTC13, za sofinanciranje v
višini 30.043,38 EUR, kar predstavlja 42,30 %
upravičenih stroškov skupne končne vrednosti investicije 71.032,77 EUR.
Na razširjeni vinsko-turistični cesti VTC
13 se atraktivna klet kaže kot zanimiva turistična priložnost. Osnovna usmeritev je
oblikovanje ponudbe turizma na deželi, ki
je nasprotje koncentriranemu, množičnemu turizmu v razvitih območjih. Poudarek
je na usmerjeni ponudbi, individualnosti in
razpršenosti ponudbe po širšem območju.
Vinske kleti ob cestah
omogočajo
posebno
obliko trženja lokalnih
produktov, kjer lokalni
ponudniki predstavljajo
svoje izdelke in storitve.
Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre le za
trženje vin domačih pridelovalcev, ampak za trženje celotne turistične
ponudbe, torej celotne
pokrajine z vsemi naravnimi in kulturnimi
znamenitostmi, zgodovino, tradicijo in speci-

Učni vrtovi pri
Sv. Rupertu

N

a območju LAS Ovtar Slovenskih goric je v izvedbi prvi tovrsten projekt,
kateri se v celoti predstavlja kot zelo
zanimiv zeliščni vrt, beli vrt in močvirni vrt.
Tudi drugod že poznajo raznovrstne vrtove,
ki predstavljajo del turistične ponudbe kraja.
Do začetka letošnjega oktobra bo dokonč-

fičnostmi.
Glavni cilj je dosežen, torej obnovljena klet
VTC 13 v Centru Slovenskih goric v skupni
neto površini 76,3 m2. Novo urejena klet
predstavlja osrednji protokolarni prostor
ponudbe vina, dobrot in darov podeželja ter
nudi prostor za druženje, izobraževanje in
predstavlja dodano vrednost kraja, kar posledično pomeni dvig kakovosti življenja prebivalstva tudi na podeželskem območju.
Naložba ima vpliv na vse skupine prebivalstva: ženske, moške, otroke, mlade, starostnike, invalide in vpliva tudi na večje medgeneracijsko druženje ter izkazuje pozitivnem
učinek na podobo mesta Lenart.
Lidija Šipek

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

no urejenih cca 64 arov površin, ki bodo
vizualno polepšale podobo centra Voličine.
Omogočen je enostaven dostop in uporaba
sprehajalnih poti vsem obiskovalcem kraja.
Neposreden stik z rastlinami omogoča na
kraju samem izobraževanje o vrstah rastlin za
zelene površine, kot so npr. trajnice, plezalke,
grmovnice, živa meja,
sadna drevesa, travnik
idr. Projekt vzpodbuja
povezovanje na občinskem nivoju z domačimi
in tujimi občani, z lokalnimi ponudniki zelišč
in s strokovnjaki na tem
področju.
Učni vrtovi pri Sv.
Rupertu nam razkrivajo
naravo in njen pomen,
spoznanje raznovrstnih
rastlin (20), zelišč (50)
in različne vrste sadnih
dreves (4). Celotna
vrednost investicije je
14.997,00 EUR, od tega
bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS iz
Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja preko Društva za
razvoj podeželja LAS
Ovtar Slovenskih goric
sofinanciralo 10.464,47
EUR.
Lidija Šipek

Javni poziv zlatim maturantom
in uspešnim študentom Občine Lenart
Občina Lenart obvešča dijake s stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v šolskem letu
2013/2014 postali zlati maturanti, in diplomante dodiplomskega in podiplomskega študija s
stalnim prebivališčem v Občini Lenart, ki so v študijskem letu 2013/2014 dosegli povprečno
oceno vseh opravljenih obveznosti 9,1 ali več, da oddajo na Občino Lenart prijavo oziroma
vlogo. Zlatim maturantom in uspešnim študentom, ki izpolnjujejo vse pogoje, Občina Lenart podeli denarno nagrado.
Prijavo oziroma vlogo je možno dobiti v glavni pisarni Občine Lenart oziroma na internetni
strani www.lenart.si. Razpisno obdobje za prijavo je do 10. oktobra 2014.
Župan mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.
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JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Lenart za leto 2014
Na uradni spletni strani Občine Lenart www.lenart.si je objavljen Javni razpis za podelitev
priznanj Občine Lenart za leto 2014.
Rok za oddajo pobud je sreda, 8. oktober 2014, do 12. ure.
Pobude se oddajo osebno ali po pošti v glavni pisarni Občine Lenart, 1. nadstropje.

Letošnji krajevni praznik v Voličini
zaznamoval bogat in raznolik program

T

udi letošnji ruperški praznik oz. praznik Krajevne skupnosti Voličina so
zaznamovale številne in raznolike prireditve, ki so bogate tako po številu kot po
vsebini. Tako so letošnji »Ruperški dnevi«
ponovno minili v duhu športnega, kulturnega, etnološkega, duhovnega, družabno-zabavnega in humanitarnega značaja. V času
od 6.–27. septembra lahko tako naštejemo
preko 30 prireditev, ki so se v večji meri že
odvile oz. se nekatere še bodo v tem vikendu. Na svoj račun so prišli tako najmlajši s
prireditvami za otroke kot srednja in starejša
populacija. Ob kopici športnih prireditev se
je poleg tradicionalnega »Ruperškega žegnanja« in osrednje proslave večje število ljudi
zbralo še na premierni veseloigri Trikrat hura
za ženske v izvedbi dramske skupine KTD
Selce. Na pot s kolesi po poteh KS Voličina so
se ponovno podali upokojenci iz vseh koncev
Slovenskih goric. KORK Voličina je tokrat v
okviru praznika organizirala merjenje tlaka v
Domu sv. Jožefa in krvodajalsko akcijo, katere se je v prostorih OŠ Voličina udeležilo 44
krvodajalcev. OŠ Voličina je pripravila predavanje o vzgoji otrok. Zanimiva novost v letošnjem letu je bila literarna čajanka s pesnico
Stanko Devjak. Knjižnica Lenart pa je v prostorih Knjižnice Voličina pripravila predstavitev knjige domačina Zorana Šteinbauerja z
naslovom Ljubezenski vrtiljak. Kulturni dom
v Zavrhu pa sta napolnila Dominika in Igor
Osvald, ki sta v svojem potopisnem predava-

nju predstavila svojo nepozabno sedemletno
potovanje po svetu.
Na svoja dejanja pa čakajo še Ruperške
igre pred Gostilno in pizzerijo Vinska trta,
ki se bodo odvijale danes od 18. ure dalje in
Trgatev Zavrh 2014 s 5. trgatvijo potomke
najstarejše vinske trte na svetu ter z bogatim
spremljevalnim programom, tudi s turističnim vlakcem. V preloženem teku za osnovnošolsko mladino pa se bodo otroci pomerili prihodnji petek (3. 10.) od 16. ure dalje v
Športnem parku Voličina.
Zasluge in zahvala za široko paleto dogodkov ob koncu iztekajočega se štiriletnega
obdobja gredo ponovno vam, drage sokrajanke in sokrajani, ki s prostovoljnim delom
v različnih društvih in organizacijah, ne le ob
našem prazniku, pač pa čez vse leto, skrbite
za pripravo številnih prireditev in dogodkov.
Veseli me, da je kljub gospodarski krizi in čedalje večji socialni stiski ljudi v našem okolju še vedno veliko takih, ki s prostovoljnim
delom in organizacijo številnih dogodkov
prispevate k boljšemu počutju ljudi v naši
krajevni skupnosti. Hvala vam.
Naj ob tem še dodam, da je letošnji krajevni praznik lep uvod v prihodnje leto, ko
Voličina praznuje 750-letnico prve omembe kraja v pisnih virih. Prepričan sem, da se
bomo krajani, društva in druge organizacije v
počastitev tega jubileja ponovno izkazali pri
pripravi številnih dogodkov.

Na osrednji slovesnosti ob krajevnem prazniku KS Voličina
podeljenih 7 krajevnih priznanj

Foto Tadej Kurnik

Na osrednji proslavi, ki je
v KD v Voličini potekala 19.
septembra, je bilo podeljenih
kar 7 krajevnih priznanj zaslužnim krajanom. Za svoje športne dosežke sta bila nagrajena
Alen Preložnik, svetovni mladinski prvak v kickboxu in 3.
z letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva v taekwondoju, ter Hana Pivljakovič, ki
se je uvrstila na svetovno prvenstvo v plesu. Mlada znanstvenica dr. Janja Stergar, ki je v letošnjem
letu prejela tudi posebno priznanje in nagrado za 3 najuspešnejše mlade ženske v znanosti. Za dolgoletno (več kot 35 let) prostovoljno delo v KORK Voličina je prejela priznanje
Hedvika Družovec. Prav tako za skrbno in
večletno urejanje in upravljanje Kulturnega doma v Selcah je prejel priznanje Štefan

Svenšek. Med dobitniki priznanj sta bila tudi
zakonca Irena in Esher
Hadžiselimovič. Irena
za nesebično delovanje
v programu »Starejši za
starejše« in delovanje v
različnih društvih v krajevni skupnosti, Esher
pa za pomoč pri obnovi
partizanske bolnice Cafa
in dolgoletno nesebično
pomoč sokrajanom in
aktivnem delovanju v
raznih društvih.
Priznanje posebne vrste, bronasti grb Rdečega
križa Republike Slovenije, je prejel Jože Sever za
svojo humanitarno delovanje, saj je doslej prostovoljno daroval kri že
136-krat.
Podeljeno je bilo tudi
Ovtarjevo priznanje, ki
sta ga tokrat prejela zakonca Neža in Milko Rojs
iz Selc za skrb in ohranjanje kulturne dediščine v
Slovenskih goricah.
Za Kulturni program
na proslavi so poskrbeli Pihalni orkester
MOL, Mladinski pevski zbor OŠ Voličina,
šolski ansambel OŠ Voličina, Eva Kurnik,
Dominik Petko, trio Vogrin, Silence (Jure
Recek, Jan Rojko, Tadej Kurnik in Timotej
Kurnik), Sara Hercog in KD Slovenskogoriški glasovi.

Športne prireditve v okviru praznika KS Voličina
Šport ima v krajevni skupnosti Voličina
pomembno mesto. Tako so se podobno kot
pretekla leta tudi v tem letu krajani in krajanke pomerili med seboj v različnih športnih

panogah. Na prvem mestu je bilo sicer druženje in zabava med krajani, šele nato rezultat,
čeprav je hrepenenje po zmagi tlelo najbrž
pri vsakem udeležencu teh prireditev. Z go-
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tovostjo pa lahko trdimo, da so tako športne
zaživela.
kot tudi vse druge prireditve, ki so se odvile
Nekatere prireditve je krojilo tudi vreme,
v času praznika KS Voličina, dosegle svoj natako bo tek, ki je bil predviden za otroke v
men: druženje in povezovanje med krajani.
sredini septembra, prestavljen na prvi teden
Lahko tudi rečemo: KS Voličina je ponovno
v oktobru.
Ribja smrt slavila v finalu ekipnega ribolova v Zavrhu
Društvo ljubiteljev ribolova Zavrh je v
stavljali Franci, Davorin in Tomaž Grajfoner
sklopu praznika KS Voličina pri »Jožekovih«
iz Voličine oz. zaselka Jazbine. 2. uvrščena
ribnikih v Zavrhu organiziralo finalni ekipni
ekipa Tolstobik (Rado Kramberger, Franci
ribolov. Tekmovanja, na katerem so se ekipe
Družovič in Miran Bezjak) pa je nalovila 285
pomerile na štirih turnirjih, se je skupaj uderib. Z 216-imi ulovljenimi ribami je pokal za
ležilo 12 ekip, katere so na posameznih tur3. mesto osvojila ekipa Pravi ribiči, ki so jo
nirjih sestavljali po trije tekmovalci. Preprisestavljali Mirko Kurnik, Alojz Rašl, Renato
čljiva zmaga je pripadla ekipi Ribja smrt, za
Rojko in Drago Veber. Podeljen je bil tudi
katero bi lahko rekli, da si je upravičeno nanaziv in poseben pokal za ribiškega carja, za
dela to ime, saj so zmago osvojili s 418-timi
katerega je bil proglašen Mitja Potrč.
ulovljenimi ribami. Zmagovalno ekipo so seV balinanju in nogometu slavila Tiha dolina
neposredni bližini centra Sv. Ruperta, so namreč ta dan slavili tako
v balinanju kot v nogometnem turnirju po zaselkih. V balinanju, ki
ga je pripravilo ŠD Voličina skupaj
s člani Balin kluba Voličina, so bile
ekipe sestavljene iz mešanih trojk.
Za Tiho Dolino na 1. mestu se je
na 2. mesto uvrstilo Društvo upokojencev Voličina, na 3. Jazbine, 4.
pa je pripadlo Motorističnem klubu
Ruperški voli.
Kot že rečeno, je tudi na nogometnem turnirju, ki ga je letos pripravil
KMN Slovenske gorice, med zaselki
KS Voličina slavila Tiha Dolina, ki
Prvo mesto v nogometnem turnirju med zaselki je pripadlo Tihi je pometla s konkurenco. 2. mesto
Dolini, drugo Štraleku.
je pripadlo ekipi Štraleka, 3. zaselku Hum-Zg.Voličina, 4. ekipi Dolge
Petek, 12. september, je bil očitno dan
Njive–Selce in 5. mesto ekipi Kljunošaka.
zaselka »Tiha dolina.« Člani tega zaselka, v
V streljanju z zračno puško so imeli najbolj mirne roke člani Društva upokojencev Voličina
V sklopu krajevnega praznika je bil tudi leživcev in rok so pokazali najizkušenejši, in sitos izveden tradicionalni turnir v streljanju z
cer člani Društva upokojencev Voličina, ki so
zračno puško na razdalji 10 m. Zanj je tokrat
zmagali s 443 zadetimi krogi. Zmago so DU
Voličina pristreljali Vlado Vogrin,
Ivan Vogrin in Ivan Širec.
Da je bil boj za prva mesta zelo
napet in izenačen, so dokaz le 4
krogi, ki so ločili 2. uvrščeno ŠD
Selce (Marinka Širovnik, Goran
Turek in Petra Zorman) od zmagovalcev. S 431 krogi je tretje mesto
pripadlo ŠD Zavrh (Mirko Kurnik,
Rado Kramberger in Franci Družovič). Na 4. mesto se je uvrstila ekipa
KMN Slovenske gorice, 5. mesto so
si delili KMN Slovenske gorice –
starši in ŠD Voličina, sledili so LD
Voličina, Moto klub Ruperški voli 2,
Moto klub Ruperški voli 1 in ekipa
Štraleka. Najboljša posameznika sta
Najboljše tri ekipe in posamezniki v streljanju z zračno puško
bila, podobno kot že večkrat doslej,
pri ženskah Marinka Širovnik s 154
poskrbelo Društvo za turizem, kulturo in
zadetimi krogi in v moški konkurenci Mirko
šport Slovenske gorice. Letošnjega streljanja
Kurnik s 162-timi krogi.
se je udeležilo kar 10 ekip, sestavljenih iz treh
Dejan Kramberger
strelcev. Največjo mero zbranosti, mirnih

Strokovnost vzame več časa - sanacija
Knjižnice Lenart

P

riprava sanacijskega načrta in urejanje
dokumentacije vzame več časa, če se
dela lotimo celostno in z željo po kakovostnem rezultatu. Tako so izdelava poročil

pri Gradbenem inštitutu ZRMK ter priprava
meritev v 3D tehnologiji za boljše projektiranje vzela nekaj več časa, kot je bilo sprva
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predvideno. Medtem sta bila uspešno izravnana meja s sosedo gospo Babič in sklenjen
dogovor o ureditvi sosedskih razmerij.
Dosedanji stroški vseh del so že presegli
20.000 evrov, dosedanje ugotovitve pa kažejo,
da bo potrebno odstraniti celoten tlak v kleti in sanirati stene, kot je bilo predvideno po
najslabšem scenariju. Žal škode, ki je nastala
zaradi slabe gradnje, slabo izvedenega odvodnjavanja in hidroizlacije, ne bo mogoče
popraviti drugače, kot da se zamenja skoraj
vse, razen nosilnih zidov. Tudi te bo potrebno
ustrezno posušiti, saj so se vlažili od leta 2000
dalje, sanaciji, ki sta bili izvedeni, pa problema nista ustrezno rešili.
Želim si, da bi se investitorji (in tisti, ki so
bili takrat odgovorni) iz tega primera naučili, da se z javnimi zadevami ne sme ravnati
neodgovorno, ampak kar se da natančno in
strokovno.
Izak Matej Ciraj, razvojnik
Razvojna zadruga eTRI

Občina Sveta Ana

Letošnji projekti pri Sv. Ani v glavnem
dokončani

G

lavnina projektov v občini je letos
dokončana, pove župan Silvo Slaček, a slabemu vremenu navkljub še
čakajo, da bi naredili vodovod v naselju Rožengrunt v dolžini 700 m, prav tako bodo
na tej trasi vzporedno polagali vode za optični kabel, v naselju Zgornja Ščavnica pa se
bodo razveselili modernizacije makadamske

ceste v dolžini 300 m. V času zaključevanja
redakcije so na občini ravno na podlagi razpisa zbirali ponudbe za rekonstrukcijo ceste
Froleh–Bačkova v dolžini 2 km, zato nam
natančnih podatkov o izvajalcih niso mogli
dati; gre namreč za preplastitev ceste, urejeno
odvajanje meteornih voda z muldami, jarki,
prepusti, širjenja ostrih in nevarnih ovinkov zaradi zagotavljanja
prometne varnosti v
občini. Med pogovorom
z županom Slačkom ta
pove, da se pločnik v
naselju Ledinek končuje, saj je namreč sestavni
del opreme individualne
stanovanjske cone, so pa
meteorne vode v preteklem deževnem obdobju bližnjim stanovalcem povzročale nemalo
težav, saj so večkrat zalile garažne prostore v
V Rožengruntu so na trasi dolžine 700 m razveselili z vodovodnimi
stanovanjskih hišah.
cevmi, ki čakajo na priključitev, ter s položenimi vodi za optiko. Kljub
muhastemu vremenu so dela potekala nemoteno, nadvse pomembne
pridobitve pa se je razveselilo 19 prebivalcev naselja Rožengrunt.

OŠ Sv. Ana zagnano v novo šolsko leto
Osnovna šola Sveta Ana
je že v preteklih šolskih letih
opozorila nase z odmevnimi
projekti, nadarjenimi učenci,
ki so se marsikdaj proslavili
na državnem nivoju. Letos,
verjamemo, ne bo nič drugače, pa tudi želimo jim tako
uspešno leto, kot so bila pretekla. Po pogovoru z ravnateljem OŠ Borisom Mlakarjem
gre tako tudi upati. Letos
namreč podružnično šolo v
naselju Lokavec obiskuje 14
Z zanimivimi projekti osnovnošolci
pritegnejo tudi občane občine.

