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ŽIPO Lenart: nov sušilno-skladiščni obrat

V občini Benedikt, v kateri je 1.958 volilnih upravičencev, se jih je lokalnih volitev udeležilo 1.077.
Med dvema kandidatoma je bil v prvem krogu za
župana izvoljen Milan Gumzar (Stanislav Kolar in
skupina volivcev) z 58,44 odstotka glasov. Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: Janez Leopold
(Marjan Kranar in skupina volivcev), Jožef Maurič
(Marjan Kranar in skupina volivcev), Danilo Juršnik
(Nataša Juršnik in skupina volivcev), Dragica Hobot
(SLS), Marjan Kralj (SLS), Kristina Mlinarič (SLS),
Igor Barton (Stanislav Kolar in skupina volivcev),
Igor Repič (SLS) in Darijan Kebrič (SLS).

Cerkvenjak

V občini Cerkvenjak je 1.710 volilnih upravičencev, lokalnih volitev se jih je udeležilo 1.039. Volilna
udeležba je bila 60,76 odstotna. Med tremi kandidati je bil v prvem krogu za župana izvoljen Marjan
Žmavc (Damjan Žmavc in skupina volivcev) s 74,64
odstotka glasov. Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: Andrej Kocbek (Sergej Kocbek in skupina
volivcev), Primož Čuček (SLS), Mirko Kozar (Gorazd
Duh in skupina volivcev), Franc Fekonja (SD), Jernej
Rajh (SLS), Irena Kozar (Mateja Kozar in skupina volivcev), Mirko Žmavc (SMC) in Boris Vogrin (SLS).

Lenart

V občini Lenart je 6.404 volilnih upravičencev, v
prvem krogu se jih je volitev udeležilo 3.125 ali 48,80
odstotka. Med petimi kandidati sta v prvem krogu
volitev za župana dobila največ glasov Ivan Vogrin
(40,12 odstotka) in Janez Kramberger (37,14 odstotka). V drugem krogu se je volitev udeležilo 3670 ali
57,33 odstotka volivcev. Za župana je bil izvoljen
mag. Janez Kramberger, ki je prejel 53,45 odstotka
glasov. Posamezne liste so dobile v občinskem svetu
sledeče število mandatov: SLS (3), Neodvisna lista
za Slovenske gorice (2), SDS (2), SMC(2), Desus (2),
Neodvisna alternativa Slovenije – »NAS« (2), SD (1)
in Nova Slovenija – Krščanski demokrati (1).
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Rezultati lokalnih volitev 2014 v šestih občinah
Benedikt

V Benediktu bodo dali prednost komunalni
infrastrukturi3

Sveta Ana

V občini Sveta Ana, je 1.895 volilnih upravičencev, lokalnih volitev pa se jih je udeležilo 597. Volilna udeležba je bila 31,50 odstotna. Za župana je bil
izvoljen edini kandidat Silvo Slaček (Vinko Ketiš in
skupina volivcev s podporo strank SLS, SDS in SD).
Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni: Suzana
Rejak Breznik (SLS), Karl Škrlec (Ivanka Zemljič in
skupina volivcev), Breda Špindler (Tadeja Zupanec
in skupina volivcev), Miroslav Šenveter (SDS), Drago Weinhandl (NSI), Roman Režonja (Milan Rajter
in skupina volivcev), Drago Ruhitel (Dušan Zalokar
in skupina volivcev), Feliks Berič (SLS) in Katica Bauman (SLS).

Sveta Trojica

V občini Sveta Trojica, v kateri je 1.814 volilnih
upravičencev, se jih je lokalnih volitev udeležilo
1.223. Volilna udeležba je bila 67,42 odstotna. Med
štirimi kandidati je bil v prvem krogu za župana izvoljen Darko Fras (Janez Voglar in skupina volivcev)
z 51,31 odstotka glasov. Za člane občinskega sveta so
bili izvoljeni: Zdenka Polanec (SLS), Marjan Klobasa
(NSI), Smiljan Fekonja (SDS), Jasmina Trojner Kraner (SDS), Srečko Poštrak (SLS), Branko Novak (SD),
Franc Fridau (SLS), Drago Slanič (SD), Aleksander
Divjak (NSI), Ida Švarc (NSI) in Eva Horvat (SDS).

Sveti Jurij v Slov. goricah

V občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah, kjer je
1.758 volilnih upravičencev, se jih je lokalnih volitev
udeležilo 547. Volilna udeležba je bila 31,11 odstotna.
Za župana je bil izvoljen edini kandidat Peter Škrlec
(SDS). Za člane občinskega sveta so bili izvoljeni:
Miroslav Breznik (Desus), Alojz Andrejč (Andrejč
Alojz in skupina volivcev), Gregor Nudl (SDS), Tanja Škrlec (SDS), Dušan Ribič (SDS), Jožefa Kurnik
(SDS), Roman Črnčec (SDS), Barbara Lorber (SDS)
in Milan Zorec (SDS).
T. K.

Na borzi že večina delavcev
Preventa Haloga

N

a pet območnih služb zavoda za zaposlovanje v severovzhodni Sloveniji so te dni prihajale prijave več kot 400 nekdanjih delavcev Preventa Haloga iz Lenarta, ki so ga lastniki
pred mesecem dni pognali v likvidacijo. Največ prijav je v mariborski
službi, kjer jih je do 22. oktobra obiskalo 173 od 217 ljudi, medtem
ko jih je 12 že našlo novo službo. V prihodnjih dneh pričakujejo še
manjše število prijav, saj se ti lahko prijavijo v evidenco brezposelnih
oseb v roku 30 dni po prenehanju delovnega razmerja, v koliko želijo
uveljavljati pravico do denarnega nadomestila.
Prevent Halog je ob likvidaciji v program presežnih delavcev uvrstil 412 ljudi, od tega 280 šivilj. Kar 183 oseb prihaja z območja Lenarta, 31 iz Maribora, 15 pa iz Pesnice. Ostali prihajajo iz drugih
območnih enot, največ, 124, iz enote Murska Sobota, pri čemer jih je
največ iz območja Gornje Radgone, in sicer 104 delavci. Brez dela je
ostalo še 42 delavcev s ptujskega območja, 14 z velenjskega ter en s
celjske območne enote. Do odpovedi pogodb o zaposlitvi se je sicer
uspešno skupaj že prezaposlilo 23 ljudi.
86 delavcev se je takoj prezaposlilo v podjetje IMS Avtomotivi, 23
se jih je zaposlilo v drugih podjetjih, iščejo pa še nekatere možnosti
v Tovarni bovdenov in plastike Lenart. Tudi s podjetjem Boxmark iz
Kidričevega so se dogovorili, da jim nekdanji delavci Preventa Haloga lahko oddajo pisne vloge za zaposlitev, saj v prihodnje predvidevajo potrebe po dodatnem zaposlovanju šivilj. Ob tem so stalne ali
občasne zaposlitvene priložnosti tudi v sosednji Avstriji.
Prvi mož podjetja, Mitja Hauser, ki je sicer del Preventove skupine poslovneža Nijaza Hastorja, je septembra tudi zagotovil, da bodo
zaposlenim najpozneje sredi novembra izplačali zadnje polovične
plače za oktober ter vse odpravnine, ki jim pripadajo.
STA
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Institut »zajamčene plače« ne obstaja več

K

ljub temu da institut tako imenovane »zajamčene plače« pri nas ni več
v uporabi od sprejema pokojninske
reforme, nekateri še vedno govorijo o zajamčenih plačah in se sklicujejo nanje. Nekateri delodajalci delavcem celo pretijo, da
jim bodo zaradi tega ali onega vzroka začeli
izplačevati zajamčene plače. Zato so se predstavniki delodajalcev in sindikatov obrnili na
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti s prošnjo, naj jim posredujejo uradno stališče glede zajamčenih plač.

»Inštitut zajamčene plače dejansko ne obstaja več, saj je v skladu z določbami Zakona o minimalni plači (Uradni list Republike
Slovenije št.13/2010) prenehal veljati z veljavnostjo novega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 1.1.2013,«
so odgovorili z ministrstva.
Po zakonu o minimalni plači mora vsak
delavec za poln delovni čas prejeti najmanj
minimalno plačo. Ta v tem trenutku znaša
789,15 evra bruto.
T. K.

Upokojencem, ki opravljajo samostojno dejavnost, vendarle ne bo treba
vračati pokojnin

jami, ki jim državljani najmanj zaupajo, so
Državni zbor Republike Slovenije, opozicijske stranke in stranke vladne koalicije, vlada,
cerkev, sindikati, župani in banke. V zadnjem
letu je krepko padlo tudi zaupanje v slovenske medije, medtem ko se je močno povečalo
zaupanje državljanov v sodišča, čeprav sodiščem še vedno več državljanov ne zaupa kot
zaupa.
Ko gre za poklice, pa med državljani Slovenije največje zaupanje uživajo (po navedenem vrstnem redu) gasilci, znanstveniki,
vojaki, zdravniki, navadni ljudje z ulice, učitelji, univerzitetni profesorji, mali podjetniki
in policisti. Najmanj zaupanja in ugleda pri
ljudeh pa imajo politiki (na splošno), ministri, direktorji, sindikalisti, državni uradniki

in duhovniki. Nekje na sredini lestvice so sodniki, novinarji, TV voditelji in raziskovalci
javnega mnenja.
Kljub vsemu pa so letos v povprečju ljudje
bolj zadovoljni kot lani. Delež tistih, ki zase
pravijo, da so osebno srečni, se je iz lanskih
39 odstotkov povzpel na 44 odstotkov. Vendar pa vsi, ki so osebno srečni, niso tudi optimistično razpoloženi. Samo 21,9 odstotka
anketiranih je izjavilo, da so srečni in optimistični, 22 odstotkov pa je osebno srečnih,
vendar niso optimistični. 28,5 odstotka jih
osebno ni srečnih, hkrati pa so pesimistični.
27,6 odstotka pa jih ni srečnih, niso pa pesimistični.
T. K.

Najti bodo morali razumno rešitev

Dobičke kujejo celo s prodajanjem - revščine

o je že vse kazalo, da bodo morali
upokojenci, ki še naprej opravljajo
svojo samostojno dejavnost (v glavnem gre za upokojene obrtnike in samostojne podjetnike ter tiste, ki so si zgradili sončne
elektrarne in prodajajo električno energijo),
vrniti prejete pokojnine, saj po naših zakonih
človek ne more prejemati hkrati pokojnine in
plače oziroma drugih dohodkov iz dejavnosti, je prišlo do preobrata. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je namreč zahtevala, naj to problematiko uvrstijo na sejo
Ekonomsko-socialnega sveta, na katerem se
dogovarjajo predstavniki delodajalskih organizacij, sindikatov in vlade.
Na seji so predstavniki Obrtno podjetniške zbornice odločno nasprotovali temu, da
bi morali upokojenci, ki nadaljujejo z dejavnostjo, vrniti pokojnine. Nanizali so vrsto
primerov, ko bi morali upokojeni obrtniki
ali podjetniki, ki na leto zaslužijo le nekaj sto
evrov, vrniti pokojnine za več let nazaj v višini več tisoč ali celo več deset tisoč evrov. Ko
so predstavnike Obrtno podjetniške zbornice
podprli tudi sindikati, so se predstavniki vlade omehčali in pristali na spremembo zakonodaje.
Na koncu se je Ekonomsko-socialni svet
strinjal s takšno rešitvijo, da upokojenim obrtnikom, ki so zaradi tega, ker so nadaljevali z
opravljanjem svoje dejavnosti, dobili odločbe
z zahtevo po vračilu pokojnine, pokojnin ne
bo treba vračati. Vse kaže, da bodo podaljšali prehodno obdobje za uskladitev lastnosti
zavarovanca, ki se po veljavni ureditvi izteče

N

K

z letošnjim letom. Verjetno bodo prehodno
obdobje podaljšali za eno leto, čeprav si na
Obrtno podjetniški zbornici prizadevajo, da
bi ga podaljšali za dve leti. Kot je po seji Ekonomsko-socialnega sveta dejala ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, bodo posegli tudi
nazaj in sanirali stanje tako, da tistim, ki so že
dobili odločbe, pokojnin ne bo treba vrniti.
Seveda pa morajo za takšno rešitev dvigniti
roke poslanci v državnem zboru.
Predsednik Obrtno podjetniške zbornice
Slovenije Branko Meh je bil po seji Ekonomsko-socialnega sveta vesel, da so njihov predlog podprli sindikati, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje
delodajalcev Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije. Ni pa mogel prekriti razočaranja, da predloga niso podprli v Gospodarski
zbornice Slovenije. »Cilj našega predloga je,
da bi v tem prehodnem obdobju našli ustrezno sistemsko rešitev za to kategorijo zavarovancev,« je dejal. »Če bi morali vračati pokojnine za nazaj, bi morali nekateri upokojeni
obrtniki vrniti tudi do 60.000 evrov.«
Kakorkoli že, če bodo poslanci podprli rešitev, predlagano na Ekonomsko-socialnem
svetu, upokojenim obrtnikom in lastnikom
malih sončnih elektrarn ne bo treba vračati
pokojnin. To je ta trenutek najbolj pomembno. Pristojni pa bodo v naslednjem letu ali
dveh morali najti rešitev, ki bo sprejemljiva
za vse.
T. K.

Spremembe zakona o izvršbah

Rubež je možen do 550 evrov na računu

V

teh kriznih časih, ko se mnogi s svojimi plačami, pokojninami oziroma
drugimi dohodki težko prebijejo iz
meseca v mesec, je dobro vedeti, da so poslanci državnega zbora poleti spremenili zakon o izvršbah, ki je bolj neugoden za dolžnike. Po starem zakonu je moral dolžniku
po izvršbi na računu ostati znesek celotne
minimalne plače. Po novem pa bodo lahko v
postopku izvršbe dolžniku v postopku izvršbe pobrali s transakcijskega računa sredstva
do višine 70 odstotkov minimalne plače. Po
starem zakonu so morali ob izvršbi dolžniku
na računu pustiti najmanj 603 evre, sedaj pa
mu lahko poberejo z računa vsa sredstva do
višine 550 evrov. Če denimo kdo ne plača
vseh položnic in pride do izvršbe, mu lahko z
računa vsak mesec poberejo vsa sredstva do
višine 550 evrov, ne glede iz kakšnega naslova
in zakaj jih je na račun prejel.
Doslej v postopku izvršbe delavcem z minimalno plačo, ki so imeli blokiran transakcijski račun, niso imeli kaj zarubiti. Sedaj pa
lahko tudi delavcem z minimalno plačo z
blokiranega transakcijskega računa vsak mesec poberejo 50 evrov. Delavcev z minimal-

no plačo je v Sloveniji trenutno okoli 50.000.
Seveda pa lahko v postopku izvršbe vsem, ki
imajo blokiran transakcijski račun, zarubijo
prilive na račun do 70 odstotkov minimalne
plače.
Spremembe in dopolnitve zakona o izvršbah, ki so manj ugodne za dolžnike, so sprejeli poslanci v juniju, ko je bil državni zbor
že razpuščen. Spremembe zakona so sprejeli
z obrazložitvijo, da bodo izvršbe poslej potekale hitreje. Ali je bil to zares pravi razlog ali
samo pretveza, bo kmalu pokazal čas. Zagotovo pa se bodo dolžniki poslej bolj bali izvršbe, saj jim bo po njej za življenje na računu
ostalo samo 550 evrov na mesec.
Sindikati so omenjeni spremembi odločno
nasprotovali, vendar jim vlada in poslanci
niso prisluhnili, temveč so sledili predlogu, ki so ga najbolj podpirale banke. Kot je
znano, pa so sindikati pri sprejemanju zakonov nemočni – pri tem imajo glavno besedo
poslanci, ki smo si jih pred kratkim izvolili.
Od njih je odvisno, komu bodo prisluhnili in
kako bodo glasovali.
T. K.

Zaupanje ljudi v medije se je zmanjšalo, v sodstvo pa povečalo

Največ ljudi zaupa malim podjetjem

K

rizni časi so zelo omajali zaupanje ljudi v vse institucije v družbi. To je pokazala raziskava Ogledalo Slovenije, ki
jo je izvedla agencija za trženjsko svetovanje
in raziskave Valicon iz Ljubljane. Kot kažejo

2|

podatki iz raziskave, državljani Slovenije še
najbolj zaupajo malim slovenskim podjetjem.
Verjamejo, da nas lahko ta podjetja povlečejo
iz krize.
Med tistimi institucijami in organizaci-

Žalostna »turistična« atrakcija

everjetno, vendar resnično. Pred
dnevi so mediji poročali, da je ena od
turističnih agencij v Atenah začela
organizirati turistične oglede po zanemarjenih, revnih in obubožanih predelih Aten.
Da bi turisti bolj pristno doživeli revščino
in nesrečo Atencev, ki jih je gospodarska in
finančna kriza privedla na rob preživetja, te
oglede vodijo brezdomci. Agencija je za to
delo usposobila tri, ki jih je pobrala na ulici.
Oglede atenskih revežev organizira agencija
vsako soboto ob enajsti uri, tako da se lahko
do takrat turisti v miru podkrepijo z obilnim
zajtrkom. Mlajšim od 15 let ogleda revežev
in revščine ne omogočajo. Ogledi vključujejo
tudi obisk ljudske kuhinje in zavetišč za brezdomce ter srečanje z reveži, ki radovednim
turistom postrežejo z resničnimi zgodbami iz
svojega življenja. In koliko stane takšen ogled
revežev. Samo šest evrov. Cena je, kot pravijo
v agenciji, konkurenčna.
Razmere v globaliziranem svetu, ki so posledice ekonomske politike neoliberalizma,

postajajo zares perverzne. Kapital, ki je zaradi hlastanja za čim višjimi dobički pahnil v
revščino in bedo na milijone Grkov in prebivalcev Aten, je zavohal, da lahko služi tudi
z rezultati svojega družbeno neodgovornega
delovanja – torej z razkazovanjem njihove
bede.
Ob tem se človek nehote vpraša, kdo bo
hodil na oglede revežev in revščine. Bogatini? Perverzneži, ki se naslajajo ob stiskah
drugih? Ali pa morda prebivalci držav, ki so
v čedalje večji krizi in gredo po grški poti, da
bodo videli, kaj jih čaka …
Družbeni razvoj lahko gre vedno v dveh
smereh – v smeri čedalje bolj humanih in
kulturnih odnosov v družbi in med ljudmi ali v smeri nazaj proti primitivizmu in
barbarstvu. Kam nas vodi neoliberalna politika v sodobnem svetu, najbolj nazorno
kaže primer iz Aten, kjer prirejajo turistične
izlete v revne predele mesta tako kot v živalske vrtove.
T. K.

Komentar

Kako se spominjamo umrlih

D

an spomina na mrtve, ki se je v okviru prejšnje družbene ureditve imenoval dan mrtvih, je državni praznik
in dela prost dan. Hkrati je to cerkveni praznik in se imenuje vsi sveti ali dan vseh svetih, kar pomeni dan vseh svetnikov. Krščanstvo je poganska verovanja v duše rajnih ali
prednikov spremenilo v trpeče verne duše
v vicah in jim namenilo poseben praznik
dan pozneje, to je 2. novembra, ki se imenuje verne duše ali dan vernih duš, je v svoji
knjigi Slovenija praznuje zapisal etnolog dr.
Janez Bogataj.
Vsakokrat, ko se znajdem na trojiškem
pokopališču, sem prijetno presenečen zaradi
zgledne urejenosti zadnjega počivališča, kar
velja tudi za druga pokopališča v Slovenskih
goricah. Seveda bi se na pokopališčih našel
tudi kak zanemarjen grob, za katerega svojci
ne skrbijo ali pa jih pokojnik nima. Videti
je mogoče tudi grobove, na katerih je komaj
mogoče prebrati, kdo tam počiva, pa tudi
jezik napisov je ponekod vse prej kot slovenski. Lepo je prebrati zanimiv izrek, ki priča o
pokojniku. Takih napisov je na pokopališčih
malo. Na nekaterih pokopališčih stojijo spomeniki v čast ljudem, ki so se zapisali vsaj v
krajevno zgodovino. Taki spomeniki so pogosto v slabem stanju, čeprav bi bilo logično,
da bi za njihovo ureditev poskrbela krajevna skupnost ali občina. Posebno poglavje
je velikost spominskih obeležij in grobov.
Nekateri so bolj ali manj skromni, drugi pa
pretirano razkošni, kar je odraz tradicije in
socialne razslojenosti prebivalcev. Na ljubljanskih Žalah grem večkrat mimo groba
velikega slovenskega arhitekta Plečnika, ki je
tudi v Trojici znan po spominskem obeležju
NOB. In kaj vidim? Skromen arhitekturno
zanimiv nagrobnik. Žal je tudi na slovenskogoriških pokopališčih zelo malo nagrobnikov, ki bi jih bilo zaradi arhitekturne ureditve z veseljem pogledati.
Tudi na trojiškem pokopališču večina

svojcev pokopanih vse leto primerno skrbi
za njihove grobove, ne samo za dan spomina
na mrtve. To je tem bolj hvale vredno, ker
je vsako pokopališče ogledalo kraja. Sicer
pa sem se namenil predvsem spregovoriti o
dnevu spomina na mrtve, ko se tradicionalno zgrinjajo množice na pokopališča. Je pa
res, da se zadnja leta ta navada spreminja.
Nekateri svojo dolžnost opravijo že dan ali
dva pred dnevom mrtvih.
Zelo me moti, kot še marsikoga, da ljudje ob dnevu mrtvih prinesejo na grobove
ogromno sveč in rož, kot da bi bil od tega
odvisen odnos do pokojnikov. Pokojnim se
bomo najbolj dostojno oddolžili tako, da se
jih bomo pogosto spomnili in da bomo cenili njihov prispevek, ko so še živeli.
Dr. Bogataj je v omenjeni knjigi zapisal,
da Slovenci za dan mrtvih glede na število
prebivalcev prinesemo na grobove največ
sveč na svetu. V zadnjih letih se je razpasla
navada, da na pogrebe nekateri prinesejo
cel paket sveč, s čimer gotovo ne odražajo
pravega odnosa do pokojnika. En cvet je več
vreden kot deset sveč. V primerjavi z nekaterimi drugimi državami pri nas potrošimo
ogromno denarja za nakup vencev, cvetja in
sveč, zlasti ob pogrebih, ko nekateri kar tekmujejo v tem pogledu.
In še beseda, dve o javnih spomenikih, ki
jih imamo v Sloveniji zelo veliko. Največ jih
je verjetno iz 2. svetovne vojne. Večinoma so
dobro vzdrževani, so pa nekateri preskromni, drugi pa mogočni. Ne eno ne drugo
ni v redu. Nekoč se je govorilo, da bi lahko
javni objekti postali tudi spomenik, kar se
redko zgodi. O umrlih med vojno in po njej,
na primer, naj govorijo njihova dobra dejanja, ne pa pogosto politično prestižna spominska obeležja. In ne nazadnje: popotniki,
ki obiščejo Jurovski Dol, pogrešajo ploščo z
napisom o uboju Ivana Krambergerja.
Tone Štefanec
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Občina Benedikt

Prednost bodo dali komunalni infrastrukturi

Ž

upan občine Benedikt Milan Gumzar
pravi: »V občini Benedikt bomo na
začetku novega mandatnega obdobja
posvetili največjo pozornost izgradnji komunalne infrastrukture.«
V občini Benedikt so v minulih letih zgradili vse najbolj potrebne objekte za kakovostno življenje v kraju in občini, od nove
osnovne šole do sodobne športne dvorane in
mnogih drugih objektov. Zato večjih investicij trenutno ne načrtujejo, saj večjih objektov
ne potrebujejo.

»Dveh osnovnih šol ne rabimo,« pravi
smeje Gumzar. »Moramo pa skrbeti za to, da
bo imela osnovna šola skupaj z vsemi drugimi zavodi in dejavnostmi, za katere je po zakonu dolžna skrbeti občina, ustrezne pogoje
za čim bolj kakovostno delo.«
Za to je, kot pravi župan občine Benedikt,

pomembno, kakšen bo proračun občine.
Sprejem proračuna za leto 2015 bo prva naloga novih članov občinskega sveta, saj dosedanji občinski svetniki proračuna za naslednje
leto niso smeli sprejeti. Po zakonu namreč
stari občinski svet ne sme sprejeti proračuna
za novo mandatno obdobje.
Kot pravi Gumzar, bodo občinski proračun
za leto 2015 začeli pripravljati takoj, vendar
pa se bodo razprave o njem zagotovo zavlekle
v januar in februar naslednjega leta. Predvidoma naj bi ga sprejeli marca naslednje leto.
Do takrat pa bo občina uvedla začasno trimesečno financiranje.
Kar se tiče investicij, je po besedah Gumzarja veliko odvisno od naslednjega večletnega finančnega okvira Evropske unije za
obdobje 2014–2020 (v preteklosti je bil ta
finančni okvir znan kot finančna perspektiva
Evropske unije). V občini Benedikt podobno
kot v številnih drugih slovenskih občinah
zaradi krize ne bo mogoče izpeljati nobene
večje investicije brez sofinanciranja iz sredstev Evropske unije. Veliko je odvisno tudi
od nove slovenske vlade, ki bo svoje razvojne
prioritete opredelila s sprejemom državnega
proračuna.
Ali bodo v občini Benedikt po volitvah
oblikovali vladajočo koalicijo v občinskem
svetu? Gumzar je prepričan, da ne. »Doslej
v občini Benedikt nismo imeli nikoli koalicije. Verjamem, da bo tako tudi ostalo. Sam
si bom prizadeval, da bi pri večjih projektih
prišlo do konsenza med člani občinskega sveta,« pravi Gumzar.
T. K.

Občina Cerkvenjak

Gradili bodo male čistilne naprave

Ž

upan občine Cerkvenjak Marjan
Žmavc napoveduje: »V občini Cerkvenjak se bomo takoj po konstitutivni
seji novega občinskega sveta lotili oblikovanja in imenovanja vseh odborov in komisij,
ki so potrebni za nemoteno in učinkovito de-

lovanje občinskega sveta.«
Ena od prvih nalog, ki čaka člane novega občinskega sveta, je po besedah Žmavca
sprejem dveletnega občinskega proračuna
za leti 2015 in 2016. Pripravo proračuna jim
bo olajšalo dejstvo, da novemu občinskemu
svetu ne bo treba delati rebalansa letošnjega
občinskega proračuna. To pomeni, da so v
občini Cerkvenjak že doslej dokaj natančno
načrtovali prihodke in odhodke iz občinske-

ga proračuna.
»Ko bomo uredili vse, kar je potrebno za
nemoteno delovanje občine v novem mandatu, se bomo posvetili uresničevanju programa, ki sem ga pred volitvami predstavil volivcem,« pravi Žmavc. Veliko pozornosti bodo
posvetili obnovi oziroma modernizaciji občinskih cest. V ta namen bodo pripravili tudi
prioritetni program, ki si ga bodo prizadevali
sprejeti s čim večjim konsenzom.
Poleg cestne infrastrukture bo v naslednjem obdobju v občini Cerkvenjak v
ospredju tudi gradnja malih čistilnih naprav
v posameznih naseljih. Poleg tega pa bo občina zaradi razpršene poselitve spodbujala
izgradnjo individualnih čistilnih naprav. V
ta namen bodo povečali tudi obseg sredstev
za spodbujanje njihove izgradnje. Občina bo
tako kot doslej izgradnjo individualnih čistilnih naprav subvencionirala 50-odstotno.
Letno bo občina subvencionirala izgradnjo
od petih do sedmih individualnih čistilnih
naprav, lahko pa tudi desetih. Pametni bodo
to izkoristili, še zlasti, če imajo hiše na lokacijah, do katerih javna kanalizacija ne bo segla.
Seveda pa bo občina še naprej skrbela za tiste aktivnosti in vsakoletne prireditve, ki so v
Cerkvenjaku že tradicionalne. Gre za festival
Slovenskogoriški klopotec, za martinovanje,
za izvedbo božično-novoletnega sejma in silvestrovanja na prostem, za rez stare trte, za
praznovanje občinskega praznika, za trgatev
Johanezove trte in še bi lahko naštevali.
T. K.

Nov petoddelčni nizkoenergetski vrtec

V

občini Cerkvenjak so zadnji petek v
septembru slovesno odprli nov petoddelčni nizkoenergetski vrtec, ki
bo lahko sprejel sto otrok. Na slovesnosti, na
kateri sta trak prerezala cerkvenjaški župan
Marjan Žmavc in ravnatelj tamkajšnje osnovne šole magister Mirko Žmavc, se je zbralo
več kot 400 občank in občanov.
Izgradnja vrtca je doslej največja investicija
v občini Cerkvenjak, odkar je bila ustanovljena. Skupaj s projektom in dokupom zemljišča
za zunanje igralne površine je izgradnja vrt-
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ca stala 1.627.218 evrov. Od tega je izgradnja
objekta na ključ stala 1.477.000 evrov. Projekt
sta po zmagi na javnem natečaju izdelala projektanta Anton Žižek in Marjan Poboljšaj iz
projektantske hiše Superform iz Ljubljane.
Ministrstvo za šolstvo in šport je za izgradnjo
vrtca prispevalo 729.000 evrov. Občini pa je
za gradnjo vrtca uspelo pridobiti še 231.000
evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Na osnovi 23. člena zakona o financiranju občin je občina iz državnega proračuna
za gradnjo vrtca pridobila še 180.000 evrov.

Tako je iz občinskega proračuna občine Cerkvenjak šlo za izgradnjo novega vrtca samo 337.000 evrov. Več
kot 70 odstotkov investicijskih sredstev za izgradnjo vrtca sta zagotovili
država in Evropska unija.
V novem vrtcu je 840 kvadratnih
metrov uporabnih površin, skupaj s
terasami in zunanjimi igralnimi površinami pa je skoraj štirikrat večji
od starega. Na ključ ga je zgradilo
Gradbeništvo Milan Pintarič, s. p.,
iz Spodnje Ščavnice. Novi vrtec že
obiskuje nekaj več kot 70 otrok. Letos so jih lahko v vrtec sprejeli okoli
20 več kot lani.
T. K.

Občina Lenart

Končati projekte, ki potekajo, in zagnati
nove, pomembne za razvoj občine

V

olitve so za nami, želim se vsem občankam in občanom naše občine, ki
so prepoznali v mojem programu razvoj občine, zahvaliti za podporo.
V mandatu, ki je pred menoj, želim končati
projekte, ki so v teku, in začeti vse tiste, za katere imamo pripravljene projekte in so v razvojnih programih naše občine. Pomembno
pozornost bom posvetil finančni stabilizaciji
občinskega proračuna, s tem da bom posebno tenkočuten do društvenih dejavnosti, kot
so šport, kultura in humanitarne dejavnosti
ter prostovoljstvo.
Program, ki sem vam ga v predvolilnem
času predstavil, je obširen, prioritete tega
programa bom določil skupaj z novo izvoljenim občinskim svetom. Predlagal bom, da
v najkrajšem času izvedemo investicijo centralne čistilne naprave v Lenartu, za katero
že imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje,
razpis za oddajo koncesije za upravljanje čistilnih naprav in kanalizacijskih sistemov pa
je v teku. Prav tako moramo nadgraditi nedelujočo čistilno napravo v Voličini.
Smo pred podpisom pogodbe za izgradnjo
manjkajočega dela vodovoda v KS Voličina.
Z izgradnjo bomo pričeli v naslednjem letu.
Nadaljeval bom s privabljanjem investitorjev v novo industrijsko cono v Lenartu, saj
delovna mesta omogočajo ljudem neodvisnost in doseganje svojih zastavljenih ciljev,
ki jih imajo zase in za svoje družine. Veseli
me, da si prvi investitor že pridobiva dovoljenje za gradnjo in da namerava postaviti poslovni objekt ter pričeti s poslovanjem na tej
lokaciji. Prepričan sem, da bo to opogumilo
nove investitorje v poslovno cono.
Veš čas mojega županovanja posvečam pozornost investicijam v občini, ki so v dobro
gospodarstva. Tukaj moram omeniti cestno
infrastrukturo, vodovodni sistem, komunalno opremljeno industrijsko cono kot prostor
za neposredne naložbe. Zavedam se, da je
občina dolžna zagotavljati pogoje za razvoj
gospodarstva tako v infrastrukturnem smislu kot v smislu prostorskega urejanja. Prav
zaradi tega smo v mojih preteklih mandatih
večkrat nadgradili podrobni prostorski načrt
in tako omogočili gospodarskim subjektom

dosego svojega cilja. To smo storili v zelo
kratkem času, občinski svet je po predpisanem postopku omenjeni akt sprejel prej kot
v treh mesecih in tako omogočil gospodar-

stvenikom pridobitev gradbenega dovoljenja
za njihov projekt. Takšen način dela želim
nadaljevati tudi z novim občinskim svetom.
Nadaljevali bomo medobčinsko, medregijsko in mednarodno sodelovanje Slovenskih
goric z avstrijskim Vulkanlandom, v mednarodnem projektu »24 mest« ter v sodelovanju
z regionalnimi destinacijskimi organizacijami v Mariboru in na Ptuju, kjer občina Lenart
deluje kot vodilna občina za Slovenske gorice. S sosednjimi občinami bomo še naprej
dobro in konstruktivno sodelovali ter skupaj
izpeljali regijske projekte, ki so pomembni za
celotno območje Slovenskih goric, predvsem
na področju ureditve vodotokov, ekologije in
turizma.
Večkrat sem poudaril, da sta razvoj in rast
podjetništva pomembna osnova, na kateri
moramo graditi dalje; pomembno je istočasno in sorazmerno razvijati vse dejavnosti v
občini: gospodarstvo, kmetijstvo, društvene
dejavnosti na športnem in kulturnem področju, saj le-to dviguje raven kvalitete življenja,
ki si jo v naši občini želimo. Na tem področju
želim v tem mandatu storiti še več.
Župan mag. Janez Kramberger

Odprtje sušilno-skladiščnega obrata ŽIPO

V

Šetarovi pri Lenartu so v petek,
10. oktobra, zvečer odprli sodoben
sušilno skladiščni obrat s pakiranjem ekološko pridelanega semena, vreden
okrog 2, 5 milijona evrov. Okrog 40 odstotkov vrednosti bodo nepovratna sredstva
kmetijskega ministrstva.
Direktor podjetja ŽIPO Lenart, ki je naslednik nekdanjega Agrokombinata Lenart,
mag. Milan Repič je ob odprtju poudaril,
da novi obrat predstavlja enega izmed zgodovinskih mejnikov v razvoju podjetja. Odprtja so se udeležili minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan,
večinski lastnik podjetja KGS Krajnc, d.o.o.,
Janez Krajnc in dr. Mitja Krajnc z družinama,
župan občine Lenart mag. Janez Kramberger,