2. razredu osnovne šole, prav tako
imajo neobvezne interesne dejavnosti v 4. in 7. razredu osnovne
šole. Precej poudarka je na projektih, ki se na šoli odvijajo skozi
vse leto in za katere so učenci tudi
nagrajeni (Turizmu pomaga lastna
glava, sobotne delavnice za naŠolska knjižnica kljub poplavi internetnih aplikacij za različ- darjene otroke). Ko povprašam po
na opravila - branje knjig - nikakor ne sameva, so zagotovile informacijah o letošnjih vpisih na
šolske knjižničarke.
srednje šole, ravnatelj Mlakar doda,
da so se devetošolci letos precej bolj
otrok, vrtec pa 15 otrok; centralno šolo pa
»razpršeno« vpisovali, niso vsi šli na gimnaobiskuje 216 otrok, trenutno imajo 68 malčzije, ampak so se vpisovali tudi na tehniške
kov v vrtcu. OŠ Sveta Ana spada med 15 %
šole in v sosednjo Avstrijo.
tistih šol, ki imajo 1. tuji jezik (angleščino) v

Pred trgatvijo na Pergarjevem vrhu
Anovčani težko pričakujejo drugo trgatev
na Pergarjevem vrhu na viničariji, ki je kot
etnološki spomenik lokalnega pomena čeda-

velike škode, veselijo se pa dobre kapljice,
saj se v oktobru obeta trgatev, ki je bila lani
prav množično obiskana in se je za "prvič,

lje bolj poznana in uveljavljena. Za odlična
in nagrajena vina skrbi družina Senekovič.
Letos je grozdje precej dobro kazalo, nadejajo se, da obilno deževje ne bo povzročilo

kar odlično prijela". Več o Postičevih dnevih
v naslednji številki.
Suzana Rejak Breznik
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Občina Sveta Trojica

Nov investicijski ciklus

Ž

upan občine Sveta Trojica Darko Fras
pravi, da v občini Sveta Trojica začenjajo letos jeseni nov investicijski ciklus. »Občinski svet je že potrdil dokument
identifikacije za dva investicijska projekta –
za modernizacijo ceste Brengova–Zibote (železnica) in za modernizacijo ceste Gomila–
Osek (odsek Jelen–Kocbek). V kratkem bo
stekla tudi gradnja vodovoda v Gočovskem
vrhu. Končno bodo obrodile sadove tudi
investicije v komunalno opremo in sanacijo
okolice jezera, saj sta na vidiku kar dva projekta. Naša občina je s sklepom občinskega
sveta že pristopila k projektu 'Mreža postajališč za avtodome v Sloveniji'.Poleg tega pa
nameravamo sodelovati pri projektu urejanju
naravnih kopališč v Sloveniji. Eno takšnih bo
predvidoma tudi v Trojiškem jezeru.«
Modernizacijo ceste Gomila–Osek (Jelen–
Kocbek) je občina načrtovala že v Načrtu
razvojnih programov od 2014 do 2018 v proračunski postavki Modernizacija in rekonstrukcija cest. Celotna trasa ceste, ki je dolga
1125 metrov, je razdeljena na tri odseke. Tako
bodo lahko cesto modernizirali po fazah, saj
za modernizacijo celotne trase trenutno ni
na voljo dovolj sredstev. Sprva so namreč
načrtovali, da bo za modernizacijo celotne
trase dovolj 160.000 evrov, na osnovi strokovnega popisa del pa so izračunali, da bi za
modernizacijo celotne trase potrebovali skoraj 230.000 evrov. Tako bodo tokrat modernizirali odsek ceste Jelen–Kocbek. Vrednost
te investicije so sprva ocenili na 142.221,50
evra. Po zahtevnih pogajanjih z izvajalcem
SGP Pomgrad, ki je na razpisu ponudil najnižjo ceno, pa so se uspeli dogovoriti za ceno
107 tisoč evrov. Od tega bo znaten del sredstev primaknilo ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Omenjeni odsek, ki ga
bodo modernizirali, je dolg 725 metrov, ob
njem pa sta dve stanovanjski hiši z devetimi
prebivalci, ki se modernizacije ceste najbolj
veselijo. Investicija bo trajala dve leti – 2014
in 2015.
Tudi projekt modernizacije ceste Brengova–Zibote (železnica)
je občina Sveta Trojica
načrtovala že v Načrtu
razvojnih programov
od leta 2014 do 2018 v
proračunski
postavki
Modernizacija in rekonstrukcija cest. Po
projektu bodo modernizirali omenjeno cesto,
ki je dolga 1360 metrov,
v dolžini 1335 metrov.
Modernizacija bo trajala
dve leti. Leta 2015 bodo
za modernizacijo te ceste porabili 80.000
evrov, leta 2016 pa kar 203.113,44 evra. Skupno bodo za investicijo namenili 283.144.44
evra. Po modernizaciji bo cestišče široko tri
metre, poleg tega pa bodo ob cesti uredili odvodnjavanje. Prav tako bodo uredili dostop k
posameznim objektom in parcelam. Cestne
priključke manjšega pomena bodo uredili v
širini treh metrov in v dolžini enega metra.
Investicije se najbolj veseli 23 prebivalcev
Oseka in Verjan, ki prebivajo v šestih stanovanjskih objektih ob cesti. Poleg tega pa bo

modernizirana cesta pomembna tudi za lokalni tranzitni promet.
Najbolj so se na občini razveselili, ko so
sredi septembra dobili obvestilo, da so uspeli
na razpisu za nepovratna sredstva na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
s projektom izgradnje vodovoda in razširitve
ceste v Gočovskem vrhu. Za ta projekt bo ministrstvo primaknilo nekaj več kot pol milijona evrov, investicija pa bo skupaj stala okoli
600.000 evrov. Ob gradnji vodovoda bo Telekom položil tudi telekomunikacijske kable
ali vsaj cevi zanje. Spomniti velja, da je občinska uprava določenega dne v maju projekt
poslala na razpis v prvi minuti čez polnoč iz
Petrolovega bencinskega servisa, samo da bi
bili med prvimi prijavitelji. Nočno dežuranje
občinskih uradnikov na bencinskem servisu se je občini in občanom obrestovalo, saj
bo občina sedaj dobila več kot pol milijona
evrov nepovratnih sredstev. Po besedah Frasa
gre za velik uspeh občinske uprave in njenega
direktorja.
Projekt za vzpostavitev mreže postajališč
za avtodome po Sloveniji, ki se mu je priključila občina Sveta Trojica, je začela izvajati
občina Mirna, ki je tudi nosilec projekta. Z
njim želijo popotnike z avtodomi, ki jih je iz
leta v leto več, zadržati v Sloveniji ter jih vsaj
za dan ali dva pripeljati med ljudi v posamezne občine, ki imajo naravne lepote in bogato
kulturno dediščino ter razvito kulinarično in
turistično ponudbo.
V prvi fazi, ki bo trajala predvidoma do
februarja 2015, bodo pripravili strokovne
podlage in predloge za potrebno tehnično
in komunalno opremljenost postajališč za
avtodome, nato pa bodo sledile predstavitve
mreže lokalnim turističnim ponudnikom. Po
vsem tem bodo poskrbeli tudi za promocijo
projekta. Ko bo vse to opravljeno, bodo lahko
pripravili načrte in stroškovnik za izgradnjo
posameznega postajališča.
V občini Sveta Trojica bo to postajališče

seveda ob jezeru, kjer bo verjetno prav kmalu tudi naravno kopališče, povezano v mrežo
teh kopališč v Sloveniji. Prva promocijska
gradiva v zvezi s tem so že pripravljena tako
v slovenščini kot v angleščini. Končno se je
tako tudi investicijska dejavnost ob jezeru začela premikati. Zagotovo bi bila ta aktivnost
še mnogo bolj živahna, če je ne bi zavrla finančna in gospodarska kriza, ki je vsaj v Sloveniji na žalost še nismo premagali.
T. K.

Evropska sredstva za vodovod Gočova–
Gočovski Vrh

Občina Sveta Trojica je pridobila evropska sredstva za izgradnjo
vodovoda Gočova–Gočovski Vrh

G

očova je eno od 8 naselij v občini
Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Del naselja je strnjen ob reg. cesti
RI-229 (Ptuj-Lenart) v ravninskem delu in
Pesniški dolini. Drugi del (Gočovski vrh) je
razpotegnjen, s pretežno obcestno pozidavo
ob LC203431 (Gočova-Zavrh) v gričevnatem svetu nad Pesniško dolino. Javno vodovodno omrežje je izgrajeno samo ob RI-229
(za prebivalstvo ravninskega dela naselja). Na
gričevnatem delu naselja(Gočovski vrh) živi
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139 prebivalcev in je 57 hišnih številk. Na javno vodovodno omrežje so priključeni samo
3 stanovanjski objekti z 8 prebivalci. Oskrba z vodo tako temelji na manjših lokalnih
zajetjih. V sušnih obdobjih je bilo potrebno
pogosto dovažati pitno vodo, saj so lokalni
izviri presahnili ali pa je bila kvaliteta pitne
vode neustrezna. Vse to je vplivalo, da je razvoj območja brez zanesljive oskrbe s pitno
vodo zelo omejen, še zlasti na področju gospodarstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti.

Tega se je občina dobro zavedala, zato so že
pred letom pristopili k izdelavi zahtevane
projektne in investicijske dokumentacije in
ugotovili, da je potrebno zgraditi kar 4293 m
novega vodovoda ter eno prečrpališče. S tem
bo omogočena prebivalstvu Gočovskega vrha
zanesljiva oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Projekt je pomemben,
je pa tudi vrednostno zelo zahteven. Celotna bruto vrednost investicije je 764.593,38
EUR. Glede na takšno vrednost investicije je
bila sama realizacija projekta tesno povezana
z možnostjo financiranja investicije. Sama
sredstva občinskega proračuna ne
bi bila zadostna oz. bi investicijo
izvajali z lastnimi sredstvi več let.
Tako je bila edina realna možnost
za časovno normalno realizacijo projekta odvisna od pridobitve
sredstev sofinanciranja s strani EU-Evropskega sklada za regionalni
razvoj, kar je občini Sv. Trojica tudi
uspelo.
V zelo zahtevnih pogojih (verjetno se spominjate dogodkov, opisanih v različnih medijih, ko so občine 5. maja 2014 tudi po več urah
čakanja takoj po polnoči oddajale
svoje vloge na razpis za sredstva EU
in si tako poskušale zagotoviti pravočasno oddajo vloge za sofinanciranje iz sredstev EU), je občina
Sveta Trojica oddala pravočasno,
popolno in pravilno vlogo za sofinanciranje
izgradnje vodovoda Gočova-Gočovski vrh.
Sledilo je večmesečno čakanje, vse do petka,
12. 9. 2014, ko je na naslov občine prispel nestrpno pričakovan sklep o sofinanciranju projekta Vodovod Gočova-Gočovski vrh. Tako

župan Darko Fras kot zaposleni v občinski
upravi so sklepa o sofinanciranju zelo veseli.
Tako bo možno takoj pristopiti k realizaciji
zelo pomembnega projekta, v katerega je bilo
vloženega veliko dela, pa tudi neprespanih
noči. Za ta projekt je pristojno Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo
sofinanciranje v višini 509.113,74 EUR iz naslova sredstev EU, in sicer Evropskega sklada
iz regionalni razvoj, operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2017-2013 za obdobje 2013-2015. Začetek
del bo možen še v letošnjem letu, zaključek

pa do jeseni 2015. Vsekakor tako občina pristopa k realizaciji razvojno zelo pomembnega
projekta, ki bo imel velike koristi za prebivalce tega območja.
Srečko Aleksander Padovnik

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

V jurovski občini pestro investicijsko
obdobje

Župan Peter Škrlec zadovoljen z zadnjim štiriletnim obdobjem
Ob koncu iztekajočega se štiriletnega obdobja je čas, ko se ozremo nazaj in pregledamo delo, ki smo ga opravili, oz. ki so ga
opravili voditelji naših lokalnih skupnosti. O
minulem obdobju smo se na kratko pogovorili tudi z županom občine Sv. Jurij v Slov. gor.
Petrom Škrlecem. Med pomembnejše pridobitve te mlade slovenske občine v zadnjem
obdobju naš sogovornik postavi izgradnjo
novega vodovodnega omrežja v Jurovskem
Dolu, ureditev vaškega jedra v centru občine,
katerega so povezali s Hajnčovo potjo s športnim parkom. Jurovski Dol je dočakal tudi
rekonstrukcijo in obnovo kulturnega doma,
ki ga s pridom uporabljajo kulturno društvo
in druga društva v občini. Občina Sv. Jurij v
Slov. gor. je tudi sodelovala v projektu obnove vodovoda za celovito oskrbo SV Slovenije
s pitno vodo. V centru Jurovskega Dola pa
je občina uredila komunalno infrastrukturo
za stanovanjsko gradnjo, ki čaka na investitorje in nove stanovalce. Veliko sredstev je
občina v vseh teh letih namenila asfaltiranju
makadamskih odsekov in obnovi dotrajanih

S 25. seje občinskega sveta

Na zadnji seji v tem mandatu in v tej sestavi so bili člani in članica občinskega sveta
seznanjeni z letnim poročilom Mariborskega
vodovoda za lansko leto in s poročilom o varnostni situaciji v prvi polovici leta 2014, ki ga
je podal pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart Rado Orešič. Slednji je poudaril,
da je varnostna situacija v občini zelo dobra,
a je na drugi strani prometna varnost zaskrbljujoča, predvsem v smislu prisotnosti alkohola kot sekundarnega vzroka v prometnih
nesrečah. Med pomembnejšimi poročili, podanimi na seji, je poročilo o polletni realizaciji proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
Prihodki so bili v prvem polletju realizirani
v višini 1.053.968 EUR, kar predstavlja 42 %
glede na veljavni proračun. Odhodki so bili
realizirani v višini 829.069 EUR oz. v višini
38,35 %. Po besedah župana Petra Škrleca so
odhodki realizirani v skladu z začrtanimi cilji.

cestišč v različnih koncih občine. Za lepši pogled ob vstopu v Jurovski Dol je občina obnovila zid ob starem pokopališču ter uredila javno razsvetljavo. Ob vsem tem pa župan Peter
Škrlec poudarja, da se občina v tem času ob
številnih potrebnih in izpeljanih investicijah
ni prekomerno zadolževala. Veliko investicij
so na občini uresničili s pomočjo evropskih
sredstev. Kljub slabemu finančnemu stanju v
Sloveniji in čedalje manjšemu fondu denarja, ki ga država namenja manjšim občinam,
predvsem tem na podeželju, je občinska
uprava z gospodarnim ravnanjem omogočila, da se bo občina lahko uspešno razvijala
tudi v prihodnjem obdobju.
Kot kaže, so z vodenjem občine, vsaj v večini, zelo zadovoljni tudi občani občine Sv. Jurij
v Slov. gor., ki županu Petru Škrlecu zaupajo
tudi v naprej. Za bližajoče se lokalne volitve
se za protikandidata aktualnemu županu Petru Škrlecu ni prijavil nihče. Kar pomeni, da
bo Peter Škrlec na poti nadaljnjega razvoja
vodil občino tudi naslednja štiri leta.

Člani občinskega sveta so kot predstavnico občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svet zavoda Zdravstvenega doma Lenart imenovali
Hermino Križovnik iz Jurovskega Dola, ki je
to nalogo opravljala že v dosedanjem štiriletnem obdobju.
Ravnatelj JVIZ in VVZ OŠ J. Hudalesa Stanislav Senekovič je članom občinskega sveta
podrobneje predstavil sistemizacijo za vrtec v
šolskem letu 2014/2015. S 1. septembrom je
vrtec namreč odprl nov, četrti oddelek. Ta bo
v letošnjem letu deloval kot polovičen. Tako
je v vrtcu še nekaj prostih mest, tako da lahko
starši še vedno vpišejo svoje otroke.
Člani občinskega sveta občine Sv. Jurij v
Slov. gor. so sprejeli dokumentacijo za prijavo Načrta porabe za leto 2014 na podlagi 23.
čl. Zakona o financiranju občin. Potrjena sta
bila projekta energetske sanacije telovadnice,
ki je v tem času že končan, in projekt postavitve in obnove javne razsvetljave na Malni in v
Jurovskem Dolu.
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Energetska obnova osnovne šole končana
S pričetkom septembra in novega
šolskega leta so v občini zaključili z največjo investicijo v tekočem
letu, z energetsko sanacijo osnovne šole J. Hudalesa s poudarkom
na telovadnici. Gradbeno podjetje
Lipa iz Lenarta je tako pravočasno
končalo približno 200.000 € težko
investicijo. Prenovljena telovadnica, ki je bila zgrajena leta 1978, je
tako dobila novo izolacijo, fasado,
okna, vrata, radiatorje. Prav tako je

Foto: Jurij Dani Sajtl

bil energetsko saniran del stare šole.
Kot smo že poročali, so bili sočasno
s strani podjetja Knuplež iz Zg. Velke sanirani temelji telovadnice. Z
omenjeno investicijo bo tako šola v
naslednjih letih privarčevala precej
denarja za ogrevanje stavbe.

Padavine in plazovi
povzročajo težave

Zadnje deževje je nemalo težav prineslo tudi občini Sv. Jurij
v Slov. gor. Obilica padavin v
septembru in razmočena tla so
namreč sprožila nemalo plazov.
Najbolj problematični plazovi
so se sprožili na cestah v Zg.
Partinju, Žitencah in Jurovskem
Dolu.
Dejan Kramberger

ZNANJE ZA RAZVOJ

ŠKSG: novo študijsko leto je pred vrati

L

etošnje poletje nam, žal, ni bilo najbolj
naklonjeno, a kljub vsemu smo ga izkoristili, kolikor se je le dalo. Počitnice za
nekatere niso trajale dolgo, saj so konec avgusta in v začetku septembra razpisani izpitni
roki in tako še zadnja priložnost, da se odkljukajo še nerešene obveznosti na fakulteti.
Prvo soboto v septembru smo organizirali
tradicionalni ŠKSG športni dan, ki vsako leto
poteka v Voličini. Žal smo morali zaradi slabega vremena dogodek prestaviti na nedeljo. Potekala
so tekmovanja v odbojki na
mivki, ulični košarki, tenisu
in teku na 60m. Vsi udeleženci tekmovanj so imeli
na voljo brezplačno malico
in pijačo. Zbralo se nas je
kar lepo število in nedeljsko popoldne smo preživeli
aktivno, v dobri družbi članov in simpatizerjev našega
kluba.
Drugi vikend v septembru je bil prav tako športno
obarvan, saj smo se udeležili EKO maratona,
ki zdaj že peto leto zapored poteka v Mariboru. Kolesarski del maratona je zaradi poplavljenih cest in dežja žal odpadel, tekači pa so
se kljub slabemu vremenu odlično odrezali.
Z mesecem oktobrom bomo spočiti ter
pripravljeni na nova znanja prestopili prage
naših fakultet. Kljub vsem obveznostim pa
ne bomo pozabili na naša druženja, za katera
bo tudi v prihodnje poskrbel vaš ŠKSG. Člani
upravnega odbora se že dogovarjamo in načrtujemo prihodnje projekte. Eden večjih bo
jesenski izlet, na katerega se bomo odpravili
konec oktobra. Letos nas bo pot vodila na
Poljsko, kjer si bomo lahko ogledali njene
največje znamenitosti.