Tatjana Zagorc, direktorica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, izvajalci, poslovni
partnerji, sedanji in bivši zaposleni ter drugi
gostje.
»Podjetje ŽIPO živinoreja poljedelstvo Lenart se že vrsto let ukvarja s pridelavo poljščin in rejo govejih pitancev, v zadnjih letih
tudi s proizvodnjo električne energije. Zavedamo se, da so stabilnost poslovanja, konkurenčno uveljavljanje na trgu, inovativna tehnologija ter novi proizvodi pogoj za nadaljnjo
rast in razvoj našega podjetja. Pomembno je
hitro prilagajanje tržnim razmeram in uporaba sodobne tehnološke opreme. To je smer in
so cilji poslovanja, ki so se z vstopom novega
lastnika, KGS Krajnc d.o.o. lansko leto, še bolj
utrdili. Tudi zaradi tega je prišlo do uresniče-
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trajnostni učinek za nadaljnji razvoj podjetja, kakor tudi na pozitivne okoljske učinke.
Celotna vrednost zgrajenega objekta znaša
skoraj 2,5 mio evrov. Podjetje je bilo s tem
projektom uspešno tudi na razpisu iz naslova
Ukrepa 123 Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode. Vizija podjetja
ŽIPO je še naprej ostati sodobno kmetijsko gospodarstvo, usmerjeno k zelenemu kmetijstvu, sonaravni pridelavi
hrane in s tem k trajnostnemu razvoju
ter varovanju okolja. Zelo pomembna
je promocijska dejavnost doma pridelane hrane, ki je usmerjena k slovenski
javnosti in slovenski politiki. S tem pa
tudi pomen ohranitve opravljanja dejavnosti kmetijskim podjetjem, ki vestno obdelujemo kmetijska zemljišča,
zagotavljamo zaposlitve ter prispevamo k prehranski in socialni stabilnosti
države.«
Direktor podjetja ŽIPO mag. Milan
Repič je tudi izrazil prepričanje, da so z izgradnjo tega sušilno skladiščnega obrata veliko
naredili, ne samo za obstoj in razvoj našega
podjetja, ampak tudi za celotno kmetijstvo v
tem delu Slovenskih goric.
Edvard Pukšič

Žan Trobas, učenci OŠ Voličina (Hana
Pivljakovič, Eva Kurnik), Sara Hercog, in
Katarina Vinter.
Organizator: Občina Lenart

Prireditve ob prazniku občine Lenart

Organizator: Občinska športna zveza Lenart

vanja potrebe in zamisli, da v našem podjetju
zgradimo sodoben sušilno skladiščni obrat
za žita, ki bo omogočil združitev procesov
pridelave, obdelave in skladiščenja žit. Obdelava – čiščenje in sušenje ter skladiščenje žit
in koruze se bodo izvajali s tehnološko do-

vršeno opremo, v atmosferi, ki bo omogočila
natančno kontrolo nad temperaturo, vlago in
prisotnostjo kisika v skladiščeni žitni masi,«
je v otvoritvenem nagovoru poudaril direktor
Repič in dodal: »Ker je investicija izvedena z
uporabo inovativne tehnologije, bazira na zeleni energiji, lahko pričakujemo dolgoročni

Spoštovani!
Občinski in farni praznik je povezan s svetim Lenartom, ki goduje 6. novembra. »Lenart zemljo zaklene«, so rekli nekoč, ko je človek živel v sozvočju z naravo. Več bo
časa za druženja in prijetna doživetja s prijatelji. Tudi na prireditvah ob občinskem
prazniku, ki bodo popestrile jesen. Še po Martinovem, ki je praznik ljudi dobre volje.
Za vsakogar nekaj bo –glasba za veselje v duši, šport za zdravje, »popotovanje po svetu« za široka obzorja, komedija za sprostitev … prijazno vabljeni.
SOBOTA, 25. OKTOBER

OB 9. URI, TRG OSVOBODITVE V
LENARTU
POHOD PO POTEH OBČINE LENART

Narava nas vedno znova preseneča, odkriva
nove podobe in vabi k lepim doživetjem.
Pridružite se nam na pohodu po »neznanih«
poteh občine Lenart.
Organizator: Občina Lenart in Planinsko
društvo Lenart
OB 17. URI, DOM KULTURE LENART
BABICA MARMELADA, predstava za otroke

Dobra babica, Babica Marmelada ves dan
kuha marmelado iz gozdnih plodov za svoje
vnučke. Ko utrujena od celodnevnega dela
že skoraj zaspi, nekdo potrka na vrata … in
še nekdo, dokler ne pride gozdni palček …
Avtor: Rok Vilčnik, igra in režija: Jana Jereb
in Petra Bauman
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 28. OKTOBER

OB 17.30 URI, ŠPORTNA DVORANA
LENART
TURNIR V NAMIZNEM TENISU

Organizator: Občinska športna zveza Lenart

ČETRTEK, 30. OKTOBER

OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
KONCERT KD SLOVENSKOGORIŠKI
GLASOVI

Ljubitelje lepega petja vabimo v družbo
»Slovenskogoriških glasov«, peli bodo
slovenske narodne, umetne pesmi in pesmi
drugih narodov.
Organizator: KD Slovenskogoriški glasovi in
Občina Lenart.

TOREK, 4. NOVEMBER

OD 17. DO 19. URE
VRTEC LENART ODPIRA SVOJA VRATA

Vrtec Lenart prijazno odpira svoja vrata,
vabi na ogled prostorov, predstavitev
dejavnosti in prijetno druženje. Dobrodošli
ljudje vseh generacij!
Organizator: Vrtec Lenart
OB 19.30 URI, ŠPORTNA DVORANA
LENART
ODBOJKARSKO SREČANJE MOŠKIH IN
ŽENSKIH EKIP

Organizator: Občinska športna zveza Lenart
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SREDA, 5. NOVEMBER

OB 16. URI, KNJIŽNICA LENART
PRAVLJICA VESELA MAVRICA

Veselo druženje s Sandro in posebna
delavnica za otroke z Natalijo.
Organizator: Knjižnica Lenart

ČETRTEK, 6. NOVEMBER

OD 12. URE DALJE, KNJIŽNICA LENART
TRADICIONALNI KOSTANJEV PIKNIK Z
UPORABNIKI KNJIŽNICE

Vsem, ki boste v naši družbi, bomo ponudili
pečene kostanje, dober mošt in domači sok
ter vas povabili v knjižnico. S knjigami smo
vedno v dobri družbi.
Organizator: Knjižnica Lenart
OB 18. URI, KNJIŽNICA LENART
PREDSTAVITEV KNJIGE PSI, ponovno
srečanje z ustvarjalci knjige, predstavitev vodi
Tina Petelin

PSI je knjiga neznanega zapisovalca, ki
jo boste težko primerjali s čimerkoli, kar
ste prebrali doslej. Glavni junak Eros
potuje skozi dvanajst miselnih svetov, ki
predstavljajo psiho dvanajstih človeških
značajev. Prek nazornih življenjskih
primerov boste v knjigi odkrili odgovore na
vprašanja, ki si jih zastavljamo vse življenje
– kaj se dogaja v naši glavi, ko se zaljubimo,
zakaj nas znova in znova privlačijo partnerji
z enakim značajem, zakaj tako kipi v svetu
odraščajočega pubertetnika, kako nastane
naš značaj, zakaj se vrednote v družbi ves
čas spreminjajo … Knjiga navdušuje staro
in mlado, moške in ženske, izobražene in
preproste bralce.
Organizator: Knjižnica Lenart

PETEK, 7. NOVEMBER

OB 11. URI, DOM SV. LENARTA

Prireditev ob občinskem prazniku za
stanovalce Doma sv. Lenarta.
Organizator: Dom sv. Lenarta
OB 18. URI, DOM KULTURE LENART
PROSLAVA OB PRAZNIKU OBČINE
LENART IN PODELITEV PRIZNANJ

Vabimo vas na proslavo ob občinskem
prazniku, na kateri bodo podeljena
priznanja Občine Lenart za leto 2014. V
kulturnem programu bodo nastopili: učenci
OŠ Lenart, učenci Konservatorija za glasbo
in balet Maribor, Podružnična šola Lenart,

SOBOTA, 8. NOVEMBER

OB 8. URI, ŠRC POLENA
BALINARSKI TURNIR – ŽENSKE V
TROJKAH

Če bo slabo vreme, bo turnir v Voličini
Organizator: Športni klub za vse generacije
OB 10. URI, ŠRC POLENA
MARTINOVANJE

Martinova gos, vino, praznik ljudi dobre
volje. Tudi vino je bilo ljudem ustvarjeno
v veselje. Vabimo vas, da ob glasbi, krstu
mošta, v družbi starih prijateljev in novih
znancev nazdravimo mlademu vinu. Da
bo druženje prijetno, bo na voljo bogata
ponudba domačih dobrot, vina in pridelkov
lokalnih pridelovalcev. Vabljeni na kozarček
rujnega, zabavo ob živi glasbi in v veselo
družbo!
Organizator: Društvo vinogradnikov Lenart
in Občina Lenart
Od 10.–14. URE, ŠPORTNA DVORANA
LENART
BADMINTON SREČANJE LENART–SV. ANA

Organizator: Občinska športna zveza Lenart
Ob 16. URI, ŠPORTNA DVORANA LENART
TURNIR TROJK V KOŠARKI
OB 16. URI, DOM KULTURE LENART
SREČANJE LJUDSKIH GODCEV IN
PEVCEV

Prireditev s prikazom ljudskih običajev na
martinovo.
Organizator: KD Pod lipo Lenart
OB 17. URI, GALERIJA KONRADA
KRAJNCA V LENARTU
OTVORITEV LIKOVNE RAZSTAVE 9.
MEDNARODNE LIKOVNE DELAVNICE ZA
MLADE NA OTOKU KRKU

V kulturnem programu bo nastopil Adi
Smolar.
Organizator: Galerija K. Krajnc

NEDELJA, 9. NOVEMBER

OB 8. URI, ŠRC POLENA
BALINARSKI TURNIR – MOŠKI V
TROJKAH

Če bo slabo vreme, bo turnir v Voličini.
Organizator: Športni klub za vse generacije
Ob 10.30 URI, CERKEV SV. LENARTA
SLOVESNA SV. MAŠA IN ŽEGNANJE
OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
TRIKRAT HURA ZA ŽENSKE, veseloigra

V soboto, 20. 9. 2014, je bila v kulturnem
domu Selce premiera veseloigre TRIKRAT
HURA ZA ŽENSKE, ki so jo uprizorili člani
Kulturno turističnega društva Selce, režirala
in napisala jo je domačinka Julčka Bračič.
Igra je polna komičnih zapletov in situacij,
zaigrana je v domačem narečju. Vsi igralci
so domačini, ki navdušijo s sproščeno igro.
Čas za zabavo in smeh, pridite!
Organizator: Kulturno turistično društvo
Selce

PONEDELJEK, 10. NOVEMBER

OB 10. URI, CENTER SLOVENSKIH GORIC
ČLANSTVO OBČINE LENART V PROJEKTU
GENUSS AM FLUSS/UŽITEK OB REKI IN
OTVORITEV KLETI VTC 13

Slovesni dogodek ob vključitvi Občine
Lenart v projekt Genuss am Fluss/Užitek ob
reki, v nadaljevanju otvoritev kleti VTC 13.
Organizator: Občina Lenart
OB 17. URI, DOM KULTURE LENART
NENAVADNA POROKA, otroška gledališka
skupina OŠ Voličina

Predstava Vinka Möderndorferja v izvedbi
gledališke skupine OŠ Voličina in v režiji
Petre Munda je živalska igra, ki nas spomni,
kako ljubezen ne pozna meja in ne razlik.
Ali bo našima zaljubljencema uspelo
premagati ovire in ljubezenske težave? Vsaka
podobnost s človeškimi značaji in težavami
je zgolj naključna. Za »staro in mlado«, za
zaljubljene in tiste, ki to še niso, pa čakajo,
da srečajo pravo ljubezen. Pridite, veselo bo!
Organizator: Občina Lenart in OŠ Voličina

ČETRTEK, 13. NOVEMBER

OB 18. URI, KNJIŽNICA LENART
LITERARNI VEČERI V LENARTU

Obeta se prijeten literarni večer v družbi
Lojzeta Peserla, Sare Špelec in Emila Duha.
Avtorji bodo brali svoje pesmi in prozna
dela. Literarne dneve prireja in vodi Breda
Slavinec.
Organizatorji: JSKD in Knjižnica Lenart,
ZKD Slovenskih goric v sodelovanju z
Občino Lenart

PETEK, 14. NOVEMBER

OB 19. URI, DOM KULTURE LENART
SEDEMLETNA POT PO SVETU,
multimedijska projekcija
DOMINIKA IN IGOR OSVALD

Potovanje od Istanbula do Sydneya je začelo
to pot. Predvidoma za tri leta. Če pustiš za
seboj vse, kar si gradil do tedaj, za krajši
čas ne bi imelo smisla. Po kopnem, kolikor
se je le dalo. V eni liniji. Brez preskokov.
Prehodi med posameznimi deželami in
kulturami namreč razkrivajo največ. Pri
preskakovanju so večinoma izgubljeni. Brez
lastnega prevoznega sredstva. Tako kot
potujejo domačini, z javnim transportom na
tisoč in en način. Ker naju zanimajo ljudje
in ne znamenitosti. In ko potuješ z javnim
transportom, si z ljudmi zelo blizu. Večkrat
en na drugem. Le z najpomembnejšim. Drug
z drugim. S časom, svobodo in tistim, kar
lahko spraviš v nahrbtnik. Vse kar ostane
zunaj, je odveč.
Prihod v Avstralijo, na cilj, je dotedanje
potovanje postavil na glavo. Sindrom
“razvitega” sveta. Divje cene, lasten
avto, občutek nekoristnosti, če nisi del
proizvodno-potrošne mašinerije. Vse to
je spodbudilo odločitev o nadaljevanju
potovanja. V kraje, kjer sva lahko potovala in
živela na najin način. Najprej v južno Azijo.
Nato od severa na jug čez Južno Ameriko.
Pa spet čez Azijo, tokrat v nasprotni smeri
po svilni poti v smeri Afrike. Dokler naju
v Egiptu v sedmem letu poti ni ustavilo
presenečenje. Vabljeni na zanimivo in
razburljivo popotovanje z Dominiko in
Igorjem. Vstopnine ni!
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 15. NOVEMBER

OB 10. URI, ŠPORTNA DVORANA LENART
TRADICIONALNI TURNIR V MALEM
NOGOMETU

Organizator: Občinska športna zveza Lenart
OB 19.30 URI, DOM KULTURE LENART
SLOA3 TRIO HARMONIK, koncert

Slovenski harmonikarski trio je nastal
leta 2003. Takrat so se študenti glasbe
na Univerzi za glasbo in upodabljajočo
umetnost v Gradcu zbrali iz študijskih
razlogov. Nastopili so na avdiciji pri avstrijski
Agenciji Live Music Now. Po uspešni avdiciji
je SLO-A3 postal redna zasedba, ki je začela
koncertno nastopati po Avstriji in Sloveniji.
V zasedbi Borut Mori, Dejan Prassl in
Matej Zavec so nastopili na številnih odrih
po sosednjih državah in Nemčiji ter poželi
velike uspehe na mednarodnih tekmovanjih.
Na koncertu v Lenartu bodo nastopili v
zasedbi Borut Mori – za zgoščenko Perunika
je bil nagrajen z najvišjo avstrijsko glasbeno
nagrado Austrian World Music Award 2010.
Njegovo glasbeno ustvarjanje je posnelo
več RTV hiš. Matjaž Balažic – je večkratni
nagrajenec različnih tekmovanj doma in
v tujini. Domačin Žan Trobas, nagrajenec
več tekmovanj doma in v tujini. Prisluhnite
tangu, jazz standardom … za ljubitelje lepe
glasbe.
Organizator: Občina Lenart

ČETRTEK, 20. NOVEMBER

OB 18. URI, DOM KULTURE LENART
KONCERT UČENCEV KONSERVATORIJA
ZA GLASBO IN BALET MARIBOR,
PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART

Učenci glasbene šole Lenart bodo s svojo
glasbo in plesom balzam za ušesa, paša za
oči, toplina za dušo in radost za srce. Pridite
in uživajte!
Organizator: Konservatorij za glasbo in
balet Maribor, Podružnična šola Lenart
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveta Ana

Vizija 3. mandata župana Silva Slačka

T

ako kot pred štirimi leti je tudi letošnjo volilno tekmo začel in končal
sam, saj tudi na letošnjih volitvah ni
imel protikandidata. Kot pravi sam, mu delo
po izpolnitvi dveh mandatov še vedno predstavlja velik izziv in zadovoljstvo, saj se pri

opravljanju svojega dela vseskozi trudi, da bi
bila občina v prvi vrsti za občane kvaliteten
servis, zato z vselej premišljenimi odločitvami izvajajo projekte, ki jih Sveta Ana potrebuje. Za obdobje 2014–2018 si bo, kot pravi,
prizadeval, da bo imelo vsako gospodinjstvo
v občini možnost priključitve na vodovod,
internet, v gosto naseljenih območjih tudi na
skupno kanalizacijo s čistilno napravo, v območjih razpršene gradnje bodo gradnje malih čistilnih naprav sofinancirali iz občinskega proračuna (do polovice vrednosti čistilne
naprave). Pomemben cilj je tudi asfaltiranje
makadamskih poti v občini ter izgradnja
večstanovanjskega objekta. Prav tako bo občina v največji možni meri gledala na varnost
najmlajših udeležencev v cestnem prometu,
zato bodo zgrajeni tudi določeni pločniki,
še naprej pa bodo razvijali komunalno opremo v večstanovanjskih naseljih in poslovnih
conah, saj si želijo v občino privabiti več gospodarstvenikov in posledično tudi več novih
stanovalcev, mladih družin, ipd.

Prenovljena OŠ Lokavec in 40 let vrtca
V torek, 7. oktobra, je potekala posebna
slovesnost v zaselku Lokavec, saj je 127–letna
zgradba z vso svojo zgodovino, ki je preživela
kar nekaj političnih režimov, jesen 2014 dočakala v preurejeni zunanjosti. Zamenjano
je bilo ostrešje, sedanja fasada je energetsko
varčnejša – tako kot tudi okna, okolica podružnične šole pa je
zgledno urejena in daje
poseben pečat in utrip
naseljema Lokavec in
Rožengrunt, od koder
so po večini najmlajši
obiskovalci vrtca, ki v
tem naselju deluje od
leta 1974, in osnovnošolci. Kulturni program
so pripravili šolarji kar
sami, in kot se za tak
poseben praznik spodobi, so ga začeli s himno.
Najmlajši iz vrtca so
pod vodstvom vzgojiteFoto: SReBr
ljice zapeli in zaplesali,
prav tako osnovnošolci
od prvega do petega razreda. Številne zbrane
je nagovoril župan Silvo Slaček in poudaril
pomen šolstva v občini ter urejeno varstvo za
najmlajše, tudi na dislocirani enoti. Prav tako
mu je pritrdil ravnatelj osnovne šole, Boris
Mlakar, ki je strnjeno opisal zgodovino šole
v Lokavcu in se posebej zahvalil domačinom,

da so šolo vedno gmotno ter tudi z delovnimi akcijami podpirali. Navzoče je povabil na
ogled prenovljenih šolskih prostorov in na
pogostitev v šolsko jedilnico. Kot poseben
gost je zbrane nagovoril tudi dr. Borut Holcman, ki je kot nekdanji učenec sprva nerad
obiskoval šolske klopi, in se tako županu kot

Potekala je 24. septembra in bila vsebinsko zelo pestra. Občinski svet z županom
je pregledal in potrdil sklepe prejšnjih sej,
obravnavali so odlok o rebalansu proračuna
občine Sveta Ana za leto 2014, razpravljali
so o turistični taksi v občini, občinsko avlo
poimenovali po domačinu. Seznanili so se
tudi z lokalnim kulturnim programom občine ter se s predlogi in pobudami pripravljali
na že minule lokalne volitve. Glede Odloka
o rebalansu proračuna za 2014 so načrtovani
prihodki v znesku 3.324.740 evrov, odhodki
v višini 3.306.282 evrov. Višina turistične ta-

kse se določa v točkah, in sicer je na območju občine določena v višini 10 točk, tako na
dan sprejema odloka znaša vrednost točke
0,0918 evra, od 1. januarja 2015 pa bo znašala 0,115 evra. Občinski svet je na omenjeni
seji občinsko avlo poimenoval po preminulem domačinu Antonu Fašingu, ki je bil eden
izmed ustanovnih članov likovnega društva
Lajči Pandur Lenart, ki še danes deluje pod
vodstvom Konrada Krajnca. Prav tako je bil
govor o lokalnem programu kulture v občini.
Suzana Rejak Breznik

Občina Sveta Trojica

Veliko gradbišč

Ž

upan občine Sveta Trojica Darko Fras v
pogovoru o nalogah v novem mandatu
pove: »V občini Sveta Trojica bomo po
lokalnih volitvah samo nadaljevali z izvajanjem nalog in
projektov, ki smo jih začeli že
v prejšnjem mandatu. Tako
bomo nadaljevali z investicijo
v čistilno napravo in kanalizacijo za naselje Trojica – jug.
Naprava preizkusno že obratuje. Sedaj je treba opraviti
meritve in pripraviti vse potrebno za tehnični pregled.«
V Zgornjem Porčiču občina po besedah Frasa nadaljuje z investicijo v izgradnjo
vodovoda. V Gočovi pa potekajo priprave na začetek
izgradnje vodovoda. Izvajalec
se uvaja v dela, ki se bodo začela kmalu. Prav tako potekajo zaključna dela pri urejanju pokopališča in
parkirišč ob njem. Delavci postavljajo klopi,
sadijo drevesa in urejajo okolje.
V teku je tudi modernizacija odseka ceste
v Oseku od Jelena do Kocbeka. Poleg tega
na območju občine poteka sanacija plazu in
izgradnja novega cestišča na cesti od Lenarta do Svete Trojice. Na klancu bodo ob cesti
zgradili še pločnik in kolesarsko stezo, kar bo
razveselilo zlasti pohodnike in kolesarje, ki se
rekreirajo ob Trojiškem jezeru. Na vrhu klanca pa bodo zgradili krožišče. Občina se v teh
dneh o detajlih izgradnje še pogaja s pristojno direkcijo za ceste v Ljubljani. Če bo vse po
sreči, bodo grobi asfalt položili že novembra.
Plaz so tokrat zares dobro sanirali, saj so v zemljo zabetonirali pilote, ki segajo od 12 do 15
metrov globoko. Pri izgradnji tega cestnega
odseka gre za trajno rešitev, ki so si jo občani
Svete Trojice že dolgo želeli.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Peter Škrlec bo župan še naslednja 4 leta

ravnatelju zahvalil za zavzemanje za ohranitev šole v tem kraju. Obema je kot simbol za
srečo podaril podkvi. Kot pa je v teh krajih
navada, je zgradbo v novi podobi blagoslovil
župnik Anton Fras in jo tako simbolično predal svojemu namenu.

17. redna seja anovskega občinskega sveta

O

bčina Sveti Jurij v Slov. gor. je bila ena
izmed tistih slovenskih občin, ki ji je
bila prizanesena predvolilna propaganda in »bitka« županskih kandidatov. Kot
edini kandidat za župana občine se je namreč

Občina Sveta Ana je v sodelovanju s Turističnim društvom Sveta Ana, Društvom vinogradnikov Sveta Ana,
Društvom
kmečkih žena in deklet Sveta Ana ter Zgodovinskim društvom
Vljudno
vabljeni!
Slovenske gorice pripravila pester program letošnjih Postičevih dni.
pripravljajo:
VDogodke
petek
in soboto, 24. in 25. oktobra 2014, je bila v Avli Antona Fašinga, memorialna likovObèina Sveta Ana v sodelovanju s Turistiènim društvom Sveta Ana, Društvom vinogradnikov Sveta
Ana, Društvom kmeèkih žena in deklet Sveta Ana ter Zgodovinskim društvom Slovenske gorice.
na
kolonija ob 50-letnici delovanja slikarja Konrada Krajnca.
V nedeljo, 26. oktobra, je bila otvoritev razstave del nastalih na likovni koloniji.
V sredo, 29. oktobra, sta bila v Avli Antona Fašinga pogovor s Stanetom Kocutarjem, mestnim viničarjem mesta Maribor, na temo „Kratek pregled zgodovine vinogradništva Slovenskih goric“ in predstavitev knjige o Francu Postiču avtorja Janeza Ferlinca, predsednika
Zgodovinskega društva Slovenske gorice.
V soboto, 8. novembra 2014, bodo ob 9., 10.30, 12. in 14. uri vodeni ogledi po Postičevi
vinogradniško učni poti z zbirališčem pred občinsko stavbo, tradicionalno martinovanje s
kulturnim programom, krst mošta, snetje klopotca ter veselo druženje.

prijavil dosedanji župan Peter Škrlec, ki je to
funkcijo opravljal že dva mandata. Kot kaže
uspešno, saj glede na to, da se ni pojavil noben protikandidat, v občini vlada zadovoljstvo z njegovim županovanjem.

Konstitutivna seja sveta občine Sveti Jurij v Slov. goricah
Na konstitutivni seji občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. gor. je bilo podano poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Tako je
bil potrjen nov 9-članski občinski svet, ki ga
bodo za prihodnja 4 leta sestavljali: Miroslav
Breznik, Alojz Andrejč, Gregor Nudl, Tanja

Škrlec, Dušan Ribič, Jožefa Kurnik, Roman
Črnčec, Barbara Lorber in Milan Zorec. Prav
tako pa je bil za župana za novo 4-letno obdobje imenovan dosedanji župan Peter Škrlec. Ob tej priložnosti smo spregovorili nekaj
besed s starim/novim županom o pogledu na
prihajajoče štiriletno obdobje.

Ureditev parkirišč rešitev Plataisove »ruševine« v centru Jurovskega Dola

POSTIÈEVI DNEVI 2014
Sv. Ana v Slov. goricah
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Poleg tega se občina dogovarja tudi s Telekomom, ki bo po vsej verjetnosti postavil
novo centralo v občini še letos. Hkrati pa
bodo položili optične kable
po Sveti Trojici in Zgornjem Porčiču. Številni prebivalci obeh naselij bodo
tako dobili dostop do širokopasovne telekomunikacijske povezave.
Z elektro podjetjem pa se
občina dogovarja za tehnični prevzem transformatorske postaje Gradišče pet.
Tako bodo v Sveti Trojici
vsi električni kabli potekali pod zemljo in ne več po
zraku. To je velika pridobitev za kraj, ki bo povečala
varnost in zanesljivost oskrbe z električno energijo.
Občina popisuje tudi
škodo, ki je nastala ob poplavah.
Kot pravi župan, čaka člane novega občinskega sveta veliko dela. Fras ne razmišlja o
strankarskih povezovanjih in o oblikovanju
koalicije, temveč si bo prizadeval, da bodo
člani občinskega sveta v občinskem svetu zastopali interese in potrebe svojih naselij. Zato
so pred volitvami tudi oblikovali takšne volilne okoliše, da ima vsako naselje v občinskem
svetu najmanj enega člana, večja naselja pa
od dva do tri.
Najtežja naloga, ki v kratkem čaka novi občinski svet, bo sprejem dveletnega proračuna
občine za leti 2015 in 2016. Če bo vse po sreči, bodo v drugem branju občinski proračun
obravnavali in morebiti tudi sprejeli že 18.
decembra.
T. K.

Uvodoma župan Peter Škrlec zaskrbljujoče
poudari, da zaradi čedalje bolj mačehovskega
odnosa države do občin, predvsem podeželskih, ne bi bilo smiselno obljubljati realizacije
velikih investicij in velikih projektov v naslednjih letih. Kljub dokaj negotovi situaciji v
državi pa je Škrlec prepričan, da jim bo z dobrim delom še naprej uspelo uresničiti nekatere manjše, a za občino sila pomembne pro-

jekte. Za sam center Jurovskega Dola je tako
že za prihodnje leto v načrtu razširitev ceste
proti novem pokopališču in ureditev novih
parkirnih mest ob njem. Med večje projekte,
ki so dolgoročno pomembni tako za razvoj
kot tudi za samo podobo centra občine, je
ureditev in rešitev Plataisove ruševine v samem centru Jurovskega Dola. »Pri tem projektu bomo iskali tudi zunanje partnerje, oz.
bomo preko evropskih sredstev in s pomočjo
razpisov skušali pridobiti čim več evropskega denarja za ureditev tega prostora,« razlaga
Škrlec. »da bi bil ta prostor čim bolj funkcionalen in zanimiv za vlagatelje in obiskovalce,
je v načrtu na tem prostoru ureditev muzeja, turističnega centra in ureditev neke vrste
obrtniškega trga. Slednji bi bil tako namenjen
manjšim obrtnikom različnih profilov. Tako
bi se na enem mestu lahko izvajale različne
dejavnosti, kot so manjše trgovine na drobno, cvetličarstvo, frizerstvo …« še razlaga naš
sogovornik. Ob tem je Peter Škrlec prepričan,
da bi ureditev omenjenega centra poleg same
pridobitve pri videzu kraja in novi turistični
privlačnosti občine nudila tudi velike možnosti za odprtje novih delovnih mest.
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Investicije tudi v športno infrastrukturo
V naslednji fazi tega štiriletnega obdobja
bo na vrsti tudi posodobitev in ureditev športnega parka. Zanj bo sprva potrebno urediti še odkup posameznih zemljišč in urediti
lastništvo parka. V načrtu je tudi postavitev
otroških igral, ureditev pomožnega nogometnega igrišča in ureditev novih parkirnih

mest ob igrišču. V kolikor bo finančna slika
dovolj jasna in bo na voljo dovolj sredstev, je
v načrtu ob igrišču zgraditi še medgeneracijski center. Slednji bi sicer služil športnim
potrebam, hkrati pa tudi drugim društvom v
občini za potrebe druženja in srečevanja različnih generacij.

Prioriteta izven centra občine ceste, internet in male čistilne naprave
Na območju razpršene poselitve, izven
centra občine Sv. Jurij v Slov. gor., bo v naslednjih letih prizadevenje občinske uprave
še naprej težilo k asfaltiranju čim več dosedanjih makadamskih cestnih odsekov in rekonstrukciji dotrajanih cestišč. Poleg urejevanja
cest je v načrtih Petra Škrleca v sodelovanju s
Telekomom Slovenije položitev optičnega kabla in na ta način možnost priklopa na tovrstni internet vsem gospodinjstvom v občini.
Med pomembnejšimi projekti v naslednjem štiriletnem obdobju je po načrtih župana tudi ureditev malih čistilnih naprav za

strnjena gospodinjska območja po vseh naseljih občine. Na območjih razpršene poselitve
je občina že do sedaj in bo tudi v prihodnje
sofinancirala in vzpodbujala gradnjo individualnih čistilnih naprav.
Ob vseh omenjenih investicijah bo občina
v prihodnjih letih dajala velik poudarek tudi
vzpodbujanju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Občina bo prav tako sofinancirala nabavo novega gasilskega vozila in
se zavzemala za postavite manjše bencinske
črpalke v Jurovskem Dolu.

V letošnjem letu čakajo občinske svetnike Občine Sv. Jurij v Slov.
gor. še 3 seje
Po konstitutivni seji, ki je potekala minuli
četrtek, se bodo občinski svetniki letos zbrali
še trikrat. 13. novembra bodo potrjevali občinske odbore in sprejemali rebalans proračuna. 27. novembra čaka nov občinski svet že
prvo branje proračuna. Prav v zvezi s proračunom za leto 2015 izrazi župan občine nezadovoljstvo. Zelo težko je oceniti in predvideti

višino proračuna, država namreč še vedno ni
dala informacije o višini povprečnine na prebivalca. Glede na trend nižanja povprečnine
iz leta v leto obstaja bojazen, da se bo le-ta
ponovno znižala tudi v tem letu. Drugo branje proračuna bo potekalo na zadnji letošnji
seji, ki bo 18. decembra.
Dejan Kramberger

pač tudi krajanom Oseka.« Gasilcem in krajanom je zaželel, da bi jim prostor služil za
potrebe gasilcev, športnikov in krajanov, ki se
bodo lahko na tem prostoru družili. Jasmina
je za mikrofon povabila tudi dolgoletnega
predsednika PGD Osek Franca Rojka, ki si je
prizadeval za nakup tega zemljišča. »Kaj naj
rečem, srečen sem, da se je uresničila moja
želja in želja gasilcev. Imeli smo dobre odnose
z lastnikom zemljišča, ki nam je dovolil, da
so se odvijale dejavnosti na tej parceli. Sedaj,
ko smo upravljavci te pridobitve, bomo lažje
razvijali dejavnosti.« Ob koncu prireditve je
župan Darko Fras predsedniku društva Be-

D' kwaschen Retashy in Mama rekla –
recept za super čago

V

petek, 3. 10. 2014, je v Domu kulture Lenart potekal pravi glasbeni
spektakel. VDC Polž Maribor, enota
Mravlja Lenart je gostila glasbeno skupino
D' kwaschen Retashy, ki je pripravili izvrsten
koncert dobrodelne narave ter navdušila obiskovalce. Kot predskupina je nastopila punk
rock skupina Mama rekla, ki je prav tako nav-

Nekoč in danes, prireditev na prostem

P

etkov večer, natančneje 27. junija 2014,
je Kulturno društvo Vrelec Benedikt
izpeljalo prisrčen večer šeg in običajev
pod milim nebom. Ob pesmi tako domačih

ljudskih pevcev Vrelec kot gostov, kot so
Ljudski pevci fotografskega društva Tezno
Maribor, skupina Reber iz Vinske gore, Arclinski fantje, ansambel Hlapci so pokazali,
kako se je nekoč spravljalo
seno, prinesla na travnik
južina in še kaj. Seveda pa
je bil sam večer splet dogodivščin na kmetiji, kjer sta
virt Maks (Maks Potočnik)
in gospodinja Micika (Saša
Lovrenčič) skupaj s hlapcem
Jožekom (Jože Keuc), deklo
Mimico (Marija Merčnik)
in Pohorskim klatežem popestrila program. Dobrote
kmetije Merčnik pa so pošle
kar na en, dva, tri in slastnih
gibanic ni bilo več.
Saša Lovrenčič