Plazovi v občini povzročajo veliko težav.

Otvoritev prenovljene Lekarne Lenart

V četrtek, 11. septembra 2014, ob 11. uri so v Maistrovi ulici 22,
ob Zdravstvenem domu Lenart, predali namenu prenovljeno
lekarno.

L

ekarna Lenart ima zelo razgibano zgodovino, do danes je doživela dve selitvi
in vrsto nadgradenj. Zadnja preureditev je nedvomno usmerjena k uporabnikom,
saj so odstranili steklene površine s pulta ter
zagotovili dodatno izdajno mesto in poseben

ločen prostor za svetovanje. Svečane otvoritve
prenovljene Lekarne Lenart se je udeležil tudi
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger,
ki je pozdravil novo pridobitev za Slovenske
gorice in prizadevanja lekarniških delavcev.
»Sledenje trendom in najvišjim standardom
je temelj za zagotavljanje najkakovostnejših storitev. Možnost diskretne individualne
obravnave v prostoru za svetovanje pa bo za
uporabnike pomenila tudi dodatno stopnjo
zaupanja,« je ob vseh novostih prenovljene
lekarne izpostavila strokovna direktorica Lekarn Maribor Ljubica Lovišček, mag. farm.
Lekarna v Lenartu deluje od leta 1920.
Takrat je bila to zasebna lekarna, ki jo je v
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pritličju zgradbe okrajnega sodišča (sedanja
zgradba občine Lenart) odprl Bogdan Devide, mr. ph. Okoli leta 1930 je bila lekarna
preseljena v nove prostore v Kraigerjevi ulici
3, kjer je delovala do leta 2006. Leta 1948 je
država Devidejevo lekarno nacionalizirala in
jo preimenovala v Okrajno
lekarno Lenart, nato pa je
kot samostojna lekarna delovala do leta 1968, ko se je
priključila zavodu Mariborskih lekarn in doživela prvo
obnovo. Temeljitejša prenova jo je čakala leta 1992, ko
sta bila preurejena oficina
in vhod, leto kasneje pa še
ostali prostori. V novo stavbo zraven zdravstvenega
doma se je lekarna preselila 19. junija 2006. Lekarna
Lenart pokriva območje
Upravne enote Lenart s skoraj dvajset tisoč prebivalci v
šestih občinah, in sicer Lenart, Benedikt, Cerkvenjak,
Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica. Lekarna pa zdaleč ne pomeni več zgolj izdajanje
zdravil. »Zaposleni poleg lekarniške dejavnosti organiziramo tudi predavanja z različnih
področij samozdravljenja in s tem še dodatno
skrbimo za javno zdravje«, je poudarila vodja
Lekarne Lenart Darinka Kramberger, mag.
farm. Lekarna Lenart ima sicer nespremenjen delovni čas in obratuje vsak delovni dan
od 7.00 do 19.30 in vsako soboto od 7. do 13.
ure. Ob prenovi so za obiskovalce zagotovili
tudi vrsto ugodnosti in popustov.
Klavdija Mernik, Mariborske lekarne
Maribor

V novem šolskem letu vabimo vse dijake in študente, da nam prinesete potrdila
o šolanju. To lahko storite ob naših uradnih
urah, ki potekajo vsako sredo od 10. do 14.
ure in vsako soboto od 10. do 12. ure v Centru Slovenskih goric na Trgu osvoboditve 9 v
Lenartu. Vsak, ki bo to storil, bo dobil darilo
od kluba. Potrdilo o šolanju nam lahko skupaj s pristopno izjavo pošljete tudi po pošti
ali na e-mail.

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 in brezplačno članstvo v Knjižnici
Lenart. Z oktobrom bomo pričeli z zimsko
rekreacijo na Sv. Ani. Člani lahko športno
dvorano koristijo brezplačno vsak četrtek od
17.30 do 19.30. 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

Dediščina Slovenskih goric za jutri

Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS
Vabimo vas k vpisu v program Dediščina Slovenskih goric za jutri, s katerim želimo vplivati na ohranjanje redkih, ogroženih in starih kulturnih rastlin na območju Slovenskih goric. Program ponuja naslednje vsebine:
--ohranjanje in pomen biotske raznovrstnosti tradicionalnih sort kulturnih rastlin,
--načini ohranjanja kulturnih rastlin,
--zbiranje in pregled semen,
--ogledi dobre prakse, itd.
Predavanja se začnejo v novembru. Program je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje in je za udeležence brezplačen.
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart
ali po telefonu 02/ 720 78 88.
Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Novo skavtsko leto
»Skavti so svoje vrste bratovščina, na daleč jih spoznaš po sivih klobukih s širokimi krajevci; ti so dobri za sonce, za dež in še za marsikaj. Čim bolj je klobuk zgnjavljen in zamazan,
tem bolj je nanj ponosen skavt, kajti mu je prav klobuk najvidnejša priča silnega junaštva
in nezaslišanih prigod.«
Fran Milčinski: Skavt Peter
Kaj bi povedal prijatelju, ki bi ga hotel povabit k skavtom?
Povedal bi mu, da je »zelo fajn iti v naravo in biti odrezan od sveta«. Peter Rojs

VABILO
Slovenskogoriški skavti začenjamo z novim skavtskim
letom.
Vabimo vas na uvodno mašo, ki bo v nedeljo, 12. 10.,
ob 15. uri pri cerkvici v Radehovi.
Vabimo vse, ki bi radi spoznali skavte ali pa se jim celo
pridružili.
Lep skavtski pozdrav!
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80-letnica GD Sv. Jurij v Slov. goricah

O

b 80-letnici Prostovoljnega gasilskega
društva Sv. Jurij v Slov. goricah je bila
v petek, 12. septembra 2014, organizirana slavnostna seja, ki je potekala v kulturnem domu v Jurovskem Dolu. Ob številnih
predstavnikih okoliških prostovoljnih gasilskih društev in domačinih so se seje udeležili tudi župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec, pedsednik in poveljnik Gasilske zveze Lenart Jože Selinšek in Leopold
Omerzu. Navzoče je pozdravil predsednik
domačega društva Gregor Nudl, ki je podelil

spominske značke pionirkam in mladikam,
ki so se letošnjega maja udeležile državnega
gasilskega mladinskega tekmovanja.
Osrednji dogodek na slavnostni seji je bila
predstavitev kronike društva, ki jo je ob tej
priložnosti uredil in zbral najstarejši član
PGD Franc Fekonja. Franc Fekonja in Karl
Črnčec sta bila tudi dobitnika listine častnega
članstva v prostovoljnem gasilskem društvu.
Prireditev sta popestrila Jurovski oktet in folklorna skupina Jurovčan.

Gasilska parada in razvitje prapora
Dan po slavnostni seji, v soboto, 13. septembra, je bila ob 80-letnici društva v Juro-

vskem Dolu organizirana gasilska parada s
predstavitvijo gasilske tehnike. Prisotne so
pozdravili predsednik PGD Gregor Nudl,
župan občine Peter Škrlec, član poveljstva
GZS in poveljnik Podravske regije Dušan
Vižintin. V sklopu prireditve so podelili
gasilska odlikovanja in priznanja, ki so jih
prejeli: Danica Sinič, Franc Gajzler, Franc
Lorber, Rudi Tetičkovič, Ivan Fanedl, Roman Črnčec, Ivan Divjak in Alojz Žnofl.
Prav tako je društvo prejelo gasilsko odlikovanje I. stopnje.
Poseben dogodek ob 80-letnici društva je
bilo razvitje gasilskega mladinskega prapora.
Slednjega so razvili v znak kvalitetnega dela
z gasilko mladino in doseženih uspehov na
gasilskih mladinskih tekmovanjih. Prapor je

razvil župan Peter Škrlec in ga predal predsedniku društva, ki ga je prevzel skupaj s
poveljnikom
Robertom
Kukovcem ter novo praporščakinjo Karin Najdenik in njenima pomočnicama.
Po končani prireditvi je
bila gasilska veselica z ansamblom Navihanke in bogatim srečelovom. Največje

nagrade zanj so prispevali Marjan Fekonja, s.
p., Helopal Eder, d. o. o., ter Relax Turizem
Maribor.
Dejan Kramberger

IV. tabor gasilske mladine GZ Lenart

G

asilska mladina GZ Lenart je zadnji vikend v avgustu preživela pod
platnenimi strehami na Grafonževi
domačiji v občini Sveta Ana v Slovenskih
goricah.
Taborjenja so se udeležili pionirji in mladinci PGD, povezanih v GZ Lenart, pridružili pa so se jim tudi gostje iz GZ Trnovska
vas–Vitomarci.

Na taborjenju je sodelovalo 80 otrok, za
katere je skrbelo 21
mentorjev. V vodstvu
tabora in pri izvajanju
programa je sodelovalo še 18 stalnih članov
in prav toliko zunanjih
sodelavcev. K tej številki nismo prišteli ekipe
za tehnično podporo,
ki je izdelala poljska
stranišča in umivalnice
ter poskrbela za ostalo
potrebno opremo za izvedbo tabora.
Otrokom smo pripravili:
--splošne delavnice (izdelovanje spominskega obeska, fotografsko delavnico, španščino z glasbo in ročnimi spretnostmi,
predstavitev ju-jitsa, srečanje s kmetom
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- gospodarjem gozda in lovcem ter praktični prikaz mlačve pšenice s cepcem ter
novinarski krožek);
--taborniške delavnice (izdelovanje šotorske zastavice, priprava tabornega ognja,
petje taborniške himne, nočni pohod,
ocenjevanje šotorov, stražo in dežurstvo v
taboru, prižig tabornega ognja z rajanjem
ob spremljavi harmonike);

--igre (suhe igre: hitra hoja preko podstavka do cilja, kotaljenje gume med ovirami,
z brisačo do gola, sklapljanje »C« cevi v
paru, žogica v nogavici, štafetno metanje orehov v »korp«; igre z vodo: prenos
vode čez glavo v železni skodelici, »kel-

narjenje«, štafetni prenos vode v kozarcih,
štafeta vodnih balonov in štafetni prenos
vode za pionirje.
--gasilske delavnice (predstavitev GVC
24/50 in GVGP-1, spoznavanje IDA,
predstavitev gasilnih sredstev, praktični
prikaz gašenja goreče maščobe, praktični
prikaz gašenja po starem z vedri ter prikaz
nudenja prve pomoči).
Taborjenja v takšni obliki ne bi bilo brez
zaupanja staršev in društev, sodelovanja
mentorjev in izvajalcev delavnic, ekipe

tehnične podpore, gospodarja Grafonževe domačije, Osnovne šole in občine Sveta
Ana, prijaznih kuharic in kuharjev ter brez
predanega dela vodstva tabora, ki je s prestavitvijo termina tabora veliko tvegalo, a
bitko z vremenom dobilo – na srečo vseh
udeležencev!
Po uspešno izvedenem 4. taboru gasilske
mladine GZ Lenart se vsem, ki so kakorkoli
prispevali k uspešni izvedbi tabora, lepo zahvaljujemo za ponujeno roko v pomoč.
GZ Lenart

Oratorij 2014 v župniji sv. Benedikta

T

udi na benediškem župnijskem dvorišču se je letos (18. 8.–22. 8.) ponovno
odvijal Oratorij, tokrat z naslovom
NA TVOJO BESEDO. Tovrstno druženje je
v našem kraju potekalo že peto leto zapored,
česar smo bili še posebej veseli. Zbralo se nas
je 19 animatorjev in 44 otrok ter veliko zunanjih sodelavcev, brez katerih
izvedba oratorijskega programa ne bi bila mogoča.
Celotedensko dogajanje
je bilo zelo pestro. Vsako
jutro smo pričeli z dvigom
zastave in petjem ter plesom
himne. Sledila je lutkovna
igra, za njo pa skupinska
kateheza, v kateri smo vsak
dan spoznali novo vrednoto in z njo dodatno bogatili
naše medsebojne odnose.
V skrbno izbranih ustvarjalnih delavnicah so otroci
izdelovali »skrivnostne skrinjice« z namenom uporabe
v nedeljskem Uličnem misijonu, magnetne kamenčke
z velikimi očmi, čolničke iz das mase, ki so
služili kot svečniki, eksotične ribice iz papirnatih krožnikov ter omamno dišeča sivkina
mila.
V torek so nas obiskali skavti ter za mlajše
otroke pripravili skavtsko delavnico, s starejšimi pa postavili šotore ter taborni ogenj za
večerno taborjenje z ogledom filma. Po napornem prenočevanju s stražo zastave smo
se naslednji dan z avtobusom odpravili na
izlet v neznano s končnim ciljem v Domu sv.
Lenarta – dom za ostarele, kjer smo spoznali tamkajšnje zaposlene, stanovalce, njihove
umetnine ter skupaj zapeli kar nekaj pesmi.

Že v četrtek smo se ponovno odpravili na
pot, tokrat na pohod, in obiskali kmetijo, kjer
smo bili najprej deležni zelo zanimive predstavitve misijonarke Renate Vajngerl, kasneje
pa še piknika. Čeprav je bilo petkovo vreme
zelo zaskrbljujoče, smo se pogumno podali
tudi v vodno pustolovščino in ob navzoč-

nosti gasilcev vso odvečno energijo potrošili
med igranjem nogometa na milnici ter drugih vodnih iger.
Da bi poudarili pomen animatorskega
poklica kot »služenja v veselju«, smo tekom
Oratorija izvedli tudi s snemanje plesa HAPPY ter drugih glasbenih uspešnic, s čimer
bomo zagotovo nadaljevali tudi v prihodnjih
letih.
Bogu smo hvaležni za vsak trenutek letošnjega Oratorija v Benediktu in se že veselimo prihodnjega!
Simona Fekonja

Trgatve so se pričele tudi v Lenartu

L

etošnje mokro vreme nas je vse presenetilo. Ves čas smo čakali na sončen teden, ki pa ga ni in ni bilo od nikoder.
Prav tako je sonce čakala naša vinska trta.
Prišla je jesen, jutranje megle, po nižinah
žal tudi poplave. Prišel je tudi čas za trgatve.
In ker smo vinogradniki veseli in srečni
ljudje, nas je v sredo, 17. septembra 2014,
spremljalo lepo vreme. Najprej smo se
zbrali v krožišču pri Ovtarju in obrali pridelek. Udeležencev 2. trgatve pri Ovtarju
nas res ni bilo veliko, je pa zato vzdušje bilo
toliko prijetnejše. Po opravljenem delu smo
se odpravili v Vrtec Lenart, kjer je urejen
park čutnih poti. Tam se najmlajši srečujejo z naravnimi gradivi, ki nas obkrožajo.
V sklopu ureditve vrtca so tudi sonaravne
zasaditve sadnega in okrasnega drevja ter
vinske trte. Letos je tudi tukaj trta obrodila

drugič in zato smo trgatev opravili v prijetni
družbi otrok, staršev, osebja vrtca, krajanov

ter članov Društva vinogradnikov Lenart. Za
trto na obeh lokacijah
skrbi Franc Kovačič, ki
je poskrbel tudi za rez
in zelena dela. Sok je bil
letos nekoliko manj sladek, pa vendar je navdušil naše male trgače.
Ob trgatvi, prešanju
in pokušanju grozdnega
soka smo preživeli prijeten popoldan.
Marko Šebart
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

S premišljenim nakupom do zmanjšanja
odpadkov
Odpadki kot posledica intenzivnih procesov industrializacije in urbanizacije
družbe se pojavljajo povsod, kjer se proizvaja, porablja, dela ali biva. Spoznanje,
da so prostor za odlaganje odpadkov in
naravne surovine za proizvodnjo novih
izdelkov vse dragocenejše ter omejene naravne dobrine, pa zahteva drugačen pristop
k obravnavanju odpadkov in načinu ravnanja z njimi.
Svoje je prispevala tudi gospodarska kriza,
ki zahteva nujno ukrepanje in spremembo
obstoječega načina razmišljanja, potrebno je
upoštevati novo nastale razmere ter se jim

prilagajati. Iz tega tudi izhajajo naloge vsakega izmed nas, da preprečujemo oz. zmanjšujemo nastajanje odpadkov, če pa se odpadkom ne moremo izogniti, naj bodo ti v čim
manjših količinah ter brez negativnih vplivov
na okolje.
Zelo velik del odpadkov nastaja vsakodnevno v gospodinjstvih, ki so posledica načina bivanja, prehranjevanja, oblačenja .... Na
trgovskih policah je vse več novih izdelkov,
ki so pakirani v različnih embalažah, zato je
pomembno, da razmislimo, koliko embalaže
nam ostane, iz katerih materialov je, ali je
vračljiva.

Odpadke ločujmo na mestih njihovega nastajanja

Ločeno zbiranje odpadkov je tako za prav
odpadkov na območju občin bivše občine
vse posameznike osnovni predpogoj, da lahLenart od začetka naše prisotnosti, t.j. od leta
ko nastale odpadke usmerimo v nadaljnje
1989. Skladno s potrebami smo sistem zbirapostopke predelave oz. ponovne uporabe in
nja večkrat dopolnjevali s ciljem, da občanom
se na ta način izognemo dragemu odlaganju.
omogočimo zbiranje čim več vrst odpadkov
Sistem ravnanja z odpadki družbe Sauberčim bližje mestu njihovega nastajanja, torej v/
macher Slovenija je skladen s slovensko zapri gospodinjstvu.
konodajo, zato zagotavljamo ločeno zbiranje
V obdobju od januarja do junija 2014 smo na območju občin bivše občine Lenart zbrali naslednje vrste komunalnih odpadkov:
VRSTA ODPADKA

KOLIČINA
(kg/skupaj)

KOLIČINA
(kg/mesec/prebivalec)

DELEŽ
(%)

Papir in papirna embalaža

227.980

1,78

10,70

Mešana embalaža

289.500

2,26

13,59

Steklena embalaža

150.360

1,18

7,06

Biološko razgradljivi odpadki

366.240

2,87

17,19

Kosovni odpadki

375.580

2,94

17,63

Mešani komunalni odpadki

720.740

5,64

33,83

SKUPAJ

2.130.400

16,67

100,00

Iz podatkov izhaja, da je delež embalažnih
odpadkov v masi vseh odpadkov čez 30 %.
Pri ugotavljanju sestave mešanih komunalnih odpadkov, žal, ugotavljamo, da je med
njimi še več kot 20 % embalažnih materialov.
Ti podatki kažejo na nedoslednost pri pravilnem ločevanju odpadkov, zato vsa gospodinjstva in pravne osebe pozivamo, da svoje
odpadke pravilno ločujejo in jih odlagajo v
namensko embalažo.
S premišljenim nakupom, racionalno porabo in ločenim zbiranjem bomo zmanjšali
količine odpadkov za odlaganje. Tako ravnanje ima več pozitivnih učinkov: prihranek na
dragocenem deponijskem prostoru, zmanjšanje skupnih stroškov ravnanja z odpadki,
prihranek na potrebni energiji za proizvodnjo novih materialov in izdelkov, prihranek
na naravnih surovinah … Ločeno zbiranje
odpadkov je tako le majhen korak, ki ga lahko opravi vsak posameznik, in velik prispe-

vek k lepšemu bivalnemu in delovnemu okolju. Navodila za pravilno ločevanje odpadkov

najdete na spletni strani: www.saubermacher.
si/uporabno/navodilo za ločevanje odpadkov
ali na tel. št. 02/620 23 00 in 02/620 23 01.