Osek je dobil svoj Športno-rekreacijski center

P

o več kot desetletnem prizadevanju
gasilcev Prostovoljnega gasilskega
društva Osek je društvo ob gasilskem
domu v Oseku končno dobilo prostor, kjer se
bodo lahko odvijale športne, gasilske in druge dejavnosti. Že pred kakimi desetimi leti je
društvo pridobilo prostor za družabne prire-

družabna dogajanja v Oseku pri Sv. Trojici
v Slovenskih goricah. Končno jim je uspelo
pridobiti prostor, kjer so se delno že odvijale
prireditve. Med njimi vsakoletno postavljanje
mlaja.
Ob veselju, da so uspeli dobiti lepe površine, so v soboto, 4. oktobra, v okviru praznovanja občinskega praznika
občine Sv. Trojica pripravili svečanost, na kateri so
odprli Športno-rekreacijski
center ob gasilskem domu
Osek. Na prireditvi, ki jo
je vodila Jasmina Trojner
Kraner in so jo s kulturnim programom popestrili
mladi harmonikarji Uroš
Poharič, Aleš Zelenik, Bine
Družovec in Klemen Ploj
ter pevka Janja Fekonja, je
udeležence prireditve nagovoril predsednik PGD
Osek Benjamin Lorger, ki
je izrazil veselje, da je druŠportno-rekreacijski center sta z rezanjem traku odprla predsednik
štvu uspelo pridobiti tako
PGD Osek Benjamin Lorger in župan Darko Fras
lep prostor za športne in
gasilske dejavnosti. Ob tem
ditve v zaselku, imenovanem Amerika. Ker je
se je zahvalil občini in županu ter številnim
parcela, na kateri naj bi uredili igrišče, precej
gasilcem in krajanom, ki so omogočili nakup
oddaljena od gasilskega doma, so si gasilci
te parcele. Prireditve se je udeležil tudi župrizadevali, da bi pridobili zemljišče za Šporpan Darko Fras, ki je ob tem povedal: »Vesel
tno-rekreacijski center v bližini gasilskega
sem, da smo skupaj z gasilci uspeli pridobidoma, kjer se odvijajo gasilska in siceršnja
ti ta prostor, ki ni namenjen samo gasilcem,
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njaminu Lorgerju izročil listino o upravljanju
tega Športno-rekreacijskega centra, kajti zemljišče je v lasti občine Sv. Trojica. Športno-rekreacijski center sta z rezanjem traku odprla predsednik PGD Osek Benjamin Lorger
in župan Darko Fras, blagoslovil pa ga je župnik pater Bernard Goličnik. Potem so mladi
gasilci izvedli gasilsko vajo z ročno brizgalno.
Po končani slovesnosti so gasilci pripravili
gasilsko slavje s srečelovom in z bogato kulinarično ponudbo ter pijačo. Za živo glasbo je
poskrbel Duo Kodrič.
Ludvik Kramberger

dušila mlade in malo manj mlade.
Hvala vsem nastopajočim! Vaš nastop ni
bil samo glasbeni užitek, kot smo napovedovali, ampak tudi eksplozija pozitivne energije
in super žur. Sredstva od prodanih vstopnic
se bodo namenila izvajanju prostočasnih aktivnosti, ki se izvajajo s pomočjo prostovoljcev tudi v letu 2015.
Prav tako gre zahvala
vsem obiskovalcem in tistim, ki so omogočili ta
koncert: Občina Lenart, Bar
Čvekarna Askari, Gostilna
29, Izletniška kmetija Šenveter, Kmetija Fleisinger,
Trgovina Mirko Marko,
Trgovina–gostinstvo PLOJ,
VBM Korenček Maribor,
Šumica Bar ter ostalim donatorjem.
Gordana Kosanič,
vodja enote Lenart

8. trgatev Johanezove trte

Obrodila je okoli 50 velikih grozdov

V

občini Cerkvenjak so drugo nedeljo
v oktobru opravili že osmo trgatev
Johanezove trte, ki je potomka najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta. Ob
tej priložnosti so organizirali tudi turistično
prireditev »Pod klopotcem«, na kateri so se
zbrali številni domačini in obiskovalci iz drugih krajev.
Johanezova trta, ki jo varuje kamniti spomenik slovenskogoriškega ovtarja, delo slikarja in kiparja Iva Lorenčiča, je letos kljub
neugodnim vremenskim razmeram lepo
obrodila. Dala je več kot 50 velikih grozdov.
Profesor in strokovnjak za vinogradništvo
in vinarstvo Jože Pučko pa je moštu nameril
15,5 stopinj grozdnega sladkorja.
Na prireditvi so podelili tudi protokolarno
vino iz grozdja Johanezove trte. Prejeli so ga
Irena Lorenčič, družina Perovič, Anton Slana, Andrej Kocbek, Kulturno društvo Cerkvenjak in Anton Gangl.
T. K.

Slovenskogoriški ovtarji

N

a turistični prireditvi »Pod klopotcem v Cerkvenjaku« se je letos zbralo več ovtarjev, varuhov slovenskih
goric in njihovih vinogradov, ki so s svojimi

šalami razveseljevali obiskovalce od blizu in
daleč. Na naši fotografiji so (z leve) Marko Šebart, Slavek Jenuš, Samo Tuš – Korl in Maks
Kovačič. Na sredini med njimi pa je spomenik slovenskogoriškega ovtarja iz za osrednje Slovenske gorice tako značilnega
miocenskega apnenca, ki
ga je izklesal slikar, kipar
in umetniški fotograf Ivan
Lorenčič. Njegov spomenik, ki varuje Johanezovo
trto, je prvi spomenik slovenskogoriškemu ovtarju,
temu tradicionalnemu liku
Slovenskih goric, ki ga tako
živo in doživeto oživljajo
ovtarji z naše fotografije.
Tekst in foto T. K.
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Završki fantje opravili 14. trgatev stare trte

P

riljubljena vokalna skupina Završki fantje iz Lenarta v Slovenskih
goricah, ki jo vodi pevovodja
Darko Škerget, je ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin v osrednjih
Slovenskih goricah. Polnih trideset let
nastopajo na domačih in tujih odrskih
deskah, v televizijskih in radijskih studiih in na koncertih. Med drugim so
nadvse odmevno nastopili pri naših rojakih v Avstraliji in severni Ameriki in
bili povsod sprejeti odprtih rok. Pojejo
slovenske ljudske, ponarodele in umetne pesmi ter seveda druge skladbe, ki
gredo v uho. Završki fantje so že od
leta 1984 navzoči tudi na vsakoletnih
Maistrovih spominskih prireditvah na
Zavrhu. Pravzaprav so eden od zaščitnih znakov spominjanja na pesnika
in generala Maistra. Ime so dobili po
Maistrovi pesmi Završki fantje, po- Završki fantje na trgatvi »njihove stare trte« pri Jožetu
budnik tega imena pa je bil prof. Aleš Golobu v Andrencih
Arih, ki je med najbolj zaslužnimi, da
so se Maistrove spominske prireditve
tu za obilen dar. Letošnja trgatev je bila pri
na Zavrhu obdržale.
Završkih fantih vesela, pridelek je bil soliden,
Ob tridesetletnici delovanja so Završki
tako da bo znova nekaj žlahtnega za posebfantje letos opravili tudi 14. trgatev potomke
no priložnost. Vino od stare trte namreč ni
mariborske stare trte z Lenta, ki raste v vinoza vsakdanjo rabo, je le za posebne praznike
gradu njihovega prvega tenorista, vinograin tega se Završki fantje držijo. Trto v Andnika in ustanovitelja skupine Jožeta Goloba
drencih Jože lepo neguje, zanjo vzorno skrbi
v Andrencih pri Cerkvenjaku v Slovenskih
in pazi, da se je ne bi lotili nepridipravi. Zato
goricah. Tam ima Jože, ki rad sliši tudi na ime
mu ta žlahtna »roža med rožami« tudi hvaPepi, lep vinograd in vinsko klet, ki jo imeležno vrača z vsakoletnim pridelkom grozdja
nuje kar »drugi dom«. In ob martinovem v
za sladki mošt in rujno vince.
kleti Završki fantje vedno ubrano zapojejo ter
Marjan Toš
se zahvalijo potomki najstarejše trte na sve-

Veselo na trgatvi pri družini Vašl v Selcah

K

ot je znano, naj bi se glavni del trgatve odvijal v oktobru, v mesecu, ki ima
ime vinotoč. Malo starejši se še spominjajo trgatev, ki so se odvijale celo v snegu.

Letošnja trgatev je bila zaradi vlažne letine in
gnitja grozdja ena najzgodnejših, kar jih ljudje
pomnijo. Konec septembra je bila v večini že
končana. Tudi mi smo se udeležili družinskega srečanja, ki vsako leto ob trgatvi poteka v
vinogradu družine Marije in Jožeta Vašl v Sel-

cih pri Voličini. V vinogradu so se zbrali sorodniki, teh ni bilo malo, in v »hipu« potrgali
grozdje v domačem manjšem vinogradu. Gospodar Jože, pa tudi naslednik sin Jožek, sta
skrbela, da berači niso
bili žejni, gospodinja
Marija pa je poskrbela za dobrote, ki so
jih bili berači deležni
tudi v preteklosti. Med
temi dobrotami so bile
tudi prave »prleške gibance«, ki so bile prava
poslastica. Kot sta nam
povedala gospodarja
Marija in Jože, jim je
trgatev najlepše doživetje v letu. Dejala sta
še, da je od trgatve pomembnejše druženje,
ki ga je vedno manj,
saj so ljudje večinoma
zaposleni. Druženja
pa je bilo zares veliko, saj so berači vinograd
»ogulili« v zelo kratkem času. Gospodar je berače pozval, da se naj pri njem oglasijo tudi
med letom, da nazdravijo z vinsko kapljico iz
grozdja, ki so ga pomagali trgati.
Ludvik Kramberger

Anita Požegar s.p.
InfoTel.: 041 588 358
Poslovna enota:
Trg osvoboditve 10, LENART
anita@geomera.si
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Prvi študijski mesec je že za nami, v ŠKSG
vabimo nove člane!

Z

a dijake sta minila dva meseca pouka
in za študenti je mesec dni predavanj.
Čas beži in na ŠKSG-ju ponovno pripravljamo nove ponudbe za naše člane. Za
včlanitev v naš klub je potrebno le prinesti
potrdilo o šolanju in že lahko koristite vse
naše ugodnosti.
Da bodo naši člani tudi v zimskih mesecih
fit, smo jim v sodelovanju s Plesno dimenzijo
pripravili super ugodnosti na mesečne karte
v Lenartu. Izbirate lahko med vodenimi vadbami, fitnesom, salso v paru in orientalskimi
plesi. Pričeli bomo s 30-urnim tečajem nemščine, ki bo potekal v prostorih CSG-ja. Tečaj
bo vodila Diana Plazar, potekal pa bo ob petkih. Se že veselimo novih znanj.
3. 10. 2014 smo se v Kulturnem domu Lenart udeležili humanitarnega koncerta skupine D´ kwaschen Retashy. Super nas je ogrela
predskupina Mama rekla, D´ kwaschen Retashy pa so razturali in na noge dvignili vso
dvorano. Sredstva od prodanih vstopnic se
bodo namenila VDC Polž Maribor – Enota Lenart Mravlja za izvajanje prostočasnih
aktivnosti, ki se izvajajo ob pomoči prostovoljcev. Našim članom smo ponudili cenejše
vstopnice, razliko bo poravnal klub. VDC
Polž, enoti Lenart Mravlja z največjim veseljem priskočimo na pomoč pri reklami za
koncert in privabljanju naših članov. Tudi letos je bil koncert zelo uspešno izpeljan.
17. 10. 2014 je v Kulturnem domu Lenart
potekala Stand up komedija Tadeja Toša. Ker
vemo, da je Tadej Toš zelo priljubljen, smo se
odločili, da našim članom zagotovimo cenejše vstopnice. Že naslednji dan, 18. 10. 2014,
smo organizirali zabavo, na kateri smo pobirali potrdila o šolanju in tako pridobivali

nove člane, katerih smo zelo veseli. Zabavo
smo organizirali v sodelovanju s Tabu caffe
launge & bar. Dobro vzdušje je vzdrževala
skupina Tropik.
Konec meseca oktobra in prve dni novembra bomo ŠKSG-jevci preživeli na jesenskem
izletu, ki ga letos organiziramo v prestolnico
Poljske. Vsi že nestrpno čakamo, saj na vsakem jesenskem izletu spletemo nova prijateljstva in zabeležimo nove dogodivščine.
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
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.
Nina Fekonja

Na OŠ Benedikt je pestro in zanimivo

K

ulturni dan, namenjen predstavitvi
slikanice Toneta Partljiča O Ivanu in
Ani, je bil samo eden izmed zanimivih
dni v teh prvih jesensko obarvanih dneh na
OŠ Benedikt.
V petek, 19. 9. 2014, smo na slavnostni
prireditvi v Brežicah prejeli potrditev naziva kulturna šola. Prireditve smo se udeležili
učiteljici Vesna Breznik in Mihaela Ruhitel ter učenki 9. razreda Tina Zelenko Drobnik in
Maja Dretar. Dopoldanski čas
so učenci preživeli ustvarjalno
na delavnicah, ob 12. uri pa so
v središču Brežic pokazali svoje
stvaritve. Nato se je dogajanje
preselilo v Kulturni dom Brežice, kjer je bila razglasitev Naj
kulturnih šol za obdobje 2014–
2018. S projektom Kulturne šole
želi JSKD predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol
na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti
s primeri dobre prakse. Mi smo
tako ena izmed 200 šol v Sloveniji z laskavim
nazivom Kulturna šola.
30. septembra 2014 pa smo na šoli izvedli
nadvse zanimiv, že tradicionalno obarvani
tehniški dan Mi med seboj.
Najprej so se učenci zbrali po razredih, kjer
so pod vodstvom razrednikov in sorazrednikov sodelovali v različnih delavnicah, katerih
osnovni cilj je bilo razvijanje medsebojnega
prijateljstva in sodelovanja v razredu, ustvarjanje in oblikovanje razrednega mota oz.
celoletne vizije o negovanju dobrega prijateljstva, urejanje razrednega kotička na temo
prijateljstvo, medsebojni odnosi in odgovorno obnašanje, prav tako pa so učenci pripravljali akcijske načrte za izboljšanje medsebojnih odnosov razredne skupnosti.
Potem se je dogajanje preselilo v športno
dvorano, kjer so bili naši prvošolci slovesno
sprejeti v skupnost učencev OŠ Benedikt in
dobili so svoje velike brate in sestre (učence
9. razreda), s katerimi bodo skupaj preživljali
čas pred poukom ali po njem ter med odmori.
Na ta dan pa smo razglasili tudi našo šol-

sko vlado: predstavili so se posamezni izvoljeni ministri in seveda novi predsednik
šolske vlade, ki je za šolsko leto 2014/2015
postal Florijan Merčnik.
Ob izvedenih dveh športnih dneh pa smo
organizirali že dve zbiralni akciji, in sicer smo
ves september sodelovali v zbiralni akciji odpadnih pločevink Jaz, Ti, Mi za Slovenijo, ki

jo je organiziral Tandem Zagorje, društvo za
enake možnosti in celostni razvoj, medijski
pokrovitelj akcije pa je bila revija Bogastvo
zdravja. Organizatorji projekta Jaz, Ti, Mi za
Slovenijo so želeli pri mladih vzbuditi občutek za zdrav odnos do narave in zato so povabili k sodelovanju nas, osnovnošolce, da
zbiramo odpadne pločevinke. Vzporedno
je pod okriljem tega projekta potekala akcija zbiranja sredstev, ki so bila namenjena
izključno za nakup inkubatorja v trboveljski
porodnišnici. S tem da smo zbrali poln keson
odpadnih pločevink, smo prispevali ne samo
k čistejšemu okolju, ampak tudi novorojenčkom v omenjeni porodnišnici.
V oktobru pa smo si zadali akcijo zbiranja
odpadnega papirja. Sredstva, pridobljena s
to akcijo, se porabijo za izvedbo šol v naravi
ter drugih aktivnosti po razredih. S tem namenom je zbiranje odpadnega papirja vselej
zasnovano kot tekmovanje med razredi: kateri razred več prinese, zmaga in posledično
si razred prisluži višji delež zbranih sredstev.
Vesna Breznik
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IZOBRAŽEVALNI CENTER V NOVEMBRU
Tečaj nemščine za delo v Avstriji
Obveščamo vas, da je še nekaj prostih mest za vpis v 30-urni tečaj nemščine, namenjen
vsem, ki bi si želeli poiskati delo v Avstriji. Vsebina tečaja je prilagojena iskalcem zaposlitve:
- pozdravi, nagovori, predstavitev samega sebe,
- pogovor po telefonu, pisanje pisem in e-pošte,
- iskanje informacij o delodajalcu po internetu in priprava na razgovor,
- medkulturna komunikacija – posebnosti in razlike,
- konverzacija med tečajniki …
Informativni sestanek bo v ponedeljek, 3. 11. 2014 ob 18. uri v učilnici Izobraževalnega
centra, Nikova 9, Lenart.