Center ponovne uporabe v zbirnem centru Lenart vabi!
Pred nekaj meseci smo se v podjetju Saubermacher Slovenija, d. o. o., odločili, da v
zbirnem centru v Lenartu vzpostavimo t.i.
reuse kotiček oz. Center ponovne uporabe.
Namen je zbiranje izdelkov, ki se še lahko
namenijo v nadaljnjo uporabo, kot so športni
rekviziti, pohištvo, tekstil, CD-ji in knjige ipd.
Oddajanje omenjenih izdelkov je namenjeno
vsem občankam in občanom z območja občin bivše občine Lenart. To, da gredo izdelki v

ponovno uporabo, je racionalno razmišljanje
in vizija prihodnosti, h katerima težimo v našem podjetju, uresničimo pa lahko le z vašim
sodelovanjem.

Kakovost vode pomeni tudi boljše življenje
Vsa živa bitja potrebujejo za življenje vodo. Voda je sestavni del vsake
celice v človeškem telesu in sestavlja
do 75 % človeškega organizma. Celicam prinaša hrano, odnaša odpadne
produkte in uravnava telesno tem-

peraturo. Zato je pomembno, da odrasel človek popije vsak dan od 1,5
do 3 litre tekočine, najbolje vode. Na
območju, ki ga s pitno vodo oskrbuje Mariborski vodovod, imamo srečo, da je voda kakovostna ter da je
tudi količinsko ne primanjkuje.

Skladnost pitne vode iz sistema Mariborskega vodovoda
Na podlagi Pravilnika o pitni vodi je bil
v letu 2004 v Mariborskem vodovodu, d. d.,
uveden notranji nadzor nad oskrbo s pitno
vodo in nad kvaliteto le-te. Notranji nadzor
je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta.
Ta omogoča prepoznavanje mikrobioloških,
kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko
predstavljajo tveganje za zdravje uporabnikov, izvajanje potrebnih ukrepov, ki zmanjšujejo morebitno tveganje, ter vzpostavlja
stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih
kontrolnih točkah) v sistemu oskrbe s pitno
vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo in kjer
jih je možno zmanjšati na še sprejemljiv nivo.
Skladnost pitne vode zagotavljamo z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanih spremljajočih higienskih programih in HACCP
načrtu oziroma z obvladovanjem procesov
od črpanja podzemne vode, njene obdelave,

Sveža pitna voda sredi ulice

V Mariboru in okolici imamo zelo kvalitetno pitno vodo, ni zadržkov, da si je ne bi
natočili kar iz domače pipe. Ali pa se lahko
s svežo pitno vodo odžejamo
tudi, kadar se odpravimo na
sprehod ali po opravkih v mesto. S svežo pitno vodo se lahko odžejamo na 28 pitnikih, ki
so razporejeni po mestu Maribor in okolici.
Pitniki pa niso postavljeni le
v Mestni občini Maribor, pač
pa se nahajajo tudi v drugih
občinah, ki jih s pitno vodo
oskrbuje Mariborski vodovod.
Tako se pitniki nahajajo še v
Selnici ob Dravi, Dupleku in
Kungoti.
Prve pitnike je ob stoletnici
delovanja podjetje Mariborski vodovod podarilo mestu, torej Mariborčanom in popotnikom,
ki se ustavijo v Mariboru
od spomladi do vključno jeseni.
Kot prvi v državi smo
postavili pitnik za male
živali, saj tudi živali v
vročih dneh potrebujejo
vodo.
Vsako pomlad, ko so
temperature dovolj visoke, da voda v zunanjem delu telesa pitnika ne
bi zmrznila, jih postavimo na njihova stalna
mesta. Oblikoval jih je arhitekt Bogdan Reichenberg in v njihovi obliki poudaril osnovno fizično potrebo po vodi. Vrteča spirala v
telesu pitnika simbolično ponazarja stalno

Za konec

Pitna voda, ki jo distribuira Mariborski vodovod, je pod stalnim notranjim nadzorom,
ustrezna in varna za pitje, kar tudi potrjujejo
mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Podrobnejše informacije

prečrpavanja in distribucije do uporabnikov.
Skladnost pitne vode spremljamo na črpališčih, v vodohranih, na omrežju in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih obratih).
Po rezultatih v letošnjem letu izvedenih
mikrobioloških preiskav ugotavljamo, da distribuiramo v omrežje mikrobiološko skladno
pitno vodo. Ob tem pa je potrebno poudariti,
da so bili neskladni vzorci, ki so odvzeti na
pipah pri uporabnikih, praviloma neskladni
zaradi stanja internih hišnih instalacij, zato
vse večjo pozornost posvečamo tudi temu
problemu. V te namene redno v sredstvih
javnega obveščanja objavljamo prispevke, v
katerih uporabnike seznanjamo s problematiko stanja in vzdrževanja internih vodovodnih instalacij.

kroženje vode v naravi. V osnovi pa gre za
dve majhni fontani, ki druga ob drugi ponujata pitno vodo večjim in manjšim spreha-

jalcem. Manjša je postavljena v taki
velikosti, da je voda dostopna tudi
invalidom na vozičkih.
Voda v pitnikih je sveža in se ves čas izmenjuje, pretaka. V korito pitnika priteče s
preprostim pritiskom na ročaj pipe. Pitnike
čistimo vsaki drugi dan in tako skrbimo za
neoporečnost celotnega postopka.

o kvaliteti pitne vode najdete na naši spletni
strani http://www.mb-vodovod.si/. Na tej
spletni strani pa najdete tudi lokacije vseh pitnikov in ostale zanimive informacije.

Otvoritev kotlovnice na lesno biomaso

V

Cerkvenjaku so sredi septembra slovesno odprli
novo kotlovnico na lesno biomaso, s pomočjo katere bodo ogrevali osnovno šolo ter bližnji objekt, v
katerem so občina Cerkvenjak, pošta in Kulturni dom z veliko dvorano. Gre za inovativno rešitev, saj bodo v občini,
kot je dejal župan Marjan Žmavc, zahvaljujoč novi kotlovnici vsako leto pri ogrevanju prostorov prihranili med 12
in 15 tisoč evri. S kotlovnico bodo upravljali na zadružni
način preko Sončne zadruge, ki jo je pomagala ustanoviti
Skupnost občin Slovenije.
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Po besedah njenega direktorja Tomaža Zvera bodo lesne
sekance za ogrevanje Cerkvenjačanov nabavljali v neposrednem okolju. Tako bodo imeli od nove kotlovnice koristi
vsi – tisti, ki se bodo z njeno pomočjo greli, in tisti, ki bodo
iz svojih gozdov zanjo zagotavljali bio maso. Največjo korist pa bo imela občina, ki bo znižala stroške ogrevanja. Za
nameček pa kotlovnica ne bo onesnaževala okolja tako, kot
so ga doslej, ko so objekte greli na kurilno olje.
Tekst in foto: T. K.
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Vandalizem ali objestnost

M

eseca maja leta 2012 je občina Sveta
Trojica prejela cepič potomke najstarejše trte z Lenta. Župan Darko
Fras je s pomočjo mestnega viničarja mesta
Maribor Staneta Kocutarja, občinskega viničarja Milana Šalamuna in predsednika društva vinogradnikov Petra Leopolda posadil
cepič potomke najstarejše žlahtne vinske trte

na svetu. Poimenovali smo jo Ildenfonzova
trta po naprednem patru, učitelju in prosvetnem delavcu, ki je s svojim delom dodobra
zaznamoval dogajanje v Sveti Trojici.
Gospod Kocutar je takrat v svojem govoru poudaril, da je trta posajena na pravšnjem
sončnem mestu, kjer bo zagotovo čudovito
uspevala in čez nekaj let že pokazala prvi
pridelek. Njegova napoved se je uresničila,
saj je trta zelo lepo uspevala. Člani Društva
vinogradnikov smo za trto dobro skrbeli in
jo varovali pred vremenskimi vplivi. Zaradi

dobre kondicije je v letošnjem letu nakazala
prvi pridelek osmih grozdov. Letošnjo slabo
vreme, predvsem močan veter je trto nekoliko poškodoval, kljub temu je nekaj grozdov
dobivalo značilno modro barvo potomke.
Tik pred dozorelostjo prvih grozdov pa je
človeška roka uničila triletno delo občinskega viničarja Milana Šalamuna, kajti nepridiprav je trto prerezal na
višini enega metra in s
tem prekinil njeno rast.
Ovenelo trto je prvi
opazil prav njen skrbnik
Milan Šalamun, ki je izredno vzorno skrbel za
njo. Ves pretresen je o
dogodku obvestil župana občine Darka Frasa
in predsednika Društva
vinogradnikov Petra Leopolda. Močno pretreseni smo si šli trto ogledat in bili pretreseni nad
tem, kaj lahko povzroči
človeška zloba. Glede na
to, da je trta skoraj neuničljiva, zaradi tega ne
bo umrla, ampak bo v rasti zaostala vsaj za
dve leti. Težko rečemo, ali gre za vandalizem
ali objestnost, vsekakor je s tem nastala velika
škoda.
Upamo, da bo povzročitelja kdaj zapekla
vest in se bo za to gnusno dejanje kdaj opravičil, saj nam nastale škode ne more povrniti.
Vsekakor pa ta trta ne more in ne sme biti
žrtev osebnih ali drugih zamer, ki jih povzročitelj goji proti komurkoli v Sveti Trojici.
Peter Leopold

“V vinu je največ sonca. Naj žive ljudje, ki pridelujejo vino, kajti z njim vnesejo
svetlobo sonca v človeške duše” (Maksim Gorki)

jali so, da bodo z zanimanjem prisluhnili izkušnjam in nasvetom na tem področju.
Nedavno so jurovski lovci za občane in njihove prijatelje pripravili piknik, ki se je odvijal ob bližnjem gasterajskem potoku. Tam se

Dolžni smo povedati zanamcem, zakaj je
bil naš vsakdanji kruh tako spoštovan

N

i še minilo 50 let od takrat, ko smo
še bili priča delu in opravilom naših
babic in dedkov v vsakodnevnem življenju, še posebej takrat, ko so ročno kosili,
prav tako ročno sušili seno ter ga odvažali s
konjsko vprego. Tudi žetev žitaric je potekala ročno. Požeto pšenico ali žito so žanjice
naredile v snope, ki so jih moški postavljali
v majhne kopice ali jakce, kot so jim takrat
rekli. Po kakšnem tednu ali dveh so te naložili na lojtrni voz in nato posušene snope
spravili v poseben prostor,
ki so mu rekli "gümla". Že
po nekaj dnevih so se lotili
pomembnega opravila, to
je mlatitev ali mlačev. To
delo so še ponekod opravljali ročno s cepci. Le bolj
premožni kmetje so že imeli
mlatilni stroj oz. "drešmašin", ki so ga poganjali konji
s krožno zobato napravo oz.
"geplom".
To pomembno opravilo
je potekalo od 25. julija do
približno 15. oktobra, ko so
tudi poželi oves in ajdo.
Danes ta opravila mimogrede opravijo kombajni, ki
so tudi vedno bolj tehnično dovršeni, zaradi
česar to pomembno opravilo poteka zelo hitro, natančno in čisto.
Glede na tako predstavljeno vsebino tega
pomembnega poslanstva naših prednikov

Prisrčno vabljeni na

TRGATEV ZAVRH 2014
v soboto, 27. septembra 2014
Spoznajte lepote Slovenskih goric, odlična vina in izvrstne okuse domačih dobrot, ki jih
bodo ponujali vinogradniki, sadjarji, čebelarji, društva kmečkih žena in drugi ponudniki
na stojnicah na ploščadi pri Maistrovem stolpu v Zavrhu.
Trgatev, ogledi vinskih kleti in pokušine vin, razstava v lovskem domu LD Voličina,
jahanje, otroške delavnice v kulturnem domu, vodeni ogledi Maistrove spominske sobe,
predstavitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Od 11. ure dalje vožnja s turističnim vlakcem po Zavrhu in Selcah
Ob 17. uri kulturni program:
Prizor iz gledališke predstave Agatine skrivnosti, nastopajo člani gledališke skupine Ovtar.
Trgatev potomke najstarejše vinske trte pri Maistrovem razglednem stolpu.
Zabava z ansamblom Veseli slavčki …
Vabljeni na veselo druženje!
Organizatorji: Društvo vinogradnikov Lenart, Občina Lenart in Turistično društvo
Rudolf Maister Vojanov Zavrh

Srečanje občanov in lovcev

L

ovska družina Sv. Jurij v Slovenskih goricah že več let organizira srečanja med
občani – kmetovalci občine Sv. Jurij v
Slovenskih goricah in
domačimi lovci. Letošnje srečanje je potekalo
v soboto, 6. septembra,
pri jurovskem lovskem
domu. Tudi tokrat je
bilo domiselno poskrbljeno za veselo razpoloženje med lovci in
občani, tudi z okusnim
srnjakovim golažem in
rujno kapljico. Predstavniki Lovske družine
Sv. Jurij in drugi prisotni
so menili, da takšen način druženja prispeva k
ohranjanju žive narave.
Na področju Slovenskih
goric in širše sta najbolj ogrožena fazan in
zajec. Prav tako je treba previdno ravnati s
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srnjadjo. Vsaka narejena napaka v naravi se
vedno maščuje. Velikokrat je žal ne moremo
več popraviti, še dodajajo.

V nadaljevanju druženja je stekla beseda
tudi o nadaljnjem dobrem sodelovanju. De-

nahaja večji ribnik, v katerem tudi gojijo ribe.
Gostom so postregli mesne dobrote z žara in
okusno pečeno ribo.
Rudi Tetičkovič

lahko sklepamo, kako je bil nekoč cenjen in
spoštovan naš vsakdanji kruh. Zato je prav,
da se ta neprecenljiva kulturna dediščina
predstavi našim zanamcem. Skrb za to zvrst
etnološke dediščine si je zadalo Kulturno
društvo »Vrelec« iz Benedikta, ki mu predseduje Maks Potočnik. Pred časom so pripravili
zanimivo prireditev pri slatinskih vrelcih v
Benediktu. Prikazali so, kako so nekoč kosili
in sušili seno ter to posušeno seno naložili na
lojtrni voz. Naloženo gmoto sena je bilo po-

trebno z lesenim drogom stisniti in zavezati.
To zategovanje je z dolgo konopljino vrvjo
odlično opravil župan občine Benedikt Milan Gumzar.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Ročno trebljenje buč pri družini Kukovec v
Oseku

R

očno trebljenje buč so pri Kukovčevih
opravili ročno zaradi spleta okoliščin,
zaradi letošnjega deževnega obdobja,
ki je dodobra namočilo zemljo. Na klic smo
obiskali družino Hilde in Jožeta Kukovca v
Oseku pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah in

njiva vsaj malo posušila, bi buče zgnile. Da
rešimo, kar se rešiti da, smo se odločili za
ročno trebljenje, ki je dokaj zamudno in terja
veliko rok. Naprosili smo, tako so delali tudi
v preteklosti, nekaj sosedov in sorodnikov, ki
so nam bili pripravljeni pomagati. Brez njih
bi sama tega opravila ne
zmogla opraviti. Vesela
sva, da naju sosedje in
sorodniki niso pustili
na cedilu. Kot ugotavljamo, ne opravljamo
le pomembnega dela,
pač pa se tudi družimo.
Ne boste verjeli, ob delu
klepetamo in tudi zapojemo. Ker sem starejša,
lahko rečem, da sem se
vrnila v otroška in mladostna leta, ko smo vsa
večja dela na polju opravili solidarno.«
Še veliko zanimivega
so nam znale povedati
Ročno trebljenje buč na Kukovčevi njivi v Oseku pri Sv. Trojici v Sloven- ženske, med njimi sta
skih goricah
bila le dva moška; ja,
bile so večinoma upoob prihodu na njivo bili prijetno presenečeni,
kojenke, ki so v preteklosti že opravljale vsa
saj smo na njivi zagledali prešerno razigrano
ta dela. Ker so v preteklosti bučne »kopaje«,
skupino, ki je Kukovčevim prišla solidarno
iztrebljene polovice, "polagali", dajali kot
pomagat ročno trebit buče. Našega obiska so
krmo prašičem in goveji živini, so jih ponabili zelo veseli.
vadi trebili na dvorišču in po potrebi. Kot so
Ob delu nam je gospodinja Hilda o tem
povedale, so jih trebili, ko je bila že slana in
dogodku povedala: »Z možem živiva na
jih je krepko zeblo v roke. Naj povemo, da
manjši posesti, kjer smo v preteklosti imeli
za svoje delo nobena ni prejela plačila. Gonekaj goveje živine in prašiče. Danes vsega
spodinja pa nam je povedala, da to pride, ko
tega nimamo več. Da njive ne bi bile prazne,
bodo delali »oljovo«. Tedaj bodo vsi, ki so jim
smo jih letos zasejali, mi pravimo zasadili, z
solidarno pomagali, deležni dišečega solatnebučami. Kot vidite so dobro obrodile. Težava
ga bučnega olja. Še eno zanimivost je vredno
pa je v tem, da zaradi prevelike vlage gnijeomeniti. V preteklosti so bile buče mnogo vejo. Trebiti smo jih nameravali s strojem, a je
čje, zato so lahko tisti, ki so jih trebili, na njih
to preprečilo letošnje pogosto deževje, ki je
sedeli. Tokrat pa so ženske sedele na »kozah«,
razmočilo njivo do te mere, da je strojno treki jih je za to priložnost izdelal gospodar Jože.
bljenje buč nemogoče. Če bi čakali, da bi se
Ludvik Kramberger
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Vabilo v razstavno prodajni prostor VDC Polž Maribor,
Enota Lenart - Mravlja
Vabimo vas v razstavno prodajni prostor VDC
Polž Maribor – enota Lenart Mravlja od ponedeljka
do petka med 7. in
15. uro na Ilaunigovi
19, Lenart.
Na zalogi je veliko
drobnih izdelkov iz
naravnih materialov
in tekstila ter ročno
izdelanih unikatnih
vizitk za vse priložnosti! Možna tudi
izdelava izdelkov po
naročilu.
Veselimo se vašega
obiska!