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 mesecu 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

na, zahteva od držav članic, da opredelijo
strateška področja, ki se bodo sofinancirala
iz kohezijskih sredstev. Države morajo strateška področja definirati v dokumentu "Strategija pametne specializacije", ki predstavlja
kriterije, po katerih se bo presojalo, ali so
prijavljeni projekti sprejemljivi ali ne. Tako
je EK že zavrnila slovenski osnutek predloga
Operativnega programa za črpanje evropskih
sredstev iz kohezijske politike, katerega del je
tudi Strategija. To je bil spisek želja županov,
iz katerega so na vladi naredili program. Količina razpoložljivega denarja za Slovenijo se
bo iz dosedanjih neverjetnih cca 500 milijonov evrov letno znižala na cca 300 milijonov
evrov letno. Dokler EK ne bo odobrila Programa, tudi ta sredstva ne bodo dostopna. Do
sredstev za okoljske projekte pa Slovenija ni
več upravičena.
Za novo finančno perspektivo je regionalna agencija za Prlekijo (od Apač do Središča
ob Dravi) prejela od županov za 600 milijonov evrov investicijskih želja, teoretično pa
jih na velikost regije lahko pričakujejo 140
milijonov. Vsebinsko je pri projektih opaziti
zaplankanost, ne-trajnostno naravnanost in
"gašenje požarov" namesto strateških naložb,
s ciljem zagotoviti županom zmago na volitvah. Prleški župani investicij v URE ne vidijo
kot prioriteto, čeprav bi po izračunih strošek

ogrevanja v javnih objektih z zamenjavo obstoječih energentov z lesom lahko znižali z
2,3 milijona na 600 tisoč evrov.
Aktualni podatki glede investicijskih želja
za 9 občin ORP (območnega razvojnega partnerstva) Slovenske gorice (občine Duplek,
Pesnica, Šentilj ter občine iz UE Lenart) bodo
znani v mescu dni, so pa manjše od 180 milijonov evrov.
Predavatelji so izpostavili potrebo po dobri
koordinaciji projektov URE in da so načrtovalci projektov kvalitetni, z referencami. Koordinacija pomeni, da se mora skupaj načrtovati ovoj stavb in stavbno pohištvo ter strojna
oprema v stavbi (ogrevanje in hlajenje). Privatnega partnerja za sofinanciranje izvedbe ovoja stavbe in stavbnega pohištva nima
smisla iskati, saj se tukaj investicija ponavadi
povrne šele po več kot 10 letih, drugače pa je
pri strojni opremi, saj se tukaj vložek lahko
povrne že v 4 do 6 letih in se izvajalec lahko
poplača iz prihrankov. S tem področjem se
ukvarja projekt CombinES (Sheme sofinanciranja - kombinirani energetski projekti za financiranje energetske učinkovitosti v Srednji
Evropi), ki ga v Sloveniji vodi Inštitut ZRMK.
Društvo Mi za vse nas
Drago Weinhandl

Lepota cvetja je zrcalo duše in srca

T

o se dogaja v Ulici heroja
Lacka v Lenartu. Kako ne
bi bil vesel, ko dan za dnem
hodim mimo hiše s prekrasnim
cvetjem! Pogled mi zbuja misli
na vse dobro in lepo, na tistega, ki
vlaga toliko časa in tudi denarja v
urejenost pročelja svoje hiše. Naj
nam bo za spodbudo in za zgled
ta pridna sokrajanka.
Franc Meke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Bojan Elbl ponovno najboljši orač Podravja

O

ranje je osnovna poljedelska veščina,
slavil Jernej Divjak iz Rač, orač SK Klas Leki predstavlja neke vrste umetnost
nart Tomaž Lehner je osvojil 5., Matjaž Draobdelave tal. Vrhunec te veščine je
jer pa 6. mesto.
tekmovanje oračev, ki se vsako leto pomerijo
Na 58. državnem tekmovanju oračev Slona regijskih, državnih in svetovnih prvenvenije, ki je bilo septembra pri Kočevju, je pri
stvih. Pri ocenjevanju oranja na tekmovanjih
obračalnih plugih ponovno zmagal Igor Pate
sodniki ocenjujejo različne elemente, kot so odpiranje brazd, izdelava
krone, priprava setvenice, razdrobljenost in naleglost brazd, ravnino
oranja, izdelavo razora, enakomernost vhodov in izhodov na parcelo,
vse skupaj pa tvori skupno oceno
posameznega tekmovalca. Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je
bilo pred kratkim v Franciji, sta slovenska orača dosegla izjemen rezultat, Dolenjec Igor Pate je v kategoriji
obračalnih plugov osvojil 8. mesto,
mladi Prekmurec Matej Sinic pa pri
klasičnih plugih „krajnikih“ izjemno 4. Regijsko tekmovanje oračev
Podravja je bilo avgusta v Dorna- Najboljša orača Podravja z obračalnimi plugi Matej Flašker
vi, kjer so uspešno sodelovali tudi in Bojan Elbl
orači Strojnega krožka Klas Lenart.
Pri obračalnih plugih je lansko zmago ponoiz Novega mesta, pri plugih krajnikih pa si je
vil Bojan Elbl iz Benedikta, k ekipni zmagi
nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu
ekipe Strojnega krožka Klas iz Lenarta pa je s
na Danskem z osvojitvijo naslova državnega
3. mestom prispeval še njegov sokrajan Matej
prvaka prislužil Jure Filak iz Bele krajine.
Flašker. V kategoriji oračev s plugi krajniki je
F. O.

Največja mariborska zlatarna. Tudi v Lenartu.

Izkoristite
prednovoletne

Rekordna letina čebule

D

ružino Kristine in Janeza Čeplak v
Benediktu iz leta v leto presenečajo
njuni pridelki, tako na vrtu kot na
polju. Če se na vrtu ne pojavi velik in težak
paradižnik, so se letos zagotovo, seveda s
pravo roko gospodinje, iz plodne zemlje kot
dober pridelek druga za drugo pojavljale velikanske čebule. In ni jih bilo malo, za podatek
pa še naj omenim, da je največja tehtala 1,29
kilograma. Kako velike so njihove čebule, pa
se lahko prepričate sami.
Saša Lovrenčič

POPUSTE!
30% ceneje.
Izbrani kosi nakita

do

Tudi

ODKUP
ZLATA

Pot do finančnih sredstev in nove finančne
perspektive za učinkovito rabo energije (URE)

L

etos se je na sejmu AGRA v Gornji
Radgoni v organizaciji Gradbenega inštituta ZRMK odvil zanimiv posvet na
temo financiranja energetskih projektov. Sodelovali so predstavniki občin, Službe vlade
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za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
Inštituta za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti Ljutomer.
Evropska komisija (EK) v želji, da bi bila
kohezijska sredstva bolj smotrno porablje-

PO SUPER
CENAH

Obiščite nas v Lenartu, v Nikovi ulici 1a
ali na www.spletna-zlatarna.si

ŠT. 9 | 30. OKTOBER 2014

OVTARJEVE NOVICE

GOSPODARJENJE ZA NARAVO

Nadzor in upravljanje sistema oskrbe
s pitno vodo

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja
odpadkov in prijetnejšega okolja

ročnimi popisi, se združijo v enotno
bazo podatkov. Ta služi namenu izdelave dnevnih, mesečnih in letnih
poročil o delovanju vodooskrbnega
sistema. Podatke o delovanju posameznih objektov, ki jih trenutno
dobivamo o objektih z ročnim popisovanjem, bomo z njihovim vključevanjem
v daljinski nadzor dobivali preko telemetrije.
Sproti skrbimo tudi za kontrolo natančnosti
podatkov, dobljenih preko telemetričnega
sistema. V letu 2013 je bila v centru vodenja
instalirana nova programska in strojna oprema za zajemanje podatkov iz nadzornega
telemetričnega sistema. To nam bo omogočilo avtomatsko generiranje poročil sistema,
ki deluje v okvirih trenutno pridobivanih
podatkov iz telemetričnega sistema nadzora
in upravljanja. Istočasno bo omogočen dostop do teh podatkov in njihova integracija
v poročila za sisteme, ki so v
telemetriji, in tistih, za katere
dobivamo podatke s periodičnim evidentiranjem podatkov
z objektov, ki trenutno še niso
v telemetriji.
V letu 2013 je bila realizirana tudi zamenjava radijskih
frekvenc celotnega telemetričnega sistema. Zamenjava je
bila potrebna zaradi uskladitve
radijskih frekvenc z določili
evropske skupnosti. Zamenjati je bilo potrebno tudi večje
število telemetričnih radijskih
postaj zaradi uskladitve s treCenter nadzora in vodenja vodooskrbnega sistem Mariborskega
nutno
veljavnimi tehničnimi
vodovoda
predpisi. V planu imamo tudi
optimiranje delovanja telemetričnega radijskega sistema daljinskega nadDaljinski nadzor in upravljanje objektov
zora in upravljanja vodooskrbnih objektov
omogoča neposredni nadzor in upravljanje
Mariborskega vodovoda. Razlog je število
njihovega delovanja preko radijskega telemeobjektov v telemetriji, ki se je povečalo s štetričnega sistema.

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko predmete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič
uporabili oz. jih predelali? Prehranska industrija nas je zasula s številnimi novimi
proizvodi, ki nam omogočajo zadovoljevanje osebnih potreb, po drugi strani pa
ostajajo gore odpadnih materialov, v katere
so ti bili embalirani. Da bi se izognili goram odpadkov, je potrebno odpadne snovi
zbirati ločeno in jih ločeno predajati registriranim zbiralcem. Samo ločeno zbrane
odpadke lahko usmerimo v predelavo in
ponovno uporabo.
Pri ločenem zbiranju je pomembno, da
so pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter
drugi predmeti, ki so namenjeni za embaliranje tekočin, izpraznjene ter očiščene.
Drugo pomembno navodilo je, da se posamezne odpadke odloži v pravilno opremo
za zbiranje odpadkov, vrečke oz. zabojnike,
saj vsako mešanje odpadkov, ki ni v skladu z
našimi navodili, zahteva dodatno ločevanje,
kar znova povzroča dodatne stroške. V okviru ločenega zbiranja komunalnih odpadkov
tako družba Saubermacher Slovenija omogoča občanom občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih
goricah in Sveti Jurij v Slovenskih goricah

pisemski in ovojni papir ter druge predmete
iz papirja, lepenke in valovite lepenke …
Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti
raztrgane oz. čim bolj stisnjene.
V zabojnik za zbiranje papirja in papirne
embalaže NE ODLAGAJTE:
--embalaže mleka in sokov, mastnega in povoščenega papirja, folije iz umetnih mas,
higienskega papirja, vreč za krmila, vreč
za cement …
3. Zbiranje stekla in steklene embalaže
zagotavljamo v namenskih plastičnih zabojnikih zelene barve in zelenim pokrovom na ekoloških otokih. V te zabojnike
ODLOŽITE:
-- vse vrste steklenic, druge manjše predmete
iz stekla (cevke, steklene posode, kozarci).
V zabojnik za zbiranje steklene embalaže
NE ODLAGAJTE:
--okenskega stekla, ogledal, žičnega stekla,
avtomobilskega stekla, stekla žarometov,
posode iz porcelana, posode iz kamenin,
neonskih svetilk, embalažo kozmetike,
posode, odporne na visoke temperature,
steklenic z vsebino.
Opozorilo: Steklenice morajo biti izpraznjene, čiste ter brez zamaškov. Okensko
steklo lahko oddate v zbirnem centru v Sp.
Porčiču.

ločeno zbiranje glede na skupine odpadkov,
po materialni strukturi. Za lažje rokovanje z
nastalimi odpadki podajamo navodila za pravilno razvrščanje posameznih vrst odpadkov.
1. Zbiranje plastične, kovinske, sestavljene in mešane embalaže zagotavljamo v
namenskih plastičnih prozornih vrečkah,
na prevzemnih mestih pri gospodinjstvih,
13-krat letno, na katerih je napis Mešana
embalaža. V te vrečke ODLOŽITE:
--plastenke in drugo manjšo embalažo iz
plastike (kozarci, posodice in lončki od
prehrambenih izdelkov, nosilne vrečke,
škatle za slaščice in drugo hrano, krožniki za enkratno uporabo, folije za hrano
in druge folije, podloge za pecivo, ovitki,
zvitki, cevi in valji, cvetlični lončki, kapsule za avtomate za napitke (npr. kava, kakav, mleko, celofan) …,
--pločevinke in drugo manjšo embalažo iz kovin (kozarci, posodice
od prehrambenih izdelkov, hrane za
mačke in pse, vložena zelenjava in
sadje, alu folija) …,
--tetrapaki sokov, mleka in drugih
pijač ter prehrambenih izdelkov,
--embalažni stiropor.
Opozorilo: Plastenke, pločevine,
posodice, lonci in tetrapaki morajo biti
izpraznjeni in čisti ter čim bolj stisnjeni.
V vrečke za mešano embalažo NE
ODLAGAJTE :
--onesnažene cvetlične lončke, v
katerih rastline ostanejo celo življenjsko
dobo, čajne filter vrečke, voščeni ovoj za
sir, ovitke klobas, obešalnike za obleke,
kartuše za tiskalnike, škatle za zgoščenke,
DVD-je in videokasete, vrečke za detergente, jedilni pribor za enkratno uporabo,
papirnati modeli za pecivo …
2. Zbiranje papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže zagotavljamo v
namenskih plastičnih zabojnikih zelene
barve in rdečim pokrovom na prevzemnih
mestih pri gospodinjstvih 13- krat letno. V
te zabojnike ODLOŽITE:
-- časopise, revije, prospekte, zvezke, knjige,
kataloge, papirnate vrečke, kartonske škatle,

4. Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov zagotavljamo v namenskih plastičnih zabojnikih rjave barve na prevzemnih
mestih pri gospodinjstvih – 37-krat letno.
V te zabojnike ODLOŽITE:
--kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sadne odpadke, jajčne lupine, pokvarjene
prehrambene izdelke, gnilo sadje, papirnate robčke, brisače in serviete, filter
vrečke, kavne usedline, odpadno vejevje
- razrezano, travo, listje, rože, plevel …vse
odpadki, ki se lahko organsko razgradijo.
Opozorilo: V zabojnik je prepovedano odlaganje tekočin, npr. juho,
Z vsakodnevnim ravnanjem se je potrebno zavedati, da lahko s pravilnim ločenim
zbiranjem zmanjšate količine odpadkov za
odlaganje in omogočite ponovno uporabo
nastalih odpadkov.

Sistem oskrbe s pitno vodo sestavlja cevovodno omrežje z idividualnimi vodovodnimimi priključki,
črpališča pitne vode, prečrpalne
postaje, vodohrani s prečrpalnimi
postajami, vodohrani in vodohrani
s hidroforskimi postajami, samostojne hidroforske postaje, razbremenilniki in jaški z reducirnimi ventili, zapornimi
ventili ter merilci pretoka vode. Do konca
letošnjega leta bo v sistem daljinskega nadzora in upravljanja Mariborskega vodovoda
vključenih 6 novih objektov in bo njihovo
skupno število konec leta 2014 133. Število
obstoječih objektov, ki še niso vključeni v
sistem daljinskega nadzora in upravljanja, je
trenutno 94. V planih za naslednje leto smo
predvideli vključitev več obstoječih in novih
vodooskrbnih objektov v sistem daljinskega
nadzora in upravljanja.

Objekte, ki so, in tiste, ki niso v sistemu daljinskega nadzora, nadzorujemo tudi s periodičnimi obhodi dežurnih strojnikov. Preko
sistema telemetrije evidentiramo podatke o
delovanju posameznih vodooskrbnih objektov, kot so črpane količine, obratovalne ure
črpalk, trenutni pretoki vode, trenutni tokovi
črpalk, trenutne vrednosti rezidualnega klora
v vodi, o nivojih vode v vodohranih, tlakih
sesalnih in tlačnih vodov, porabi električne
energije ter druge. Ravno tako dobimo tudi
podatke o nepravilnostih v delovanju posameznega vodooskrbnega sistema. Podatke o
delovanju objektov, ki niso v sistemu daljinskega nadzora, zajemajo dežurni strojniki ob
obhodih s pomočjo dlančnih računalnikov.
Podatki, dobljeni s pomočjo telemetrije in z
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vila 10 vodooskrbnih objektov v letu 1993 na
133 vodooskrbnih objektov v letu 2014. To
število se bo še povečevalo. Planirano posodobitev bomo realizirali z uporabo digitalnih
radijskih postaj, ki z doslej uporabljanimi
analognimi omogočajo dosti večje hitrosti
prenosa podatkov.
Pomembna so tudi prizadevanja za zmanjšanje vodnih izgub. Podatki telemetrije o črpanih količinah, daljinske meritve pretokov
na mejah občin in daljinske meritve porabe
vode individualnih porabnikov so osnova za
natančnejšo računalniško določanje področij
izgub vode na vodooskrbnem sistemu, optimiranje črpanja vode in spremljanja kvalitete
pitne vode.