Dobrodelni koncert VDC Polž
VDC Polž Maribor – enota Lenart bo tudi letos organiziral dobrodelni koncert, ki bo v
petek, 3. oktobra 2014, ob 20. uri v Domu kulture Lenart. Tudi tokrat bomo uživali in se
prepustil dobri glasbi, nastopili bodo D`Kwaschen Retashy. Predprodaja vstopnic bo v VDC
Polž Lenart, v Čvekalnici Askari v Lenartu, v Bubi baru v Cerkvenjaku in v penzionu Petelin
v Benediktu.
Vabljeni!

mimohod praporščakov s prapori društev
udeleženk ob koračnici pihalne godbe MOL
Lenart, ki je po postavitvi praporov zaigral še
slovensko himno. Saša Lorenčič, voditeljica
in povezovalka programa, je napovedala kulturni program. Na odru so se zvrstili: Pevke
ljudskih pesmi DU Lenart, mešana pevska
skupina pri DU Sveta Trojica, duet Ivica Pfleger in vnuk, mlada Lea Lajtgep iz Svete Trojice. Pozornost in tišino vseh navzočih sta pritegnila še osnovnošolca, sestra in brat Nives
in Bine Ploj iz Svete Trojice z igranjem na trobento. Med nastopajočimi skupinami je vse
navzoče na srečanju pozdravil predsednik
ZDU Slovenskih goric Stanko Kranvogel. Za
njim so nekaj besed navzočim upokojenkam
in upokojencem namenili: župan občine Le-

nart mag. Ivan Kramberger, podpredsednica
ZDUS-a Slavica Golob in podpredsednik
ZDUS-a Anton Donko. Po uradnem delu sta
bila kosilo in zabava s plesno glasbo, igral je
ansambel Veseli Jurovčani. Tudi tradicionalni srečelov ni manjkal. Zahvala gre občini
Lenart za prireditveni prostor, pihalni godbi MOL Lenart, voditeljici programa Saši
Lovrenčič, praporščakom, nastopajočim in
vsem ostalim, ki so prispevali, da sta srečanje
in prireditev uspela.
Posamična društva so v tem času v okviru
svojih programov organizirala še izlete, piknike, pohode, športna tekmovanja ali kašne
druge prireditve.
Stanko Cartl, foto: Ivan Breznik

Benediški župan pri najstarejši občanki
Rozaliji Lutar

N

ajstarejša občanka Benedikta, gospa
Rozalija Lutar, je 23. avgusta praznovala svoj 92. rojstni dan. Rozalija Lutar je rodila 7 otrok in ima 21 vnukov
ter 25 pravnukov. K sinu Mirku na Drvanjo
se je priselila pred približno sedmimi leti, še
vedno pa veliko časa preživi tudi pri ostalih
otrocih in vnukih. Kot pravi sama, ji tako
nikoli ni dolgčas.
Gospa Rozalija je bila prijetno presenečena in hvaležna, da jo je ob osebnem prazniku obiskal župan občine Benedikt Milan
Gumzar.
Besedilo in fotografija: Sabina Šijanec

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij

Petek, 24. 10., KORK Sv. Torjica, v OŠ Sv. Trojica

Mariborčani, živeči v Lenartu in okolici!
Srečanje Mariborčanov, živečih v Lenartu, Voličini in ostalih občinah v Slovenskih goricah,
bo potekalo v sredo, 15. 10. 2014, ob 18. uri v prostorih Gostilne 29 november v Lenartu.
Kontakt: Franc Belšak 041/674-234

Poletne aktivnosti Zveze društev
upokojencev Slovenskih goric Lenart

M

eseci poletja so bili vse kaj drugega
kot poletni, saj je deževno vreme
marsikomu pokvarilo razpoloženje ali pripravo in organizacijo planiranih
dogodkov ali prireditev. V društvih upokojencev v Zvezi Slovenskih goric in sami zvezi
je kljub omenjenim težavam uspelo spraviti
pod streho večino prireditev, ki so jih planirali od junija do septembra.

Mimohod praporščakov vseh DU v zvezi

Z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo v juniju izvedli meddruštveno pokalno tekmovanje v streljanju z zračno puško v organizaciji
DU Benedikt in Voličina. DU Cerkvenjak je
pripravil razstavo ročnih del in razvedrilno
tekmovanje v kartanju za pokal posameznika. V Sveti Trojici je tamkajšnjo DU organiziralo tradicionalni Križev pot z orgelskim
koncertom v cerkvi z izvajalko Anito Kralj in
srečanje literarnih talentov v prostoru Knjižnice Lenart.
V juliju je DU Lenart izvedlo meddruštve-
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no pokalno tekmovanje v streljanju z zračno
puško. Sodelovale so tudi povabljene ekipe iz
DU Pesnica, Duplek in Maribor. V organizaciji DU Sveta Ana so upokojenke in upokojenci, rekreativni kolesarji vseh društev v
zvezi, vrteli pedale po njihovih hribih in dolinah. Tudi ljudske pevke, pevci in godci so se
predstavili na reviji v Domu kulture pri Sveti
Trojici.
Avgusta, še v času letovanj in dopustov, je deževno in hladno vreme naprej
krojilo in oteževalo organizacijo planiranih prireditev
na prostem. DU Lenart je
moralo zaradi napovedi
dežja meddruštveno rekreativno kolesarjenje prestaviti na jesensko obdobje.
Je pa uspelo DU Sveti Jurij
na prostem izvesti meddruštveno pokalno tekmovanje
v streljanju z zračno puško.
Krona vseh prireditev
in dogodkov teh mesecev
je bilo 18. že tradicionalno srečanje upokojenk in
upokojencev vseh društev
v ZDU Slovenskih goric. Na
srečanju, ki ga vsako leto v
avgustu organizira zveza na prireditvenem
prostoru ŠRC Polena pri Lenartu, je bilo nekaj čez 450 upokojenk, upokojencev, povabljenih gostov in nastopajočih.
Povabljeni so bili predstavniki ZDUS-a,
župani občin, v katerih delujejo DU, častni
član ZDU Slov. goric Ivan Černčec, predsednik Pomurske pokrajinske zveze Mirko
Lebarič, predsednica MDI Lenart Emica Šuman, pobratena DU Mačkovci, Rogoznica in
Duplek ter sosednja DU Velka, Jakobski Dol
in Ceršak. Slavnostni začetek srečanja je bil

Marija Bauman in Ana Breznik - 90 let

O

bčanki Svete Ane, Marija Bauman, ki
je 11. avgusta 2014 dopolnila 90 let,
ter Ana Breznik, ki je 8. 9. 2014 prav
tako dopolnila 90 let, sta se zelo razveselili
obiska domačega župana Silva Slačka, ki ju
je presenetil s šopkom rož in jima v imenu
občine zaželel še veliko zdravih in srečnih let.
SReBr

Bauman Marija

Breznik Ana

Vrhunska
poročna fotografija
FOTOGRAFIRANJE
SNEMANJE
UOKVIRJANJE
TRGOVINA

Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si
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IZ KULTURE

Zlatoporočenca Ana in Janez Anžel

K

ako hitro mineva čas, sta nam dejala
zlatoporočenca Ana in Janez Anžel iz
Zgornjih Verjan pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, ko sta v krogu svojih najbližnjih in sorodnikov praznovala zlato poroko.
Kakor prvič tako sta tudi tokrat svojo 50-letno zakonsko zvestobo potrdila v cerkvi Sv.
Trojice, kjer je tokrat v njej potekal civilni in
cerkveni zlatoporočni obred. Civilnega je ob
pomoči Barbare Cvetko opravil župan obči-

Oba zakonca sta se rodila v Zgornjih Verjanah, Ana 1943. leta, Janez pa 1939. leta. V
zakonu so se jima rodili trije otroci, ki so si
ustvarili družine in ju obdarili s 6 vnuki. Najbolj sta vesela obiskov svojih najdražjih, ki ju
pogosto obiskujejo. Domujeta na posesti, ki
sta jo podedovala po starših in se vse življenje
ukvarjata s kmetovanjem. Kmetovala sta na
srednje veliki, sedem hektarjev veliki kmetiji.
Kot sta povedala, jima je bilo kmetovanje pisano na kožo. Vesela sta,
da imata v hčerki Ireni
in zetu Jožetu Majeriču
naslednika, ki nadaljujeta s kmetovanjem.
Kolikor jima dopušča
zdravje, še rada poprimeta za vsako kmečko
delo. Ana svoj prispevek
obema družinama izkazuje z vodenjem gospodinjstva. Njeno posebno
veselje je peka kmečkega kruha in drugih dobrot v krušni peči, med
njimi tudi kvasenice,
ocvirkovke in slovite
prleške »gibance«.
Ana ima tudi nepriZlatoporočenca Ana in Janez Anžel s pričama, županom Darkom Frasom in poslovno sekretarko Barbaro Cvetko
jetne spomine na kmetovanje v preteklosti.
Ker starša nista zmogla
ne Sv. Trojica Darko Fras. Zakoncema je ob
izpolniti obvezne oddaje kmetijskih pridelčestitki izročil priložnostno darilo in zlatopokov, so očeta zaprli in ga poslali na prisilno
ročno listino ter nazdravil s Trojiško penino,
delo na področju Kočevja. Očeta je pogrešala
ki jo prideluje vinogradniška družina Marjakmetija, žena in še najbolj otroci.
na Klobasa.
Ko smo ju povprašali, kaj ju je vezalo v zaPosebno ganljiv je bil cerkveni zlatoporočkonu, sta dejala, da so to bili ljubezen, otroci
ni obred, ki ga je ob darovani sv. maši opravil
in skupno delo na kmetiji, ki sta ga z veseljem
brat zlatoporočenca pater Lovrencij, ki je v
opravljala. Kakor je v teh krajih navada, sta
svoji pridigi, rekli bi lahko tudi nagovoru zapraznovanje zaključila s svatovsko večerjo v
latoporčencema, razglabljal o ljubezni. Kot je
Gostilni Šenekar v Spodnjih Ivanjcih, kjer sta
dejal, je ljubezen tista, ki združuje ljudi, in je
tudi zaplesala.
tako tudi združevala zakonca Ano in Janeza.
OU

VABILO

V okviru Večerov hospica
vabimo na srečanje v oktobru
Večer hospica
z naslovom

Prostovoljno delo ob težko bolnih

bo 7. oktobra ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Prostovoljci, ki delujejo kot negovalci ali spremljevalci težko bolnih oseb, nudijo pomembno
emocionalno pomoč bolnikom in podporo njihovim svojcem. Pri svojem delu se srečujejo s
čustvenimi obremenitvami, doživetjem smrti in izgube, včasih s posebnimi vprašanji odnosov do bolnika in njegovih svojcev.
Predavanje in pogovor bo vodila
prim. Anica Mikuš Kos, dr. med., spec. pediater in spec. psihiater,
predsednica Slovenske filantropije.
____________

Vabimo
k udeležbi v odprti skupini za žalujoče, ki bo
v torek, 14. oktobra, ob 16. uri na sedežu odbora,
Partizanska cesta 12/II.
Skupina je namenjena odraslim po smrti drage osebe
in je priložnost za pogovor
in srečanje ljudi, ki so na tej življenjski poti.
Informacije in prijave
sprejemamo na sedežu odbora v Mariboru,
tel: 02 25 25 570, Partizanska cesta 12/II.
Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor
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Iztekel se je letošnji Len-Art

Neisha, European Symbolic Orcheastra in Terrafolk so poskrbeli
za dobre glasbene vibracije
Neishin koncert ob izvrstni spremljavi
glasbenikov Mitje Novaka in Boštjana Gradiška je bila dve uri trajajoča glasbena predstava, ki je navdušila številne obiskovalce v
dvorani lenarškega doma kulture. Neisha,
odlična pevka in pianistka, je dokazala, da
je po duši rokerica, navezala je neposreden
stik s publiko, improvizirala, s pripombami
in dobrim razpoloženjem skrbela za pozi-

tivno energijo v dvorani.
Slišali smo njene uspešnice,
zimzelene rockovske hite,
katerim so sledili dolgi aplavzi. Glasbeni užitek za sprostitev in pozitivno vzdušje!
Koncert skupine European Symbolic Orchestra
in Terrafolk je bil ognjevit
glasbeni spektakel. Nepozabno doživetje glasbe v
prvinskem smislu, čista
glasbena umetnost, ki so jo
z energijo in strastjo izvedli
člani European Simbolic
Orchestra in Terrafolk. Štirinajst glasbenih virtuozov
pod vodstvom Bojana Cvetrežnika, domačih umetnikov in gostov iz tujine, to so
bili Ida Meidell iz Švedske,
Jean Chistoph Gairard in
Emilio Castiello iz Francije,
nas je popeljalo na čudovito potovanje po evropski etno glasbi. Ob izjemnih zvokih godal, kitar, tolkal in drugih
instrumentov smo uživali.
Aplavz je bil dolg, vzdušje nepozabno, koncerta ni bilo konec, glasbeniki so nas še dolgo
zabavali v avli Doma kulture Lenart.
S koncertom pihalnega kvinteta PULZ so

se končale letošnje poletne prireditve Len-Art. Člani kvinteta Medeja Unuk (flavta),
Lija Frajnkovič (flavta), Gerhard Lackner (fagot) in domačin Bojan Bezjak (rog) so igrali
dela Brahmsa, Ponchiellija, Haydna, Čajkovskega in drugih mojstrov klasične glasbe.
Vse skladbe so izvedli odlično, naštudirano, s
spoštovanjem do mojstrov klasične glasbe in
z naklonjenostjo do sodobnejše glasbe.
Len-Art je bil zabaven, sproščujoč, poživljajoč in nasmejan.
Družila nas je pozitivna
energija, dobra volja,
uživali smo ob glasbi,
plesu, gledaliških predstavah, lutkah. Bilo je
16 dogodkov, ki si jih je

ogledalo mnogo ljudi. Imeli smo se lepo.
Hvala za vašo naklonjenost kulturi, za bučne aplavze, navdušenje in spodbudne besede.
Na snidenje na prihodnjem LEN-ART-u!
Darja Ornik, svetovalka za kulturne dejavnosti in stanovanjske zadeve

Visoke uvrstitve Lane Žabčič in Kaje
Kobale na evropskem prvenstvu v Romuniji
V času med 12. in 14. septembrom je v Romuniji potekalo evropsko mažoretno prvenstvo, ki sta se ga udeležili Lana Žabčič in Kaja
Kobale, članici Twirling plesnega in mažoretnega kluba Lenart. Lana Žabčič je zasedla
prvo mesto v kategoriji solo senior, par Lana
Žabčič in Kaja Kobale pa sta zasedli tretje
mesto v kategoriji par senior.
Lana Žabčič je članica Twirling plesnega in mažoretnega kluba Lenart že
polnih deset let. Njena trenerka Anita
Omerzu prihaja na treninge iz Ljubljane ob sobotah in nedeljah. Drugače pa
Lana trenira skoraj vsak dan v Benediktu. Vsako leto na državnih tekmovanjih posega po visokih uvrstitvah.
Pri twirlingu tekmuje v solu, solu 2 palici, fristaylu, pa tudi v paru s Kajo. Pri
mažoretah pa tekmuje v solu in v paru
s Kajo Kobale.
Z visokimi uvrstitvami na državni
ravni se je uvrstila na svetovno prvenstvo, ki je bilo letos v začetku avgusta
v Angliji.
Že leta 2011 je bila v Ameriki na Floridi,
kjer je prvič tekmovala izven meja Slovenije.
Naslednje leto je bila v Franciji, kjer je osvojila bronasto kolajno v mažoretni disciplini.
Lani je s skupino odšla na Nizozemsko, kjer

so osvojile trinajsto mesto, kot posameznica
pa je osvojila petnajsto in šestnajsto mesto.
Tega leta je bila tudi na Češkem v Brnu, kjer
je kot posameznica postala evropska prvakinja v mažoretah. Obenem je prejela priznanje za naj perspektivno športnico Slovenskih
goric.

Veseli se novih izzivov, veseli se novih tekmovanj. Najbolj pa je vesela, da jo podpirajo
domači in seveda vsi sponzorji oziroma donatorji.
Breda Slavinec
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KNjigolAndiJa

Že Plinij je zapisal misel, ki velja še danes:
ga je pot zanesla v Slovenske gorice k Sveti Tro»Dosti moramo brati, vendar ne česarkoli.«
jici, ki je le uro hoda od Benedikta.
In tega se, zasuti z »bolj in/ali manj zdravo
Pred leti je Ani pisal svoje zadnje pismo
knjižno solato«, zagotovo zavedamo prav vsi.
ravno v Benedikt. Izvedel je, da se je poročila
Vaši knjižničarji želimo, da bi jesensko
barvitost, toplo zavetje v času zime in
spomladansko prebujanje narave zmeraj
doživljali v družbi kakovostnih knjig. Pa
se večkrat sprašujemo, zakaj ne tudi slovenskih; zakaj ljudje najraje posegamo po
prevodih svetovnih uspešnic. No, kakorkoli, naš namen je tudi, da v knjigolandiji
malce potrkamo na lokalpatriotizem in
ob njem še na kakšne obletnice in podobno. Tako smo se ob častitljivi obletnici Prežihove bralne značke in nekaterih
domačih avtorjev odločili in pripravili
pester nabor avtorjev »iz domačih logov«
(pa tudi malo naokoli) v sklopu nove sezone Bralne značke za odrasle Knjižnice
Lenart. Tako vam želimo približati avtorje, ki so delovali oz. še delujejo v Slovenskih goricah in se v svojih delih le-teh Detajl iz knjige-slikanice O Ivanu in Ani
tudi tematsko ali motivno dotikajo.
Sezname najdete v knjižnici, kjer se lahko tudi prijavite; otroci pa pridno berejo v
in da je že umrla, ni pa vedel, da se je pred
svojih šolah s svojimi mentorji.
smrtjo preselila na Plešivec. Šel je v Benedikt
Je pa to čas, ko predstavljamo dve poiskat Anin grob. Sedem ur je hodil od groba do
membni novosti. Prvi bomo dali mesto v dagroba na pokopališču v Benediktu, a njenega
našnjem članku.
ni našel. Seveda, saj je bil na daljnem Plešivcu.
Povezana je z eminenco slovenske literaA ni se mogel znebiti občutka, da ga od nekod
ture – Ivanom Cankarjem in njegovim bivagledajo rjave Aničine oči … Ja, saj so ga gledale
njem pri prijatelju Lojzu Kraigherju v Sveti
s podnožja Uršlje gore in govorile: »Zakaj sva
Trojici ter njegovo veliko ljubeznijo, muzo
midva, Ivan, hodila vsak svojo pot, čeravno
– učiteljico Anico Lušinovo. Neuresničena
sva oba vedela, da bova srečna le, če se bova
ljubezen, ki je močno vplivala na pisateljevo
večno držala za roko na isti poti? Zakaj si niživljenje in prihodnost ter predvsem njegovo
sva to povedala?« Zbežal je s pokopališča in iz
ustvarjalno moč, je povezana s Slovenskimi
Goric nazaj v Ljubljano.
goricami: Benediktom in deloma tudi Sveto
Še prej pa je v Trojici dokončal dramo, polTrojico. Zgodbo je zanimivo predstavil v svoji
no hrepenenja, v kateri se vseskozi ponavlja
drugi slikanici Tone Partljič, prav tako legenverz:«Fant je videl rožo čudotvorno, v sanjah
da med našimi sodobnimi pisatelji. Slikanica
jo je videl daljno, žarko…« Zdaj je vedel, da
je izšla pri prekmurski Založbi Ajda v zbirki
je bila njegova roža čudotvorna Anica. V LjuZnameniti Slovenci, ki jo vodi in zbirko ureja
bljani je spet samotaril, se zapustil, pil v krJože Gomboc, ilustrator pa je Anton Buzeti.
čmah, a pisal vse lepše in boljše in v podobah
»Ivan je živel še osem let po Aničini smrti.
njegovih sanj se je vse večkrat pojavljala Anica
Nikoli je ni pozabil in nikoli se ni poročil. Tudi
s temnimi očmi. Nekoč je padel omotičen po
pesmi ni več pisal, ko je umrla. Pesniški navdih
stopnicah, se ranil v glavo in umrl. Pokopali so
je usahnil in pisal je le še povesti, romane in
ga na Navju poleg drugih pesnikov.« (T. Pardrame.
tljič)
Slovenija še ni imela večjega pisatelja. Nekoč
Marija Šauperl