Vljudno vas naprošamo, da navodila za
pravilno ločevanje odpadkov upoštevate, saj
bomo izvajali kontrolne preglede vsebine
odpadkov, vsako nepravilno odlaganje v nenamensko opremo za zbiranje pa se sankcionira po odlokih o ravnanju s komunalnimi
odpadki posameznih občin.
Navodila za pravilno ločevanje odpadkov
lahko najdete tudi na spletni strani: www.
saubermacher.si/uporabno/navodilo za ločevanje odpadkov ali na tel. št.
02/620 23 00 in
02/620 23 01.

|9

OVTARJEVE NOVICE

IZ GOSPODARSTVA

Vila bloki »Lena park«
V bližini neokrnjene narave, a kljub vsemu nedaleč od mestne infrastrukture
Na zahodnem delu mesta Lenart v Slovenskih goricah, v neposredni bližini Športno-rekreacijskega centra Polena, je podjetje PC IZBIRA, d. o. o., marca 2013 pričelo z gradnjo dveh
modernih vila blokov. V mesecu septembru 2014 se je zaključila gradnja 30 stanovanjskih enot,
ki se nahajajo v dveh vila blokih s skupno kletno etažo, v kateri se nahajajo 39 parkirnih mest
in kletne shrambe.
Stanovanja so primerna za tiste, ki zaradi službenih obveznosti preživijo večino časa v mestnem vrvežu in si želijo dom v bližini neokrnjene narave, pa vendar nedaleč od nujno potrebne
mestne infrastrukture, kot je zdravstveni dom, trgovine, šola, vrtec, cerkev, lekarna.
Sodobna
arhitektura
objektov in funkcionalna
razporeditev prostorov v
posameznih
stanovanjih
omogoča visoko kakovost
življenja in zadovoljstvo bodočih stanovalcev.
Tlorisi stanovanj so zasnovani tako, da imajo veliko naravne svetlobe ter prostorne balkone ali terase.
Zagotovljena je protihru-

pna in protipožarna varnost.
Objekt in stanovanja nudijo izjemno energetsko učinkovitost.
Lokacijo odlikuje bližina narave in rekreacijskih površin,
bližina centra Lenarta, kjer so v
oddaljenosti 10 minut peš hoje
na voljo različne trgovine in trgovski centri, šola, vrtec, lekarna, občina, pošta, zdravstveni
dom in seveda bližina priključka na avtocesto, ki omogoča hitro povezavo z Mariborom.
Etažnost objekta je K+P+2+M. Vsak objekt ima prostorno dvigalo.
V vsakem bloku je 15 stanovanjskih enot, skupaj torej 30. Struktura velikosti stanovanj je
sledeča: 2 x enosobno stanovanje, 12 x dvosobno stanovanje, 12 x trisobno stanovanje, 4 x štiri-

sobno stanovanje. Stanovanja v pritličju imajo atrije velikosti od 42 do 137,4 m2. Vsa stanovanja
imajo velike, uporabne in pokrite balkone ali terase.
Celotna zasnova objektov je izredno energetsko usmerjena. Gradnja je klasična opečna s 16
cm toplotno izolacijo zunanjih sten in troslojno zasteklitvijo. Vsako stanovanje
ima lastno toplotno črpalko
zrak-voda, ki preko talnega
gretja in hlajenja omogoča
prijetno bivalno klimo in
skrbi za pripravo sanitarne
vode. Vse to zagotavlja tudi
do 70 % prihranek pri ogrevanju.
Objekt je zasnovan tako,
da omogoča neoviran dostop funkcionalno oviranim
osebam.
Nekaj osnovnih tehničnih podatkov:
• Objekt je klasična opečna gradnja z AB skeletom, vmesne stene med stanovanji in obodne
stene so debeline 25 cm. Predelne stene v stanovanju so zidane z opeko debeline 10 cm.
• Streha je dvokapnica z naklonom 10 stopinj. Kritina in vsi kleparski izdelki so iz barvne
alu pločevine. Ostrešje je leseno. Toplotna izolacija strehe je 30 cm.
• Fasada je termoizolacijska po sistemu Demit, debeline 16 cm.
• Okna so PVC bela, zasteklitev je troslojna. Na zunanji strani oken so ALU žaluzije sive
barve. Notranje in zunanje polico so iz kamna – granit.
• Vrata v garažo so sekcijska na elektromotorni pogon na daljinsko odpiranje. Vhodna vrata
v blok so PVC. Vhodna vrata v stanovanje so zvočno izolativna, protipožarna in protivlomna. Vsa notranja vrata v stanovanjih so tipska lesena.
• V stanovanjih so stene v kopalnici do višine 2,10 m obdelane s keramiko, drugje so kitane
in beljene z belo barvo.
• Talne obloge v sanitarnih prostorih so keramične ploščice. V sobah in kuhinji je gotov
hrastov parket. Na balkonih je granitogres. Na stopniščih in hodniku je marmete granit.
• Objekt ima vse potrebne priključke na elektriko, vodovod, kanalizacijo in optično omrežje
za storitev telefona, interneta in TV. Stanovanja imajo lastne števce porabe elektrike in vode.
Stanovanja so vknjižena v zemljiško knjigo in bremen prosta. Stanovanja so vseljiva takoj.
Več informacij o novogradnji si lahko ogledate na internetni strani www.lenapark.si
K. B.

NOVOGRADNJA
stanovanja v Lenartu

- sodobna arhitektura objektov
- funkcionalna razporeditev prostorov
- izjemna energetska učinkovitost
- dvo, tro in štirisobna stanovanja
- vseljivo TAKOJ

cena m2 že od 1.200 €
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8. sprejem novorojenčkov in staršev

V

občini Sv. Trojica v Slovenskih goricah posvečajo posebno skrb novorojenčkom in njihovim staršem. Tokrat
je pred tednom otroka župan Darko Fras
pripravil sprejem za vse otroke, ki so rojeni

kam dati otroka, ko nimajo svojega varstva in
so v službah. Naš simbolni znesek, 180 evrov
na otroka, je le mala pomoč pri stroških, ki
jih imajo starši ob rojstvu otroka. Vsem, ki
ste se udeležili tega zame lepega dogodka,

v preteklem letu, v času od 1. septembra 2013
do 2014. Letošnji, ki je potekal 30. septembra
v dvorani Kulturnega doma pri Sv. Trojici v
Slovenskih goricah, je že 8. po vrsti. Prireditev, povabljenih je bilo 14 dojenčkov, je vodila Maja Fridau. V kulturnem programu so
pod vodstvom vzgojiteljic Tinke Markoli in
Marjete Vakaj nastopali otroci skupine Kapljice iz vrtca Sv. Trojica.
Pred sprejemom dojenčkov in njihovih
staršev je o namenu sprejema spregovoril župan Darko Fras in ob tem med drugim dejal:
»Tega dogodka se vedno veselim. Veselim se,
ko lahko nagovorim starše, ki so pripeljali na
sprejem svoje otroke, ki so veliko bogastvo za
občino, še največje za vas, starše, ki ste osrečeni s starševstvom. Zavedamo se, da imajo
starši z otroki veliko skrbi. Mi v občini pa
smo dolžni, da poskrbimo za varstvo otrok v
vrtcu in tako pomagamo staršem, da imajo

se v imenu občine zahvaljujem, otrokom in
vam, starši, pa želim zdravja in zadovoljstva
ob svojih otrocih. Želim vam veliko otroškega smeha, radosti, veselja in sreče v družini.«
Po nagovoru je župan ob pomoči Barbare Cvetko staršem otrok izročil spominsko
darilo in »nakaznico« za 180 evrov, ki jih
prejmejo starši na svoj bančni račun. Po končanem prijetnem dogodku so se starši z dojenčki zbrali v avli kulturnega doma, kjer so
jim pripravili pogostitev. Ta del svečanosti je
pravzaprav predstavljal druženje med starši
dojenčkov in županom.
Sprejema so bili deležni: Tian Sevšek, Nik
Kramberger, Enej Slatinšek, Neja Vogrin, Lukas Sagadin, Nace Požegar, Vid Fišer, Almira
Ajrizi, Tim Repič, Gašer Škerget, Lana Jančar,
Žan Lipič, Eva Ploj in Jelka Šober.
L. K.

50. obletnica učencev OŠ Lenart 1964–2014

V

petek, 3. oktobra, smo se zbrali učenci
osnovne šole Lenart na 50. obletnici.
Zbrali smo se pred zgornjo osnovno šolo, kakor smo jo takrat imenovali in kjer
smo končali osnovno šolanje. Ob vsakem prihodu smo se spogledovali in spraševali, kdo
neki je sedaj prišel. Ob prisrčnem stiskanju

rok in objemih in s toplimi pozdravi nas je
vljudno sprejel ravnatelj osnovne šole Lenart
Marjan Zadravec in nas povabil v avlo osnovne šole, kjer nam je čustveno prikazal razvoj
šolstva od takrat do danes. Po prijetnem poslušanju nas je popeljal po zgradbi, kjer smo
mi obiskovali šolo, in po novem delu šole.
Polni vtisov iz osnovne šole smo se zbrali v
Gostišču 29, kjer so se
nam pridružile še tri
tovarišice – učiteljice. V
prijetnem razpoloženju
ob predstavitvi svojih življenjskih trenutkov smo
ob dobri pijači in jedači
uživali v pozno noč z željo, da se čim prej zopet
dobimo. Tudi skupinska
slika ni smela manjkati.
M. J., Foto Tone

Prijatelj Kulturnega društva Vrelec
Benedikt – Ludvik Kramberger

R

es je, da se je naših prireditev zvrstilo šele nekaj, a vseeno je naš redni spremljevalec in
prenašalec novic naš dragi prijatelj Ludvik Kramberger, ki ga vsi poznamo po njegovem
fotoaparatu in vprašanjih. Njegov glas o naših prireditvah seže zelo daleč, pomaga nam,
kakorkoli zna in ve.
Na prireditvi Zimski večer na kmetiji 2012 nam je pomagal prikazati, kako so nekoč pletli
vrvi, na prireditvi
na prostem Nekoč
in danes pa nam
je prikazal pri svojih častitljivih letih
celo stojo na glavi.
Bravo, Ludvik, če
jaz tega ne zmorem
niti sedaj, kako bo,
ko …, obenem pa:
hvala za naše prijateljstvo.
Se vidimo, kajne
Ludvik?
Saša Lovrenčič
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Pohod po dolini Triglavskih jezer v spomin
Ivana Frasa

O

d petka, 29. 8., do sobote, 30. 8. 2014,
smo se prijatelji zdaj že pokojnega
Ivana Frasa na pobudo njegovega
sina Vasje podali na pohod po dolini Triglavskih jezer. To je bila namreč želja Ivana Frasa, katere uresničitve pa, žal, ni dočakal. Zato
smo ta pohod poimenovali po njem.
Pohoda se je udeležilo 12 pohodnikov z
vodičem Igorjem Oprešnikom, sponzorjem
majic Ivanom Koglerjem (Robotika Kogler): Vasja Fras, Matjaž Dobaj, Ciril Šilec,
Edo Marko, Sandi Marko, Mirko Marko,
Borut Mlakar z ženo Metko, Vitold Sušec in
moja malenkost, Franc Belšak (vsi smo na
fotografiji).
Franc Belšak

Tonja in Dušan navdušujeta

I

zredno znana sta v Domu
svetega Lenarta v Lenartu,
a nič manj v DOSOR-ju,
Domu starejših občanov Radenci. To sta glasbeni in pevski duo
Tonja in Dušan Kodrič iz kraja
Žice v občini Sveta Ana v Slovenskih goricah, ki sta kot člana
Društva upokojencev Radenci
večkrat nastopila na družabnih
oziroma zabavnih prireditvah
tega društva. Nekdanja predsednica tega društva, Marija Erveš, pa je zelo aktivna tudi kot
prostovoljka v radenskem DOSOR-ju, kjer v sodelovanju s Heleno Maguša Stanek vsak tretji

četrtek v mesecu pripravita
seniorski večer.
Glasbeni oziroma pevski duo je s svojimi nastopi
znan tudi v domovih starejših v Mariboru (Dom Danice Vogrinec, Dom Sonček,
Dom Tabor).
Tako sta Tonja in Dušan tretji četrtek v septembru, bilo je to 18. 9. 2014,
v restavracijskih prostorih
radenskega DOSOR-ja poskrbela za odlično vzdušje
ob poslušanju glasbe, petju
ter plesu.
Filip Matko

Najstarejša občanka
dopolnila 99 let

T

erezija Srečec iz Lokavca št. 3 je v soboto, 11. oktobra, praznovala častitljivih 99 let. Najstarejšo občanko občine
Sveta Ana je župan Silvo Slaček razveselil z
obiskom in skromno pozornostjo. Kljub zavidljivem jubileju je slavljenka Terezija še vedno zelo vitalna in dobrega zdravja, zato je
bila izražena obljuba, da se ob 100. rojstnem
dnevu ponovno srečajo.
SReBr

Janez Lorenčič - 90 let

Ž

upan Silvo Slaček je obiskal občana
občine Sveta Ana Janeza Lorenčiča iz
Zgornje Ščavnice 57, ki je 9. oktobra
dopolnil 90 let. Ob tako visokem jubileju je
slavljencu zaželel še obilo zdravih in srečnih

let. Slavljenec, obdan s svojimi najdražjimi,
se je obiska zelo razveselil.
SReBr

90 let Antona Lesjaka iz Oseka

N

a lep ponedeljkov dan, natančneje
14. oktobra 2014, smo se popeljali v
Osek, kjer je praznoval svoj 90. rojstni dan gospod Anton Lesjak.
Anton je bil rojen staršema Mariji in Antonu Lesjak v Veliki Varnici v Občini Leskovec pri Ptuju. V družini je bilo sedem otrok,

osnovno šolo je obiskoval v Leskovcu. Najprej se je zaposlil na železnicah, nato pa delal
35 let na pošti, vse do upokojitve. S partnerko
Marijo sta se poročila leta 1954 in sta živela v Mariboru. Po upokojitvi sta se preselila
v Osek pri Sveti Trojici, kjer skupaj uživata
jesen svojega življenja. Gospod Anton je pri
svojih devetdesetih letih
prava korenina in je dokaj
dobrega zdravja.
Na njegov jubilej so ga
obiskali župan občine Sveta
Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, predstavniki
Društva upokojencev Sveta
Trojica in predstavniki Krajevne organizacije Rdečega
križa Sveta Trojica. Zaželeli
smo mu na mnoga zdrava
leta.
Barbara Cvetko
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90 let Marije Križan

V

soboto, 20. 9.2014, je svoj 90. rojstni
dan praznovala Marija Križan iz Žitenc. Ob tem častitljivem dogodku jo
je obiskal in obdaril župan Peter Škrlec in ji
zaželel predvsem zdravja, katerega ji na jesen

MED LJUDMI

življenja primanjkuje, saj je priklenjena na
bolniško posteljo. Zanjo skrbita hči in zet,
da pa je okrog nje veselo, poskrbi kar sedem
vnukov.
Jasna Senekovič

Zlatih 50 let zakoncev Ploj iz Zg. Senarske

E

lizabeta in Vinko Ploj iz Zg. Senarske
pri Sv. Trojici sta v soboto, 11. oktobra,
praznovala zlato poroko. Civilni obred
je ob sodelovanju Barbare Cvetko, ki je predstavila njuni življenjski zgodbi, opravil župan
Darko Fras. Ob 10. zlati poroki, odkar je Sv.
Trojica samostojna občina, jima je čestital,

v Zg. Senarski. Ob izhajata iz maloposestniških družin z veliko otroki. Elizabeta, rojena
Kurbos, se je rodila leta 1941 v Benediškem
Vrhu, osnovno šolo je obiskovala v Benediktu. V družini se je rodilo 12 otrok, ki pa so,
razen nje, že vsi pokojni. Ker so imeli le 2,5
ha zemlje, ni bilo dovolj hrane, zato so morali
otroci oditi služit h kmetom. To je
zadelo tudi Elizabeto, ki je po končani OŠ bila zaposlena kot varuška,
nato pa pri Sv. Trojici v KZ v drevesnici. Vinko je rojen 1934. leta v Zg.
Senarski, osnovno šolo je obiskoval
pri Sv. Trojici, tedaj Gradišču. Rodil
se je v družini 6 otrok. Po končani
obrtni šoli na Ptuju se je zaposlil v
KZ Sv. Trojica, nato pa na železnici
v Mariboru in v Centrovodu v Lenartu, kjer se je upokojil. Po poroki
sta zakonca nekaj časa živela pri Sv.
Trojici, nato pa si tik ob Vinkovi domačiji kupila hišo in manjšo posest,
kjer sta zaživela družinsko življenje.
Zlatoporočenca s pričama in županom Darko Frasom in njego- Rodilo se jima je šest hčera, ki so ju
vo asistentko Barbaro Cvetko
obdarile s 6 vnuki, 8 vnukinjami,
pravnukinjo Zojo in pravnukom
izročil priložnostno darilo in jima nazdravil
Nacetom. Vesela sta, da si je hčerka Sabina
s trojiško penino. Cerkveni obred je opravil
z možem Damjanom doma ustvarila dom
pater Bernard Goličnik, ki je zakoncema nain jima je tako v veliko pomoč. Oba zakonca
menil veliko lepih besed. Poudaril je, da je
sta bila družbeno aktivna. Vinko je bil dolga
cerkvena poroka za kristjana posebna zaveza,
leta aktiven član PGD Sv. Trojica, pri Rdečem
da zakonca obvezuje skupno življenje, dokler
križu in sedaj v DU Sv. Trojica. Dejaven je bil
ju smrt ne loči.
tudi kot član župnijskega pastoralnega sveta.
10. oktobra 1964 ju je v cerkvi Sv. Trojice
Elizabeta pa je z dušo in srcem članica Druporočil pater Salezij Glavnik. Tedaj so poročštva kmečkih žena Sv. Trojica, kjer je članica
na slavja potekala na domovih neveste ali ževse od začetka, to je 31 let.
nina, njuno se je odvijalo na Vinkovem domu
L. K., OU