Nagrajenec Prešernovega sklada pesnik
Uroš Zupan v Lenartu

Uroš Zupan (1963), slovenski pesnik in prevajalec,
se bo predstavil na literarnem večeru v petek, 26. septembra 2014, ob 18. uri v
Knjižnici Lenart.
V pogovoru s Petro Koršič
bo razkril čar, slasti in tudi
pasti več kot dvajsetletne
»počasne plovbe« v pesniškem ustvarjanju, prevajanju,
premišljevanju in poučevanju ter prebral izbor svojih
najljubših pesmi iz pesniške
knjige Počasna plovba.
Pogovor je pripravila Breda Slavinec.
Po končani srednji šoli, ki
jo je obiskoval Trbovljah, je odšel na študij
v Ljubljano. Tam je uspešno zaključil študij
primerjalne književnosti in sociologije kulture na filozofski fakulteti. V Ljubljani dela kot
svobodni književnik in prevajalec iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika.
Izdal je osem pesniških zbirk - Sutre (1991,
reprint 2002, 2003), Reka (1993), Odpiranje
delte (1995), Nasledstvo (1998), Drevo in vrabec (1999), Nafta (2002), Jesensko listje (2006)

in »Copati za hojo po Kitajski« (2008) - ter zbirke esejev
Svetloba znotraj pomaranče (1996), Pesem ostaja ista
(2000), Pešec (2003) in Čitanka Panini (2007). V knjižni
obliki je izšel še prevod pesmi Yehude Amichaija, sodeloval pa je tudi pri prevajanju
več ameriških pesnikov. Redno objavlja v številni literarni in časopisni periodiki. Kot
urednik za poezijo deluje v
okviru revije Literatura. Tam
deluje tudi kot mentor pesniških delavnic.
Njegova dela so prevajana
v številne evropske jezike. Za
svoje delo je prejel mnogo literarnih nagrad.
Med vidnejšimi sta nagrada Prešernovega
sklada v letu 1996 ter nagrada sklada Huberta
Burde, ki jo je prejel med prvimi nagrajenci v
letu 1999 (povzeto po Wikipediji).
Organizatorji dogodka so JSKD Lenart,
Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino Lenart in ZKD Slovenski goric.
Breda Slavinec

Art Camp pri Sv. Ani
MKK Kulturna zadruga Sveta Ana je v začetku septembra pri ribniku LD Sveta Ana
organizirala Art Camp, na katerega so povabili staro in mlado in izdelovali sceno za že
tradicionalni Anin roll, ki se je v občini odvijal 13. 9. Iz vej, palic in rogovil so pletli, vezali
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ogromno mrežo. Poudarek je bil bolj na slikanju in kolažiranju. V okrilju dobre volje, lepih
misli in barvnih potez, črt in pik, je nastajala
mreža, ki je lovila poglede na oder nastopajočih na Aninem rollu.
SReBr

Jurovski kulturniki nastopili pri šolskih
sestrah v Mariboru
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja v
tem letu praznujejo 150.
obletnico prihoda prvih
sester v Maribor. Od 25.
avgusta do 6. septembra je v Materni hiši na
Strossmayerjevi ulici v
Mariboru potekalo plenarno zasedanje kongregacije, na katerem so
bile zbrane sestre iz vseh
provinc po svetu.
V sredo, 3. septembra,
ob 20. uri so pripravile v
Slomškovi dvorani Kulturni večer slovenskih
narodnih običajev, kjer
so sestram in drugim
obiskovalcem predstavile slovenske lepote v
sliki, glasbi in plesu.
V kulturnem programu je Folklorna skupina Jurovčan zaplesala splete prekmurskih,
štajerskih in gorenjskih plesov v folklornih
kostumih, ki so značilni za posamezne pokrajine, Jurovski oktet je zapel Zdravljico,
Primorsko pesem na Vipavskem in pesem

Foto: Maksimiljan Krautič

z naslovom Dolenjska, harmonikarja Anja
Zorjan in Dejan Arcet pa sta zaigrala Avsenikovo polko Na Golici.
Za zaključek so svoje dobrote pripravile
članice Društva kmečkih gospodinj Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Miroslav Breznik, predsednik KD Ivan
Cankar

Ustvarjalni utrinki mladih na Krku
Galerija K. Krajnc in Likovno društvo Lajči
Pandur Lenart sta ob vsakoletni tradicionalni
likovni koloniji v Županju na Krku za mlade

učence Likovne šole v lanskem letu pričela
tudi s prvo likovno delavnico za mlade, ki
preživljajo dopust na otoku Krku. To poletje je že potekala druga likovna delavnica za
mlade, in sicer od 14. do 18. julija.
Mladi so prihajali iz Ljubljane, iz OŠ Louisa Adamiča. Sodelovali so Nejc Tacer (13 let),
Tajda Miklavčič (13 let), Ana Škufca (12 let),
Alja Miklavčič (14 let) in Jure Križman (14
let). Spoznavali so likovni tekst od kompozicije pa vse do linearne in barvne perspektive.
Iz spoznavanja drugačne krajine s pogledom

na ciprese, oljke, morje in žarečo kamnito
obalo so mladi likovniki pod vodstvom Konrada Krajnca ustvarili 35 del v tehniki akrila ter 25 skic in 10 risb
s svinčnikom. Dela so
nastajala na morju in v
mali otoški vasici Županje, kjer se je čas ustavil
in išče nove utripe življenja.
Zadnji dan v petek,
18. julija, smo ob 13. uri
v vasi Županje v ''Galeriji K. pod murvo'' odprli razstavo, ki je bila
zelo lepo obiskana. Za
pogostitev so poskrbeli
starši, babice in dedki.
Razstavo je odprl Nejc,
ki je v lepem nagovoru
pozdravil vse prisotne,
potem pa jih je popeljal po razstavišču. Za lep kulturni program
je poskrbel Jure na harmoniki, s katero je
zaigral štiri skladbe. S tem kulturnim dogodkom smo obogatili kulturni utrip kraja in širše okolice.
Pričela se je tudi oblikovati likovna delavnica za odrasle, ki bo pričela delovati drugo
leto avgusta in septembra na Krku. Za potek
projekta pa skrbijo vodja projekta Konrad
Krajnc in strokovni sodelavki Andreja Štancer in Nika Arnuš.
Likovno društvo Lajči Pandur

Izvedena osma Kolbičeva likovna kolonija
Slikarji na Zgornjem Dražen Vrhu, slike na Zgornji Velki

Velke organizira likovno kolonijo v čast svojemu znamenitemu rojaku oziroma umetniku.
Letos je bila že osmič po
vrsti in ustvarjalke ter
ustvarjalci so se zbrali
v soboto, 6. septembra,
v Methansovi hiši na
Zgornjem Dražen Vrhu,
ki jih je z vabilom privabila Jasna Šosterič, vodja likovne sekcije.
Tako so ob 9. uri udeleženke in udeleženci
likovne kolonije opravili skupni zajtrk ter se
podali na delo. Zaradi
Otvoritev razstave v poročni dvorani na Zgornji Velki
deževnega vremena so
ustvarjali kar v Methansovi hiši, ki je istočasno
Vsako leto likovna sekcija Kulturno umemuzej in galerija ter prostor za ustvarjanje
tniškega društva Gabrijel Kolbič z Zgornje
umetnikov. Udeležencev kolonije je letos bilo
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ducat: Andreja Breg, Lilijana Cafnik, Jožef
Foltin, Jože Horvat, Bogomir Jurtela, Joži Kerenc, Filip Matko Ficko, Marko Matko Ficko,
Leopold Methans, Tatjana Mijatović, Jasna
Šosterič in Andrej Velikonja.
Slikanje je potekalo v Methansovi hiši na
Zgornjem Dražen Vrhu do 15. ure, ob 16. uri
pa je bila otvoritev razstave v poročni dvo-

FELJTON
rani na Zgornji Velki, kjer je v kulturnem
programu sodeloval Moški pevski zbor Kulturno umetniškega društva Gabrijel Kolbič.
Novo ustvarjena likovna dela bodo v poročni
dvorani na Zgornji Velki na ogled do sredine
decembra.
Filip Matko

Prva Forma viva v Sveti Trojici

Kamniti kamnosek in kovinska ptica
Kulturno društvo Ernest Golob Peter iz
Svete Trojice je v sodelovanju z ZKO Slovenske gorice Lenart organiziralo I. Formo

vivo Sveta Trojica, na katero so povabili dva
likovna ustvarjalca: slikarja, kiparja in umetniškega fotografa Iva Lorenčiča iz Cerkvenjaka in domačina - umetnostnega varilca
Danijela Vrečiča - Danija. Na otvoritvi prve
Forme vive v občini, ki je trajala do 15. do 21.
septembra, sta oba ustvarjalca in vse zbrane
pozdravila predsednik društva Drago Lipič in

župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
Lorenčič je na Formi vivi iz 2,5 tone težkega miocenskega apnenca, ki so mu ga pripeljali iz kamnoloma
v Poliču blizu Oseka,
izklesal relief delavca
v kamnolomu. Tako je
v Sveti Trojici obudil
spomin na starodavne
kamnolome, po katerih
je kraj slovel po celotnih
Slovenski goricah in širše, saj so z miocenskim
apnencem iz Oseka in
Poliča zgradili mnogo
cerkva in drugih pomembnih objektov na
Štajerskem. Vrečič pa
je iz kovine ustvaril čudovito skulpturo ptice v
letu.
Formo vivo so končali 24. septembra zvečer s pogovorom z obema
umetnikoma na terasi pred bifejem Snoopy,
ki ga je vodila Breda Slavinec. Srečanje so popestrili s slikovnim prikazom poteka Forme
vive in lepot občine Sv. Trojica avtorjev Jožeta
Šamperla in Draga Lipiča.
T. K.

Jasna Šosterič razstavlja v Jurovskem Dolu
V razstavnih prostorih Osnovne šole Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu, v občini Sveti
Jurij v Slovenskih Goricah, od 4. septembra
dalje razstavlja svoja likovna dela Jasna Šo-

sterič, voditeljica likovne sekcije pri Kulturno umetniškem društvu Gabrijel Kolbič na
Zgornji Velki. Je tudi članica Likovnega društva Jurovski Dol, zato je avtorico slik, akrilov na platnu, na otvoritvi razstave v
imenu tega društva pozdravila Ana
Šuster Kraner, učiteljica likovnega
pouka na domači osnovni šoli. Je pa
vse prisotne v samem uvodu pozdravil ravnatelj šole Stanislav Senekovič.
Krajši kulturni program ob 12. uri
so izvedli šolarke in šolarji, čestitke
slikarki Jasni Šosterič pa so izrekli
številni obiskovalci, znanci in prijatelji iz likovnih vrst kot tudi predstavnica Območne izpostave JSKD v
Lenartu Breda Slavinec. Udeležbe na
razstavi pa so bili veseli tudi nekateri varovanke in varovanci Varstveno
delovnega centra Mravlja iz Lenarta,
kjer je slikarka Jasna Šosterič redno
zaposlena.
Besedilo in fotografija: Filip Matko

Prva samostojna likovna razstava Tanje
Škrlec
V petek, 12. septembra 2014, ob 18. uri je
bila po prireditvi ob 80-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Jurij v Slovenskih
goricah v avli Fredija Neuvirta v kulturnem domu v Jurovskem Dolu otvoritev
1. samostojne likovne razstave Tanje
Škrlec, članice Kulturnega društva Ivan
Cankar Jurovski Dol.
Tanja izhaja iz Sv. Trojice, sedaj pa z
možem in dvema sinovoma že 21 let živi
v Zg. Partinju. Zaposlena je v Zavodu
Hrastovec kot medicinska sestra. Z Ljubiteljsko kulturo se ukvarja že več let, saj
je članica vokalne skupine, zadnja 4 leta
pa se ukvarja tudi z ljubiteljskim slikarskim ustvarjanjem. Najraje slika naravo
in abstraktne motive. Sodelovala je na
treh razstavah v Jurovskem Dolu in enkrat v Žetalah.
Razstava bo na ogled v času prireditev
v kulturnem domu do konca novembra
tega leta, za posameznike in skupine pa
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je možen ogled tudi v dogovoru z avtorico.
Miroslav Breznik, predsednik KD Ivan
Cankar
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Dvestoletnica rojstva jezikoslovca, domoljuba in ljubitelja slovenske besede

Oroslav Caf, trojiški rojak iz Zg. Verjan

Miklošičev in Slomškov sodobnik, a skromen in vase zaprt mož. Ko ga je povsem strla
bolezen, si je srčno želel nazaj k Sveti Trojici, a se mu želja ni izpolnila, ker se je prej na
Ptuju ustrelil.
Oroslav Caf se je rodil 13. aprila 1814 kmečkim staršem Matiji Cafu in Magdaleni Belan v
Zgornjih Verjanah pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Pri krstu je dobil ime Jurij, po nemško Georg, doma pa so ga klicali Jirga. Krstno ime si je kasneje v svoji vseslovanski gorečnosti
»podomačil« v Oroslav. Osnovno šolo je mladi Jirga obiskoval pri Sveti Trojici, ki je bila v tem
času močno nemška. Podatki o Cafovi mladosti so zelo skopi. Starši so bili kmetje in to najbrž
kar premožni, saj sicer ne bi mogli poslati sina na gimnazijo in kasnejši študij. V kroniki trojiške šole ni mogoče izvedeti nič o Cafovem šolanju oziroma njegovem življenju. Šolo je začel
obiskovati v letih 1820 in 1821 in jo kot izjemno nadarjeni deček nadvse uspešno končal. Starši
so se odločili, da bo njihov Jirga študiral. Petrazredno gimnazijo v Mariboru je Caf končal z
odliko. Zadnji, šesti razred gimnazije je končal v Gradcu in tam absolviral tudi dva letnika
filozofije. Dosegel je odličen uspeh. Nato se je odločil za študij teologije, kar je bila velika želja
njegove matere. Na študij v Gradec je mladi Caf prinesel iz rojstnega kraja v Slovenskih goricah
ljubezen do materinega slovenskega jezika, vzporedno s tem pa je zgodaj razvijal tudi smisel
in veselje do drugih slovanskih jezikov. V duhovnika je bil posvečen kot 23-letni mladenič leta
1837. Najprej je dve leti služil kot kaplan v Lebringu pri Vildonu, kjer je kot samouk nadaljeval
z jezikovnimi študijami. Leta 1839 je prišel za kaplana v Fram in v tem kraju pod Pohorjem
ostal polnih 20 let, saj se je tukaj dobro počutil. Mir in samota sta mu namreč ugajali in v
tem kraju je imel tudi mir pred cerkvenimi oblastmi in ostalimi duhovniškimi sobrati, zato se
je lahko zares intenzivno in brez bojazni posvečal svojim študijem in posvetnemu delu. Med
službovanjem je na veliko zbiral ljudske pesmi. Posvečal se je zbiranju gradiva in pisal avtorske
pesmi – prigodnice, v katerih je med drugim opisoval prebivalstvo in pokrajino. Zbrane ljudske
pesmi je Caf dal tudi objaviti. V Framu je pomagal pri ustanavljanju občinske bolnice, nove
cerkve, šole, drevesnice in župnijske knjižnice. Leta 1851 je prišel za njegovega soseda v Slivnico
Božidar Raič, s katerim sta se naglo spoprijateljila. Tako kot Caf je bil v jezikovnih študijah
samouk tudi Raič, oba pa sta na veliko proučevala Franca Miklošiča.
Za razliko od sodobnikov je bil Caf dokaj vase zaprt, o znanstvenem raziskovanju in dognanjih ni rad ne govoril in ne razpravljal. Dopisoval si je z mnogimi slovenskimi učenjaki takratnega časa. Zanj je slišal tudi dr. Franc Miklošič in ga leta 1856 celo obiskal. Predlagal mu je, da
bi skupaj izdala slovar, kajti Caf je imel »obilne besedne tvarine nabrane, in tudi jaz (Miklošič)
imam štiri zvezke spisane v polni obliki. Če ste voljni, izdajva skupaj slovar, na naslovnem listu
natiskata se imeni naju obeh, in dobiček bodeva delila«. Caf je ponudbo odklonil, ker je ocenil,
da je njegovo zbrano gradivo za objavo še nepopolno. Analitiki ocenjujejo, da je s to odločitvijo
nastala znatna škoda, saj bi Slovenci dobili slovar izpod peres dveh izobraženih in uglednih
raziskovalcev oziroma najboljših štajerskih jezikoslovcev takratne dobe. Nekateri namreč menijo, da je bila za Cafa to usodna napaka. A najbrž le drži ugotovitev, da je treba poglavitni
razlog za takšno odločitev iskati v Cafovem značaju. Po naravi je bil namreč zelo občutljiv,
preveč kritičen do samega sebe, premalo samozavesten in odločen, tudi premalo prodoren in
se je preveč izogibal javnosti. Po drugi strani se je Caf zavedal, da¸je Miklošič jezikoslovec po
osnovnem poklicu oziroma izobrazbi, sam pa je bil vendarle duhovnik in se je z jezikoslovjem
ukvarjal kot s stranskim poklicem, lahko bi dejali amatersko, čeprav mu strokovnosti nihče ni
oporekal. Sadovi njegovega truda, požrtvovalnega študija, zbiranja gradiva, proučevanja in
pisanja so bili za časa njegovega življenja tako rekoč neznani. Bogato znanje ni bilo nagrajeno
s širšim vrednotenjem, saj v javnost ni prodiral in se je je v glavnem izogibal.
Pomembna prelomnica v Cafovem življenju, ki je v nekaterih pogledih še vedno nekoliko
nejasno, je bila odločitev škofa Antona Martina Slomška, da ga kot velikega rodoljuba pokliče
v Maribor, v katerega je prenesel sedež lavantinske škofije. Ker je Slomšek k sebi vabil najboljše
duhovnike svoje škofije, je bilo povabilo veliko priznanje Cafu, ki je še vedno kaplanoval v
Framu, čeprav bi moral že zdavnaj postati župnik. Ker je bil Caf velik samotar in mu je službovanje v majhnem kraju, kakršen je bil Fram, nadvse prijalo, nad pozivom škofa Slomška ni bil
navdušen. A moral se je ukloniti in prišel je za podravnatelja semenišča v Mariboru. Kasneje je
bil profesor v semenišču in še dušni pastir v semeniščni cerkvi. V Mariboru se je počutil zelo nesrečnega. O nezadovoljstvu v Mariboru je pripovedoval tudi prijatelju Božidarju Raiču, ki ga je
večkrat obiskal. Začel se ga je lotevati nemir, za semeniščnimi zidovi se je počutil osamljenega,
prezrtega. To je opazil tudi škof Slomšek, ki mu je ponujal kanoništvo in bolje plačana mesta. A
Caf je vse to odklonil – »če bi mi dajali na leto toliko tisočakov, kakor dobivam stotakov, niti za
hip me več ne zadrže; moje bivanje v Mariboru je zame izgubljeni čas«. Postajal je vedno bolj
nemiren, iskal je tolažbo pri prijateljih, malo je spal, odklonil je ponudbe iz tujine, kamor so ga
vabili za profesorja. Vedel je, da ni ustvarjen za nova in bolj nemirna okolja, želel si je le svoj
mir, da bo lahko študiral in proučeval. Škof Slomšek mu je tako ponudil nadarbino pri ptujski
mestni župniji in mu podelil še naslov duhovnega svetovalca.
A več kot očitno mu tudi na Ptuju življenje ni najbolj prijalo. Želel si je novo spremembo.
Malo je spal, posvečal se je znanosti, branju in prevajanju. Začel se je na veliko izogibati ljudi,
rad je bil sam, v samoti, izogibal se je družbe in postajal vse bolj občutljiv. Strašansko ga je
prizadela vsaka kritika, postajal je tudi vse bolj nervozen. Pred binkoštmi leta 1874 ga je še
zadnjič na Ptuju obiskal Božidar Raič. Caf se mu je odkrito potožil, da mu nima ničesar za
pokazati, slabo spi, duševno je potrt in čuti, da ga kmalu ne bo več. Raiču je ob zadnjem obisku
pokazal spodnji del visoke omare, v kateri so bili shranjeni njegovi spisi. »Tu so moji spisi! Kadar me ne bode več, glej, da jih hitro rešiš!« Kmalu zatem se ga je polastila velika preganjavica.
Duševno je bil vse bolj načet, od duhovniških sobratov se je vedno bolj odtujeval, izogibal se je
tudi kakršnih koli stikov z višjo duhovščino in predstojnikom lavantinske škofije v Mariboru.
Njegove duševne bolečine so bile vse hujše in hujše, želel si je zapustiti Ptuj in se preseliti v svoj
rojstni kraj, nazaj k Sveti Trojici v Slovenske gorice. Tam bi živel kot upokojeni duhovnik. A
teh načrtov Caf ni več uresničil, saj so njegovi predpostavljeni sklenili, da ga 3. julija 1874.
leta pošljejo v umobolnico v Gradec. Najprej so ga želeli odpeljati v Maribor in od tam naprej
v deželno prestolnico Štajerske. O tem je ohranjeno pričevanje prof. Karla Glaserja s Ptuja, ki
ga je tega dne še obiskal. Caf se mu je potožil, da ga nameravajo odpeljati v Maribor in da je v
to privolil. Pred odhodom je želel biti Caf malo sam in opraviti molitev. Tedaj je ptujski prošt v
Cafovo sobo poslal strežnika, ki pa ni bil deležen prijaznega sprejema. Caf ga je namreč osorno
ogovoril, da naj mu razloži, kaj želi od njega. Povedal mu je tudi, da nima denarja in da naj ga
pustijo pri miru, da bo lahko opravil svojo molitev. Strežnik je po takšnem obnašanju zapustil
Cafovo sobo, iz katere se je nekaj trenutkov kasneje zaslišal pok. Oroslav Caf se je ustrelil in si
sam vzel življenje. Pokopali so ga na tiho v soboto zvečer ob sedmi uri na ptujskem pokopališču.
Tam so mu postavili spomenik s preprostim napisom: »Oroslav Caf, umrl dne 3. julija 1874.
60 let star.« Ob stoletnici smrti leta 1974 so mu v rojstnem kraju v Zgornjih Verjanah pri Sveti
Trojici v Slovenskih goricah odkrili spominsko ploščo. Trojičani so na velikega rojaka nadvse
ponosni.
Dr. Marjan Toš
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VOLILNA SPOROČILA

Spoštovane prijateljice, spoštovani prijatelji stranke DeSUS!
Pred nami so lokalne volitve, na katerih bomo odločali o tem,
kdo bo sodeloval pri sprejemanju odločitev na občinskem nivoju. Odločali bomo torej o tem, kdo bo naslednja štiri leta vodil
politiko našega domačega kraja ter sodeloval pri razvoju naše
občine Lenart. Kandidatne liste DeSUS predstavljajo modrost,
zmernost, znanje in iskreno namero za trajnostni razvoj našega domačega okolja.
Konkretni projekti, kot so podpora prostovoljnim organizacijam
(npr. projekt starejši za starejše), podpora kvalitetni predšolski in
šolski vzgoji, podpora programov za starejše, podpora lokalnemu gospodarstvu in kmetijstvu, podpora lokalnim društvom, podpora razumnemu upravljanju prostora in odločno
nasprotovanje previsokim cenam komunalnih storitev, je le nekaj področij in stališč, pri
katerih lahko računate na stranko DeSUS.
Spoštovane prijateljice in prijatelji stranke DeSUS,
gre za naš Lenart. Zato na lokalnih volitvah podprimo stranko DeSUS in s tem zagotovimo, da bomo tudi na lokalnem nivoju dobili programe, ki bodo doprinesli k večji
kvaliteti življenja večine občank in občanov in ne zgolj peščice posameznikov.
Upokojenke in upokojenci so s svojimi življenjskimi izkušnjami in pridobljenim znanjem garancija za zdrav razvoj družbe, ki jo potrebuje vsaka občina. Zato podprimo
stranko DeSUS na lokalnih volitvah.

Spoštovane občanke in občani občine Lenart!

V Stranki Mira Cerarja se zavzemamo za:

- več strpnosti v družbi,
- uveljavljanje osebnih, družbenih in duhovnih vrednot,
- obstoj in delovanje neodvisne ter razvite civilne družbe,
- državo blaginje, javni zdravstveni in izobraževalni sistem,
- učinkovito delovanje javnega sektorja, ki služi potrebam ljudi.
Težimo k večji gospodarski svobodi in podjetnosti, ki omogočata ustvarjanje dodane
vrednosti.
Prizadevamo si za zaščito in varovanje okolja, ki mora postati ena izmed nacionalnih
prioritet.
Zavzemamo se za odprto družbo, ki deluje znotraj Evropske skupnosti in se povezuje
s svetom.
Vaši kandidati in kandidatke za člane Občinskega sveta občine Lenart na listi SMC:
Volilna enota 1 (Lenart) :
Jožica Krajner
Tilen Štefanec
Sabina Markoli
Volilna enota 2 (Voličina):
Marko Arnuš
Marija Arnuš
V občini Lenart si bomo kot aktivni soustvarjalci občinske politike prizadevali za:
- stroškovno sprejemljivo in uporabniku prijazno Občino Lenart,
- večjo finančno pomoč športnim in kulturnim društvom,
- ustvarjanje spodbudnega okolja za podjetništvo,
- oživitev industrijske cone,
- krepitev javne zdravstvene službe, dostopne vsem občanom,
- ustrezno komunalno ureditev vseh zaselkov.
V Občinskem svetu bomo zastopali Vaše interese. Krepili bomo zavedanje, da moramo
prisluhniti in po najboljših močeh pomagati vsem občankam in občanom občine Lenart.
Zato v nedeljo, 5. oktobra 2014, pojdite na volitve in na volilnem lističu
obkrožite

Lenart in Voličina ena občina – skladen razvoj obeh krajevnih skupnosti!
Naši kandidati na listi za člane Občinskega sveta Lenart
VE LENART:
Leopold Hameršak (nosilec liste in kandidat za člana sveta KS Lenart), Emilija Šuman, Stanislav Murko in Marija Valentan

VE VOLIČINA:
Srečko Malek (nosilec liste in kandidat
za člana sveta KS Voličina), Anica Čerin,
Janez Karo, in Emilija Cafuta

Spoštovane občanke, spoštovani občani Občine Benedikt!
Sem kandidat za župana naše občine. Star sem 45 let, poročen
in oče dveh sinov. Za seboj imam bogato delovno pot, ki se
je začela na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru, kjer sem bil Slovenska ljudska stranka
sprva strokovni sodelavec, kasneje pa asistent. Zadnjih 10 let
delam v gospodarstvu. Dve leti sem bil direktor Kmetijske zadruge v Slovenskih Konjicah,
ki sem jo prevzel z veliko poslovno izgubo. V dveh letih mi je uspelo, da je zadruga poslovala z dobičkom. Zadnjih osem let sem direktor ŽIPO Lenart, ki je vseskozi poslovala
z dobičkom in v letošnjem letu zaključuje veliko investicijo v sušilnico žit ter skladišča.
Na letošnjih volitvah kandidiram zato, ker sem prepričan, da lahko s svojim delom, znanjem in sposobnostmi ustvarim v naši občini pogoje za njen nadaljnji razvoj.
Zavzemal se bom za: zmanjšanje zadolženosti občine; pregledno, strokovno in odgovorno
delo, brez privilegijev; enakomeren razvoj vasi in centra; pridobitev dodatnih sredstev iz
evropskih in slovenskih razpisov; ponovno delovanje ambulante in zobozdravstvene ambulante.
S kandidati za člane občinskega sveta imamo jasen program, ki zajema:
• dokončanje odprtih projektov (vrtec) in drugačen pristop k izkoriščanju termalne vode
• kvalitetna sanacija, vzdrževanje in novogradnja cest z
lastnim strokovnim nadzorom
• razvoj socialnega podjetništva in kmetijstva ter ustvarjanje bolj prijaznih pogojev za
• investiranje domačih obrtnikov in podjetnikov ter s tem
dvig zaposlovanja
• vzpostavitev prijazne, strokovne in učinkovite občinske
uprave oz. njenih zaposlenih
• pomoč mladim – uvedba žepnin za dijake in študente
• starejšim zagotoviti kvalitetno preživljanje jeseni življemag. Milan Repič
nja (dnevna oskrba za starejše)
• skrb za zdravo in prijazno bivanje v občini: sprehajalne
poti za ljudi in hišne živali, igrala za otroke, izgradnja
igrišča na travi,…

št. 2
Skupaj za spremembe in razvoj
Neodvisna lista za Slovenske gorice je lista z raznovrstno populacijo, lista, ki jo
sestavlja širok krog sposobnih ljudi, ljudi, ki si želijo sprememb in razvoja v naših
Slovenskih goricah, v naši Občini Lenart.
Slovenija je majhna država, naše lokalne skupnosti so zelo razdrobljene, zato menimo, da brez povezovanja in iskanja skupnih interesov ne bomo dosegli tega, kar si
želimo, razvoja okolja, v katerem živimo. Naše osnovno prepričanje temelji na tem,
da je treba ljudem prisluhniti in skupaj poiskati najboljše rešitve.
Neodvisna lista za Slovenske gorice ne deluje in ne bo delovala pod vplivom političnih lobijev kot velika večina vladajočih in odgovornih, ki so bili izvoljeni na državnih
in lokalnih volitvah v našem upanju, da se bodo borili za naš razvoj in blaginjo.
Skupaj se moramo boriti za razvoj občine na področju gospodarstva, kmetijstva, razvoj infrastrukture, turizma – predvsem podeželskega turizma, športa, kulture in še
bi lahko naštevali. Zaupali smo in verjeli, kar nam je bilo obljubljeno, a žal se je v
zadnjih letih zgodilo zelo malo od pričakovanega. Poudarjamo, da izvoljeni lokalni
politiki, ki so prevzeli odgovornost za naš razvoj, niso potrdili našega zaupanja.
Za kandidaturo za župana so me predlagali tisti občani, ki si upajo javno povedati,
da želijo več, kot imamo. Občani, ki si s prostovoljnim in aktivnim delom že zdaj
prizadevajo za razvoj naše lokalne skupnosti.
Kot župan Občine Lenart se bom boril za naše skupne interese, za enakopraven in
enakomeren razvoj na vseh področjih in s povezovanjem obeh krajevnih skupnosti
težil k razvoju naše občine Lenart.

VABIM VAS, DA SE UDELEŽITE VOLITEV,
V NEDELJO, 5. OKTOBRA 2014, IN GLASUJETE ZAME

št. 1
ZA ŽUPANA IN ZA KANDIDATE ZA SVETNIKE IZ SLS.
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Skupaj povezani za spremembe in razvoj!
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Spoštovane občanke in občani občine Lenart!
V nedeljo, 5. oktobra 2014, vas vabimo na volitve, na katerih
bomo izvolili župana občine Lenart, predstavnike v občinski
svet in svete krajevnih skupnosti Voličina in Lenart.
Kandidati na listi Slovenske ljudske stranke si bomo prizadevali
za enakomeren razvoj občine, za ustvarjanje dobrih bivanjskih
in delovnih pogojev, za razvoj gospodarstva, obrti, sonaravnega
kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, za kulturni utrip občine, za
razvoj športa in turizma. Podpirali bomo dobre in koristne ideje
ter projekte, ki bodo s pomočjo državnih in evropskih sredstev
prispevali k izboljšanju življenja na podeželju.
Za prijazno, ustvarjalno in v različnosti bogato okolje, ki bo privabilo mlade, jim nudilo ugodne možnosti za življenje in delo!
Lista številka 3

Okrožite številko

3

Slovenska ljudska stranka

Nadaljujmo uspešen razvoj
naše občine
ŠT. 8 | 26. SEPTEMBER 2014
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ŠPORT

NOGOMET
3. SNL – sever: Drava s tremi točkami iz Lenarta

Minulo soboto (20. septembra) je bil na Poleni
v Lenartu nov nogometni praznik. V goste je
namreč prišel nekdanji prvoligaš NK Drava iz
Ptuja. Tekma se je končala v korist gostov, ki so
povedli s strelom iz 11-metrovke že v 10. minuti. Strelec zadetka, nekdaj zveneče slovensko
nogometno ime Nastja Čeh. Po neizkoriščenih
priložnostih v nadaljevanju tekme so gostje iz
Ptuja razblinili vse dvome o zmagovalcu v 87.
minuti, ko je zadel Niko Tisaj. Še bolj nesrečni
poraz je doživel Lenart na tekmi proti Malečniku, ko so v slabih pogojih in razmočenem
igrišču gostje iz Malečnika praktično iz nepri-

ložnosti zadeli v zadnjih minutah tekme. Lenartčani trenutno z eno zmago in tremi porazi
zasedajo 12. mesto. Brez poraza prvo mesto na
razpredelnici zaseda druga ekipa NK Maribor.
Že jutri (27.9.) čaka NK Ajdas Lenart težko
gostovanje v Radljah ob Dravi. Prihodnji konec tedna, 4. 10. 2014, ob 16.uri pa bo Lenart
igral na domačem igrišču proti NK Fužinar. V
oktobru bodo lenarški nogometaši odigrali na
domačem igrišču še tekme 18.10 ob 15.30 proti
NK Podvinci in in 25.10. ob 15.uri proti NK
Fosilum Šentju.

Po lanski ne najbolj uspešni sezoni so nogometaši Cerkvenjaka v novo sezoni pričeli precej
bolje. Po štirih odigranih krogih, treh zmagah
in enem porazu, zasedajo namreč 2. mesto (10
točk) na lestvici. Minuli konec tedna so tako
na domačem igrišču premagali Marjeto (3:0).
Nekoliko bolj zadržano so novo sezono pričeli
v Jurovskem Dolu, kjer so do sedaj zbrali 4 toč-

ke in tako zasedajo 6. mesto. Ta konec tedna
gostijo Jurovčani (v nedeljo, 28.9., ob 16.30)
ekipo Kovinarja s Tezna. Cerkvenjak pa igra v
gosteh proti Miklavžu. Prihodnji konec tedna
čaka ekipo Cerkvenjaka derbi trenutno vodilnih, na svojem igrišču bodo namreč 5.10. ob
16.uri gostili ekipo Slivnice.

S tekmami prvega kroga se je pričel ples v 1.
slovenski futsal ligi. V boj za naslov državnega prvaka 2014/2015 se je podalo 10 moštev,
med njimi tudi NK Benedikt. Edini futsal klub
iz našega prostora, ki še tekmuje v 1. članski
futsal ligi, se je v 1. krogu pomeril v štajerskem
derbiju proti ekpi RE/MAX Maribor. Gostje iz
Maribora so letošnje visoke ambicije pokazali

že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 4:1. Ob
koncu je Maribor ugnal Benedikt z rezultatom
6:3. Med strelce za Benedikt sta se vpisala Bojan Klemenčič (2-krat) in Blaž Živko. Že nocoj
(26. 9.) ob 20.uri pa v Športni dvorani Benedikt gostijo Benedičani ekipo Puntarja. Naslednja domača tekma čaka KMN Benedikt v
petek, 17. 10. 2014 proti ŠD Extrem.

1. MNZ Maribor
Cerkvenjak odločno v novo sezono

FUTSAL
Benedikt klonil v štajerskem derbiju

KOLESARSTVO
Kolesarski maraton in dirka Mr. Bo 2014

Kolesarski klub TBP Lenart je v soorganizaciji
z družbo TBP, d. d., Občinsko športno zvezo
Lenart, Plavalnim društvom Delfin in Sokolskim društvom SLO v nedeljo, 7. septembra,
kljub muhastemu vremenu uspešno izvedel celodnevno kolesarsko prireditev na ŠRC Polena. Rekreativnega kolesarskega maratona se je
skupaj udeležilo 200 kolesarjev, ki so se podali
na 23 ali 38 kilometrsko razdaljo, ki je peljala
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čez tri občine, in sicer Lenart, Sveti Jurij v Slov.
gor. in Sveto Trojico. Organizator prireditve
ugotavlja, da se maratona vsako leto udeleži
čedalje več družin, s posebnim prenosnim pokalom je tudi nagrajena najštevilčnejša družina na maratonu. Zabave in kolesarjenja so bili
deležni tudi najmlajši, ki so se lahko udeležili
mini maratona, ki je na ŠRC Polena potekal
v dolžini dveh krogov, in delavnice na temo

»Moje kolo.« Pri varstvu otrok so pomagale
vzgojiteljice Vrtca Lenart, za varnost na cesti
pa prostovoljci in člani gasilskih društev.
Po rekreativnem maratonu je sledila še kolesarska dirka dečkov in mladincev iz celotne
Slovenije ter sosednje Avstrije in Hrvaške. V
boj za najvišja mesta se je podalo 190 kolesarjev in kolesark. Domačemu KK TBP Lenart se
je trikrat uspelo zavihteti med prvo deseterico.
Najboljšo uvrstitev je s 3. mestom med dekli-

cami E dosegla Tajda Hamler. 6. mesto je dosegel Miha Strmšek v konkurenci dečki C in 10.
Aljaž Divjak med dečki B.
Organizator je za pripravljeno prireditev prejel
številna priznanja in pohvale s strani udeležencev. Cilj prireditve, pritegniti čim več ljudi
različnih starosti, je bil namreč dosežen. Naj
vabilo za Kolesarski maraton 2015 v organizaciji KK TBP Lenart velja že sedaj.

BORILNI ŠPORTI
Alen Preložnik do novega uspeha
kariere

Najperspektivnejši športnik Slovenskih goric
za leto 2013, Alen Preložnik iz Voličine, je prišel do novega uspeha kariere. Po lanskoletni
osvojitvi 3. mesta na mladinskem svetovnem
prvenstvu v teak-wondoju je Alen v minulih
dneh osvojil še naslov svetovnega mladinskega prvaka v kick-boxu. V začetku meseca se
je Alen udeležil tudi svetovnega pokala v teakwondoju na Jamajki, kjer je osvojil prav tako
odlično 3. mesto. Za svoje uspehe in promocijo
kraja je Alen, ki trenira v Barada klubu v Mariboru, prejel priznanje KS Voličina.
Dejan Kramberger

Rezultati 15. športnega vikenda v
Voličini

ŠD Voličina je letos že 15-tič zapored pripravilo tradicionalni športni vikend, ki je v dveh
dnevih (22. in 23. avgust) postregel z obilico
športnih užitkov v Voličini. Kljub muhastemu
vremenu, ki je pregnalo marsikaterega športnika in gledalca, so se prireditve skupno udeležile 103 ekipe. S pomočjo sponzorjev in donatorjev ter srečelovom je ŠD Voličina znova
uspelo za vse tekmovalce priskrbeti brezplačno
malico, pijačo in pokale ter medalje za najboljše posameznike in ekipe. Prav vsem sponzorjem in donatorjem ter članom društva, ki so s
prostovoljnim poskrbeli, da je športni dan že
15. zapored uspel, se predsednica ŠD Voličina,
Cvetka Bezjak iskreno zahvaljuje.
Rezultati posameznih disciplin: Nogomet veterani: 1. KMN Zavrh, 2. KMN Slovenske gorice,

Alen Preložnik in predsednik KS Voličina
Dejan Kramberger
3. KMN Rogoznica.
Balinanje – ženske: 1. Balin klub Voličina, 2.
Balin klub Lenart, 3. Zalika-Voličina.
Košarka (trojke): 1. Županova ekipa, 2. BOB
Team, 3. Lenart.
Nogomet na mivki: 1. Tiha voda, 2. IMT, 3.
Zetor.
Tenis ženske (pari): 1. Neva Čuček in Dida Zakelšek, 2. Janja Stergar in Nina Čuček, 3. Mateja Sabo in Anita Sabo.
Tenis moški (pari): 1. Brane Lazič in Andrej
Šalamun, 2. David Kurečič in Žiga Pečuh, 3.
Mladen Rodež in Štefan Petrič.
Mali nogomet: 1. Beton, 2. KMN Rogoznica, 3.
Trgovina Marko - Lormanje.
Odbojka na mivki: 1. Pink Panterji, 2. Okrepčevalnica Šenk – Sv. Ana, 3. Anja.
Balinanje moški: 1. Balin klub Hoče, 2. Balin
klub Rogaška Slatina, 3. DU Tabor.
Streljanje z zračno puško: 1. ŠD Selce, 2. Bene-
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diški vrh, 3. ŠD Zavrh.
Vleka vrvi: 1. Selški silaki, 2. Zavrh, 3. Dolge
njive.
V teku na 60 m so se pomerili tudi najmlajši in
sicer so bili najboljši posamezniki v naslednjih
kategorijah: Dečki do 4 leta: 1. Vitan Šošterič,
2. Vito Horvat, 3. Jakob Murko. Deklice do 7
let: 1. Mija Marušič, 2. Lana Hubernik, 3. Julija Horvat. Dečki do 7 let: 1. Enej Kramberger,
2. Matic Čeh, 3. Jure Sirk. Deklice do 8 let: 1.

LE

Lola Ramond, 2. Ana Kramberger, 3. Klara Petek. Deklice do 11 let: 1. Julija Sirk, 2. Timoteja
Kramberger, 3. Kaja Hubernik. Dečki do 12
let: 1. Miha Strmšek, 2. Luka Horvat. V članski
konkurenci so si med ženskami prva tri mesta
razdelile: 1. Petra Fišer, 2. Katarina Petek, 3.
Tadeja Damiš, med moškimi pa: 1. Denis Košnik, 2. Žiga Strmšek, 3. Dejan Ramot.
D. K.

NART

Smeh je pol zdravja
Šoferski

Zlati mož

»Če se osredotočiš na cesto, se ti ne
more zgoditi nesreča,« je rekel šofer
svojemu sodelavcu.
»Tako je. Sam sem se lani med vožnjo
samo za par minut posvetil avtoštoparki, pa se mi je že zgodila nesreča,« mu je
odvrnil sodelavec.
»Si se zaletel?«
»Ne, poročil!«

Meja
2014/2015

ODBOJKA DEKLICE
IN DEČKI

CICIBANI

četrtek od 16:30 do 17:30 ure
vodijo Gabrijela Murko, Cirila Robič
in Estera Pivec

torek od 16:30 do 18:00
sreda od 16:30 do18:00
vodi Branko Zemljič

GIMNASTIKA DEKLICE
ponedeljek od 17:30 do 18:45 1. in 2. razred LENARŠKE TIGRICE
ponedeljek od 18:45 do 20:00 od 3. raz. dalje
vodi Jerneja Fišer Kurnik

torek od 16:30 do 17:30
vodi Barbara Petovar

GIMNASTIKA DEČKI

REKREACIJA MOŠKI
petek od 19:30 do 21:00
vodi Kristjan Murko

REKREACIJA ŽENSKE

NAMIZNI TENIS

torek od 19:00 do 20:15 intenzivna vadba
torek od 20:15 do 21:30 lažja vadba
vodi Tea Rojs - Dominko

torek od 17:30 do 19:30
vodi Janko Župec

REKREACIJA UPOKOJENKE

četrtek od 19:00 do 20:30
vodi Jožef Sedonja

torek od 16:00 do 17:30
četrtek od 15:30 do 17:00
vodi Kristina Bac
petek od 19:30 do 21:00
vodi Zvonko Harl

BADMINTON

ponedeljek od 16:00 do 17:30
sreda od 16:00 do 17:30
vodi Darko Zarić
Športno društvo Lenart

Kariera
»Razen svoje pameti nisem imel na
začetku kariere nič,« je dejal politik
sosedu.
»No vidite, kako malo pameti je potrebno za uspeh,« je komentiral sosed.
»Ali se po seksu kaj pogovarjate z možem?« vpraša psiholog svojo pacientko.
»Seveda, razen kadar imam prazno
baterijo od mobitela.«

Vlomilec
»Naš direktor bi bil odličen vlomilec.«
»Zakaj?«
»Ker pri delu ne pušča nobenih sledi.«

KARATE

REKREACIJA RADEHOVA

»Mihec, pravijo, da so si norci in geniji
zelo podobni. Kje pa je meja med njimi?«
»Ata pravi, da je na Trojanah!«

Pogovor

torek od 17:30 do 19:00
vodita Anton Petovar in Barbara Petovar

Oblikovanje: R. Štrakl

Pričetek vadb in treningov je v ponedeljek, 29. 9. 2014.

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.

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Sto dni

»Končno sem dočakal tri najlepše mesece v tem letu,« je rezkar Peter pri malici
dejal šivilji Marici.
»Letos poleti smo res imeli veliko dežja,«
je odvrnila Marica. »Nikjer pa ne piše, da
tudi naslednji trije meseci ne bodo deževni.«
»Celo sneg lahko dobimo,« se je v pogovor vključil mizar Tone. »Včasih je padel že
konec oktobra.«
»Saj ne govorim o vremenu,« je pojasnil
Peter.
»O čem pa?« je postal radoveden Tone.
»O kritiziranju govorim,« je povzdignil
glas Peter. »Od nenehnega kritiziranja in
šimfanja vsega počez me že glava boli. Zdaj
se bo to končno končalo in bomo lahko vsaj
nekaj mesecev živeli v miru.«
»Zakaj meniš, da bo v naslednjih treh
mesecih pri nas v medijih in v javnosti
manj kritiziranja, kot ga je bilo doslej?« je
povprašala Marica.
»Zato, ker ima v demokratičnih družbah
vsaka nova vlada pravico, da jo sto dni pustijo pri miru in da je ne kritizirajo,« je pojasnil Peter
»Ha, ha, ha. Peter, ali verjameš, da bodo
večni kritiki pri nas to upoštevali? Ha, ha,
ha,« se je zasmejal Tone. »Moja ni zdržala
sto dni. Že tretji dan po poroki me je začela
šimfati in kregati.«
»Nas pa v tovarni šef kritizira, še pred-

ŠT. 8 | 26. SEPTEMBER 2014

no sploh začnemo delati,« je dejala Marica.
»'Že ko vas gledam, kako se spravljate k
delu, vidim, da boste danes zopet vse naredili narobe,'nam pravi. Še predno sedemo
za šivalne stroje, nam že vzame vso voljo in
veselje do dela.«
»Naš direktor ravna podobno,« je dejal
Tone. »Samo kritizira nas in nikoli nobenega ne pohvali, zato smo že vsi izgubili voljo
do dela.«
»Podobno ravna učiteljica mojega sina,«
je dejala Marica. »Učence samo kritizira in
nikoli ne pohvali, zato se je začel moj sin
izmikati šoli.«
»No, sedaj vidita, kako je to, če te začnejo
kritizirati, še predno si sploh kaj naredil,« je
povzdignil glas Peter. »Samo dobro voljo ti
vzamejo, zato potem delaš še slabše.«
»Prav imaš, Peter,« je dejala Marica.
»Zato ti s Tonetom obljubiva, da sto dni ne
bova kritizirala naše nove vlade in da v tem
času sploh ne bova govorila o politiki.«
»O čem pa se bomo potem sploh pogovarjali?« je nejevoljno vprašal Tone.
»O nas samih, kaj delamo, kako živimo,
kaj občutimo, kako se imamo,« je dejala
Marica.
»Marica, to pa ne. O meni ter o mojem
delu in življenju se ne bo pogovarjal nihče,«
je vzkliknil Peter. »Potem je že bolje, da še
naprej kritiziramo politike.«

Pripravlja T. K.

»Kakšen je zlati mož?«
»Ne vem.«
»Takšen, ki ženi pomaga reševati probleme, ki jih sploh ne bi imela, če ne bi
bila poročena z njim.«

Višja plača
»Gospod direktor, zahtevam višjo plačo.
Če mi je ne povečate, se vam bom
maščeval.«
»Le kako boš to storil, ubogi revček?«
»Pred vsemi v podjetju se bom pohvalil,
da ste mi plačo povečali za 20 odstotkov.«

Pametna kadrovska politika
»Imate kakšno delo zame?« je brezposelni delavec povprašal šefa kadrovskega
sektorja v podjetju.
»Ste poročeni?« je zanimalo vprašanega.
»Ne, še vedno sem samski.«
»Potem pa vas, žal, ne morem zaposliti.«
»Zakaj ne?«
»V našem podjetju zaposlujemo samo
delavce, ki so že navajeni ubogati.«

Bistvena razlika
»Kakšna je razlika med impotentnim in
senilnim?«
»Ne vem?«
»Impotentni ne more več, senilni pa še
lahko, vendar se ne spomni, kaj lahko?«

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

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 elementi sovražnega govora in nepodpisanih
prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 30. oktobra 2014!

Uredništvo

VTARJEVE

NOVICE

Mesečnik Ovtarjeve novice, časopis osrednjih Slovenskih goric, izdaja Razvojna agencija Slovenske gorice
Direktorica: Tanja Vintar
Odgovorni urednik: Edvard Pukšič, ovtar.urednik@gmail.com
Tehnični urednik: Zmagoslav Šalamun
Uredniški odbor: Edvard Pukšič, Zmagoslav Šalamun, Tomaž Kšela, Dejan Kramberger in
Tanja Vintar
Naslov uredništva: Ovtarjeve novice, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart, ovtarjeve.novice@rasg.si
Fotografije: Foto Tone, avtorji prispevkov ter nekateri zunanji sodelavci, arhiv občin in RASG
Nenaročenih fotografij in rokopisov ne vračamo!
Grafična priprava in tisk: Grafis, d. o. o., Požeg 4, 2327 Rače, 26. september 2014
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 1501
Naklada: 6420 izvodov
Ovtarjeve novice lahko prelistate tudi na spletu: www.rasg.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Agatine skrivnosti 2014

Ž

e drugo leto zapovrstjo je zgodba Agate in Friderika na prav poseben način nagovorila širši krog vseh, ki jih privlačijo romantika, zgodovina, kultura, naravne lepote,
pohodništvo, umetniško ustvarjanje, gledališče pod zvezdami, literatura in še kaj.
Letošnje tančice Agatinih skrivnosti smo posebej obarvali za otroke z novo izdano otroško
slikanico »Agata, žlahtni cvet s Štraleka«, ki ljubezensko zgodbo Agate in Friderika otrokom predstavlja skozi besedilo avtorice Stanke Devjak in ilustratorke Nine Šulin.
Dogajanje osrednje prireditve 30. 8. 2014 (uprizoritve na točkah pohoda,
pohod, srednjeveška tržnica, ustvarjalne delavnice za
mlade, srednjeveški plesi)
predstavljamo skozi fotografije.

Foto Tone

Foto Tone

Foto: Zmago Kokol

Foto: Zmago Kokol

Foto: Zmago Kokol

Foto: Zmago Kokol
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Foto: LAS Ovtar

Natečaj za 19. Vinsko kraljico Slovenije 2015

V

inska kraljica Slovenije je krona slovenskega vinogradništva ter poslanica slovenskega turizma in kulturne dediščine. Je predstavnica vinorodnih
slovenskih dežel in države Slovenije kot
vrhunske vinorodne destinacije. Doma in
v tujini skrbi za pridobivanje novih prijateljev slovenskega vina ter za dvig in širitev
vinske kulture.
Nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, Pomurski sejem, d. d., objavlja Natečaj
za 19. Vinsko kraljico Slovenije 2015.
Naziv Vinska kraljica Slovenije lahko
pridobijo dekleta med 18-im in 25-im letom starosti, slovenske državljanke samskega stanu, ki imajo znanje o vinih, o slovenskem vinogradništvu, znanje vsaj enega
svetovnega jezika in vozniški izpit. Kandidatke, ki ustrezajo pogojem, bodo v začetku novembra povabljene na predstavitev
komisiji za izbor Vinske kraljice Slovenije.

Najprimernejše dekle, izbrano skladno s
pravilnikom, pa bo okronano za 19. Vinsko
kraljico Slovenije. Prijava kandidatke mora
vsebovati: ime in priimek, stalni naslov,
datum in kraj rojstva, kontaktne podatke
(številka mobilnega telefona, elektronski
naslov), podatke o izobrazbi, kratek življenjepis in fotografijo.
Prijave pošljite do 17. oktobra 2014 na
naslov: Pomurski sejem, d. d., Cesta na
stadion 2, 9250 Gornja Radgona (Vinska
kraljica Slovenije) ali na elektronski naslov.
Dodatne informacije: Miran Mate, GSM:
041 263 107, e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
Morda pa se med vinorodnimi griči Slovenskih goric le opogumi katero dekle za
sodelovanju na izboru za poslanico slovenskih vinorodnih dežel in vin v Sloveniji in v
širnem vinskem svetu!
R. V.

Ognjič (Calendula officinalis)

Foto: Zmago Kokol

Hvala sponzorjem in donatorjem, partnerjem, medijskima pokroviteljema, izvajalcem otroških delavnic, Ovtarju, Vladu
Kolmanu, Planinskemu društvu Lenart,
PGD Lenart, donatorjem kozarcev za lučke,
prostovoljcem ter vsem blagovnim donatorjem za srečelov!

Foto: Zmago Kokol

Foto: Zmago Kokol

Težko si predstavljamo vrt brez rumenih ali
oranžnih cvetov ognjiča, ki nas razveseljujejo
od začetka poletja do
pozne jeseni, prinašajo
sončnost,
optimizem
in zdravje. Ime izvira
iz besede kalende, kar
pomeni prvi dan v mesecu, Rimljani so bili
prepričani, da ognjič zacveti vsak prvi dan v mesecu. Naša domača
imena so: sončica, babji prstanec, ringelc,
primožek …
Je skromna, prezimna enoletnica. Sejemo
ga jeseni, pomladi, najpogosteje se zaseje
sam. Zraste v obliko grmička z dlakavimi,
lepljivimi listi. Cvetovi so rumene ali oranžne barve. Uspeva v vseh vrstah prsti, rad
ima sončne lege. Nima škodljivcev, sam
ima to lastnost, da le-te odganja in zdravi
zemljo. Priporočljivo ga je imeti po vsem
vrtu, še posebej pa v bližini: krompirja, zelja, paradižnika, redkvice, kumar. Proti jeseni ga napade plesen, posebej še tam, kjer so
zasaditve pregoste. Obstajajo tudi sorte, ki
so namenjene za rezano cvetje.
Bolj kot okrasno cvetlico gojimo ognjič
za zdravilne namene. Uporabljamo sveže ali
suhe cvetove. Za sušenje potrgamo cvetne
koške v suhem, sončnem vremenu in sušimo (najpogosteje cvetne lističe) v senčnem,
zračnem prostoru. Posušenega hranimo v
temnih posodah. Uporabljamo ga za zdravljenje kožnih težav. V kombinaciji z divjim
kostanjem zdravi tudi krčne žile in hemoroide. Preležanine in gnojne rane zdravimo
s tinkturo. Prav tako razjede v ustih in bolezni dlesni (grgranje). Najpogosteje uporabljamo čaj za urejanje presnove, lajšanje

menstrualnih
težav,
pomirjanje
želodčne
in črevesne sluznice,
spodbujanje delovanja
jeter, blagodejno lajšanje žolčnih obolenj,
pomirja vse želodčne in
črevesne krče. Nekateri
ognjičev čaj priporočajo rakavim bolnikom.
Čaj pripravljamo kot
poparek, ki naj stoji 10
minut, pijemo ga večkrat dnevno nesladkanega, mlačnega. Tinkturo si pripravimo:
5g suhih cvetnih lističev prelijemo s 100
ml žganja, pustimo stati 3 tedne na toplem.
Precedimo in damo v temno stekleničko.
Mazilo naredimo na neslanem svinjskem
salu ali oljčnem olju, dodamo lahko propolis. Uporabljamo ga pri ranah, ki se slabo
celijo, brazgotinah po operaciji, pri lažjih
opeklinah, ozeblinah, preležaninah, suhih
ekcemih, pri pikih žuželk, vnetih venah, odprtih nogah, zlati žili. Ognjič uporabljamo
tudi v kozmetiki: oljni namok za občutljivo
kožo po britju, tonik za nečisto kožo, kremo za nego suhe kože, razpokanih ustnic,
trde kože na nogah, za nego otroške kože,
za nego rok, ognjičevo kopel pa za spodbujanje delovanja celic. V kulinariki nam
služi za obarvanje goveje juhe, riževih jedi,
omak, masla …
Eno izmed naših imen za ognjič je vremenar, saj nam napoveduje vreme. Če se po
osmi uri cvetovi ognjiča ne odpro, pomeni,
da bo deževalo. V imenu vas in v lastnem
imenu tega »vremenarja« prosim, naj svoj
cvetni košek odpre pred osmo uro zjutraj in
izza oblakov prikliče sonce. Res ga že težko
čakamo!
Marija Čuček
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