Slovo trojiških sester

V

nedeljo, 12. oktobra 2014, je v cerkvi
Svete Trojice potekala slovesna maša,
ki je bila posvečena sestram frančiškankam, saj je bila to njihova zadnja nedelja
bivanja v Sveti Trojici. Maševala sta p. Bernard Goličnik in p. Jurij Dolenc. Slovo trojiških sester je bilo zelo ganljivo, saj verjetno v
cerkvi ni bilo človeka, ki se mu ne bi orosilo
oko. Po končani maši je gospa Ivanka Kraner
povedala naslednje:
Danes pravzaprav ni srečen dan za nas Trojičane, saj se od nas poslavljajo redovne sestre, ki so bile tukaj prisotne 54 let. A vendar
je to dan zahvale Bogu in njim, ki so z darovanjem svojega življenja, časa in del bogatile
našo župnijo, pa tega še opazili nismo. Zato
se sprašujem, kdo bo vsak dan pri sv. maši,
kdo bo ure in ure molil za našo župnijo, otro-

ke, mladino, za lepo vreme in še in še. Kdo
bo pomagal pri poučevanju verouka? Pogrešali bomo nosilni steber v raznih skupinah:
Frančiškovi otroci, otroška dramska in svetopisemska skupina, sooblikovanje šmarničnih
pobožnosti, priprava Miklavževih obiskov,
priprava besedil, uvodov in branja pri sv. mašah, posebej še ob praznikih. Nekatere sestre
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so spodbujale glasbo in petje, ene so hodile v
službo, skrbele za svoj dom in opravile vrsto
drobnih potrebnih del v cerkvi, kjer je bila
namenjena posebna pozornost skrbi za cerkveno perilo – torej tudi za čiste in zlikane
oltarne prte. Vedno so si vzele čas za prijazno
besedo.
Vrsto let so sestre vodile gospodinjstvo in
kuhinjo v samostanu frančiškanov, kjer so za
vsakega prvoobhajanca pripravile svojo torto.
Pred desetletji je ta sestrska skupnost bila veliko številnejša in jih je tudi tukaj bivalo več.
Vmes so se skoraj neopazno menjavale, tako
da nekaterih sploh nismo poznali in smo zanje izvedeli šele, ko se je oglasil zvon v slovo.
Sedaj nas poslednji dve, s. Marinka in s.
Marta kot skupnost zapuščata, odhajata od
nas, vendar smo prepričani, da se bosta občasno z veseljem vračali k Sveti Trojici, kjer vas
bomo vsaj tisti, ki smo se bolj zbližali, zelo
pogrešali.
Nekatere sestre pa ostajajo tukaj, pri Sveti
Trojici, na naši božji njivi. To so sestre Anzelma, Heriberta, Sabina, Josipa, Avguština, Cirila, Rožvena, Davorina, Gabrijela, Perpetua,
Roza, Imakulata, Tadeja, Pankracija in sestra
Terezija. Njihova življenja so se iztekla tukaj,
pri Sveti Trojici, mnoge sestre pa so se preselile v druge redovne hiše širom po Sloveniji.
Ta hiša ostaja prazna in cvetje, ki jo je odevalo, bo ovenelo, spomini pa gredo z vami.
Drage sestre! Trojiški farani smo Bogu in
vam hvaležni za vašo prisotnost in udejstvovanje skozi vsa ta leta in vam želimo božjega
varstva in blagoslova.
Zahvalo s. Marti, s. Marinki in predstavnici
Vikariata s. Hermini Nemšak so podali tudi
mladi animatorji.
Prav tako povzemamo besede župana občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Darka
Frasa, ki je dejal:
»Spoštovane sestre, sestra provincialka,
zlasti pa sestra Marta in sestra Marinka! V
54 letih ste s svojo prisotnostjo dodobra zaznamovale naš kraj in našo župnijo. Lahko

rečem, da ste postale del nas in da sedaj, ko
zapuščate to hišo, odhaja del nas. Seveda pa
boste zagotovo ostale v naših srcih in v naših
mislih. Upam, da ta vaš odhod ni za zmeraj
in da vas bo usoda ali božja volja enkrat spet
pripeljala nazaj v Sv. Trojico, kjer je bil in
vedno bo vaš dom. Do takrat pa vam želim
veliko uspeha in blagoslova pri opravljanju
vašega plemenitega poslanstva in, seveda, da

bi se še naprej srečevali tudi pri Sv. Trojici.
Obe sestri sta prejeli priložnostna spominska darila. Na dvorišču samostana pa so se
tudi posamezniki poslovili in zahvalili obema. Kolektiv župnijskega pastoralnega sveta
pa je poskrbel za zakusko. Sestre, hvala vam
za vse. Ohranili vas bomo v lepem spominu.
Občinska uprava

Srebrna maša pri Sv. Juriju v Slov. goricah

V

nedeljo, 14. septembra 2014, smo
imeli v Jurovskem Dolu prav poseben
razlog za slavje. Po sobotni slovesni
obeležitvi 80 let delovanja PGD Sveti Jurij nas
je v opranem nedeljskem jutru na jurovskem
trgu pozdravil slavolok z napisom Srebrnomašnik, bod` pozdravljen in nas tako opomnil, da nas čaka še en prazničen dan.
Nedeljo, 14. september, si je naš župnik

Janko Görgner izbral za praznovanje lepega
jubileja, in sicer 25 let mašništva, dan pred
tem pa je obhajal tudi okrogel življenski jubilej, to je dopolnjenih 50 let življenja. Da bi
ta dvojni jubilej primerno obeležili, smo člani
župnijskega pastoralnega sveta k sodelovanju
povabili vsa društva, delujoča v občini Sveti
Jurij v Slovenskih goricah, da so v slavnostnem špalirju pozdravila slavljenca in ga ob
prisotnosti številnih faranov pospremila pred
oltar, kjer je za slavljenca daroval sveto mašo

njegov novomašni pridigar, upokojeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. Ker je
praznovanje sovpadalo z nedeljo povišanja
Svetega križa, je slavnostni pridigar še posebej poudaril vlogo duhovnika pri čaščenju resničnega križa, da po njegovih besedah vsak
dan sprejemamo vsak svoj križ ter zvesto hodimo za njim.
Po končani slovesnosti, ki sta jo s svojim
petjem obogatila otroški in odrasli mešani
pevski zbor, je slavljenca nagovoril tudi župan občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Peter Škrlec, ki mu je zaželel še veliko plodnega medsebojnega sodelovanja, besede dobrih želja pa so mu ob tej priložnosti izrekli
tudi predstavnica župnijskega pastoralnega
sveta, cerkvenega pevskega zbora, župnijske
Karitas, predstavnik lovcev ter govornica v
imenu faranov iz župnije Svetinje, kjer je naš
slavljenec služboval pred prihodom v našo
faro. Vsi govorniki so mu ob dvojnem praznovanju izročili tudi priložnostna darila.
Po končani slovesnosti smo bili vsi povabljeni v velik šotor na igrišče pri osnovni
šoli, kjer nas je čakala še pogostitev in tudi
priložnost za sprostitev ob glasbi, za katero
je poskrbel ansambel Refren. Vsi udeleženci
srebrnomašnega slavja smo se razšli v dobrem vzdušju, saj »Njim, ki ljubijo Boga, vse
pripomore k dobremu.« (Rim 8, 28.)
Vida Ornik,
foto: Maksimiljan Krautič

Upokojenci Voličine na romanju in kolesarjenju

V

ponedeljek, 8. septembra, smo se
do Janežovcev pri Ptuju. Ustavili smo se v bičlani DU Voličina odpravili dogofeju Mica, kjer so nas počakali predstavniki
divščinam naproti. Prijazen voznik
Društva upokojencev Rogoznice pri Ptuju.
nas je popeljal proti Mariboru, kjer je vstoPo vrnitvi na Zavrh smo se ustavili tudi v
pila zgovorna vodička. Prva
postaja so bile Trojane,
nato smo pot veselo nadaljevali proti lepi Gorenjski,
mimo Kranjske Gore proti
Višarjam. Ustavili smo se
pod 1766 m visoko goro
in se z gondolo dvignili za
skoraj 950 m in se ustavili
ob cerkvi na Sv. Višarjah.
Romarska maša je potekala
tudi v slovenskem jeziku.
Čudovito je bilo uživati ob
krasnem pogledu na sosednje gore. Ob poti v dolino
smo se ustavili v gostilni v
Ratečah na kosilu, nato smo
se zadovoljni zapeljali še Ob vznožju skakalnice na Planici
do vznožja skakalnic v Planici. Videli smo, da dela za
prenovo skakalnic še vedno
potekajo. Nekateri so se po
stopnicah pogumno podali
na vrh skakalnic. Polni lepih vtisov smo se spet popeljali nazaj proti našemu,
najlepšemu delu Štajerske
in se dogovorili, da se naslednje leto 8. septembra spet
podamo na izlet.
V četrtek, 18. septembra,
zjutraj pa se nas je 35 kolesarjev, nekaj iz našega kraja,
nekaj iz Lenarta, Sv. Ane,
Benedikta in Cerkvenjaka,
zbralo na Zavrhu. Po veselem klepetu ob jutranji kavi, prigrizku sta nas
Kmečkem muzeju, kjer smo ob zbirki starih
pozdravila predsednik Društva upokojencev
predmetov obujali spomine na mlade dni.
Voličina Stanko Kranvogel in tajnik Zveze
Kolesarjenje smo veselo zaključili s kosilom v
upokojencev Lenart Stanko Cartl. Veselih
Domu kulture Zavrh in tam tudi zapeli in še
obrazov in polni energije smo se s kolesi zazaplesali ob zvokih harmonike našega člana.
peljali po naših lepih hribovitih krajih. Pot
Julijana Bračič, foto: Franc Rojko
nas je peljala skozi Selce, Rogoznico, Jiršovce
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Dobro je imeti zdravnika pri roki
V vsakdanjem življenju si ljudje pridobivamo raznovrstne vtise. In kadar doživimo kaj prijetnega, se nam srce napolni z radostjo, počutimo se zadovoljni in
radi svoje občutke delimo z drugimi. To je tudi moj namen, da delim z vami svojo
dobro izkušnjo.
V današnjem času vsi nekam drvimo, primanjkuje nam časa, obremenjeni
smo z raznovrstnimi opravili in vsakodnevno se srečujemo z večjimi in manjšimi
težavami. Večino teh znamo rešiti sami, včasih pa potrebujemo tudi zdravniško pomoč, kadar je
ogroženo naše zdravje.
Sem pacientka zdravstvene ambulante v Sveti Ani. V vseh letih obratovanja naše ambulante se
je zamenjalo veliko zdravnikov. Vse te zamenjave za nas paciente niso najbolj prijetne. Človek se
svojega zdravnika navadi, mu zaupa in ga nerad izpusti. Zato mnogo pacientov odide za svojimi
osebnimi zdravniki in se tako poslužuje zdravniške pomoči izven svojega domačega kraja. Toda
moja zdravstvena kartoteka je vedno ostala na istem mestu. Kljub temu da sem morala zamenjati
mnogo zdravnikov, mi je to, da sem osebnega zdravnika imela zmeraj pri roki, torej blizu svojega
doma, vedno veliko pomenilo. Ob vseh obveznostih, ki jih imam, zlasti še sedaj, ko mi je zbolela
mama, mi ambulanta v domačem kraju pomeni ogromno. Je tako rekoč vsaj malo olajšanje, ki je
v tem času še kako dobrodošlo.
Zavedam se, da si ima vsak pravico izbrati zdravnika po svojih merilih in potrebah, prav tako
oditi za njim v drugi kraj, drugo ambulanto, če tako želi, in temu seveda ne nasprotujem. Želim pa
z ljudmi, predvsem krajani Svete Ane, deliti svoje vtise o naši ambulanti, ki je mnogim nepoznana.
Tukaj trenutno zdravi dr. Branka Skledar, ki je izredno prijazna in ustrežljiva. S sestro Kristino
tvorita strokovno in obenem preprosto zdravstveno osebje, ki se zna približati vsakemu človeku.
Z dr. Branko Skledar imam izredno dobre izkušnje in vem, da zna prisluhniti tako starejšim kot
mlajšim. Za sabo ima preko trideset let delovnih izkušenj, kar človek občuti in hitro pridobi zaupanje v njeno delo in strokovnost. Mnogokrat pa potrebujemo le dober nasvet, prijazno besedo,
občutek da je nekomu mar za nas, in vse te dobre geste lahko najdete pri dr. Branki Skledar v
ambulanti v Sveti Ani. Zato bi rada vsem krajanom Svete Ane priporočila dr. Branko Skledar za
osebno zdravnico, saj bomo le tako lahko obdržali svojo ordinacijo. Lahko se namreč zgodi, da
bomo v Sveti Ani ostali brez zdravnika, v kolikor ambulanta ne bo dovolj obiskana. Sama menim,
da nam je lastna ambulanta še kako potrebna in dobrodošla in prav bi bilo, da izkoristimo, kar
nam je dano. Dr. Branka Skledar ordinira tudi v svoji zasebni ambulanti v Majšperku, kjer je zelo
obiskana in cenjena. Na Sveti Ani je na razpolago trikrat na teden, in sicer v ponedeljek od 8. do
15. ure, v sredo od 11.30 do 14.30 in v četrtek prav tako od 11.30 do 14.30. Vabim vse, ki nimate
osebnega zdravnika ali pa bi ga želeli iz kateregakoli razloga zamenjati, da obiščete dr. Branko
Skledar v omenjenem času v ambulanti v Sveti Ani.
Gospa zdravnica, sama pa se vam še osebno zahvaljujem za vso zdravstveno pomoč, ki ste jo
nudili meni in moji mami ter za vse nesebične obiske na domu. Z vami se veliko lažje spopadam s
trenutno težko situacijo. Prisrčna vam hvala!
D. Šnajder

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Sreda
Petek
Petek

5. 11.
14. 11.
21. 11.

OO RK Benedikt
OO RK Cerkvenjak
OO RK Sv. Ana

v OŠ Benedikt
v OŠ Cerkvenjak
v OŠ Sv. Ana

VABILO

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

Ko nas smrt preseneti

bo v četrtek, 6. novembra, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Ljudje smo polni načrtov in ciljev, ki jih želimo in hočemo uresničiti!
Življenje pa nas nenehno preseneča, tudi s smrtjo, ki je ne moremo predvideti. Ko se zgodi
zaradi samomora, nesreče, uboja …
In to je težko sprejeti.
O tem bo spregovorila priznana psihiatrinja
Cvijeta Pahljina, dr. med. spec. psihiatrije.
Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor

Vrhunska
poročna fotografija
FOTOGRAFIRANJE
SNEMANJE
UOKVIRJANJE
TRGOVINA

Tel: 02/72 90 280
info@foto-tone.si
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Novo branje

Tracing Jewish Heritage: A Guidebook to Slovenia

Inspiring facts and surprising stories about to Slovenian Jewish past - Janez
Premk in Mihaela Hudelja, Judovski arhiv Slovenije, Ljubljana 2014, 112 str.

P

otem ko je dober poznavalec judovske dediščine na Slovenskem dr. Janez
Premk pred leti v produkciji Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor
zasnoval in realiziral odmevno dokumentarno
razstavo Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem, je po daljšem raziskovanju pripravil
še turistični vodnik z enakim naslovom v angleškem jeziku. K sodelovanju je pritegni dobro poznavalko judovske kulture Mihaelo Hudelja, odlično prevajalko Nejo Podbevšek in
oblikovalko Anjo Premk. Zelo dobra in očitno
uigrana ekipa je po skrbnem zbiranju in analizi gradiva pripravila izvrstno delo v angleškem
jeziku, ki naj bi že prihodnje leto doživelo še
slovensko izdajo, dopolnjeno z nekaterimi
novimi odkritji in z znanstvenim aparatom,
tako da bo še pridobilo na strokovni veljavi in
pomenu.
Knjiga manjšega formata na 112 straneh prinaša osnovne informacije o bogati in doslej še
vedno premalo znani judovski dediščini na Slovenskem. Krasi jo barvna naslovnica s podobo
mariborske sinagoge, ki je najvažnejši ostanek
judovske dediščine v Sloveniji.
Najnovejše delo, ki je izjemen prispevek v
zakladnico slovenskega zgodovinopisja o judovski zgodovini in kulturi, nam kljub navidezni
skromnosti daje vpogled v ohranjeno judovsko
nepremično (materialno) dediščino na Slovenskem in je ena prvih, posvečena temu, pogosto
prezrtemu delu slovenske (kulturne) zgodovine.
Njen namen je med drugim soočiti velikokrat
neobveščeno laično in strokovno javnost s tem
pomembnim segmentom skupne zgodovine,
ki je nedvomno pomenil vsestransko obogatitev prostora in časa. Spričo povojnih političnih
razmer in katastrofalnih posledic holokavsta je
prišlo do »zgodovinskega izbrisa spomina« na
slovenske Jude, kar se je posledično odražalo
tudi pri odnosu do ohranjene judovske dediščine. Večina premične judovske dediščine je preprosto »poniknila«, ohranjena so le posamezna
pričevanja, hranjena v arhivskih, muzejskih idr.
zbirkah. Na žalost je podobna usoda doletela
tudi pomemben del nepremične judovske dediščine, med katero gre na prvem mestu omeniti nekdanjo, zdaj porušeno sinagogo v Murski
Soboti, delo slovitega madžarskega arhitekta
Lipóta Baumhorna. Isto se je dogajalo (in se še
dogaja) s številnimi judovskimi spomeniki drugod po Evropi, ki so ali porušeni ali ohranjeni
v nezavidljivem stanju ali pa jim je bila spremenjena namembnost. Le redko so bili objekti
vrnjeni revitaliziranim judovskim skupnostim,
namembnost pa je ostala nespremenjena. Večinoma so bile judovske skupnosti uničene, večji
del preživelih pa se je odselil. Pogosto za nekdanjimi sakralnimi objekti ni ostalo niti sledu.
To bi se skoraj zgodilo na primeru sinagoge v
Beltincih, katere podobo je strokovnjakom
uspelo rekonstruirali glede na pričevanje vaščana. Uporaba ohranjene dediščine v kulturne

namene, ki upošteva genius loci in status nekdanjega objekta, se zdi od vseh možnih sekundarnih namembnosti najprimernejša. To velja
tudi za obe ohranjeni sinagogi, mariborsko in
lendavsko, ki sta bili v zadnjem desetletju minulega stoletja prenovljeni. Srednjeveška sinagoga v Mariboru predstavlja enega najlepših
in najstarejših tovrstnih ohranjenih spomenikov v širšem srednjeevropskem prostoru. Vse
faze so bile natančno evidentirane. Po obnovi
in odprtju za javnost leta 2001 je najprej začela delovati kot kulturni center, od leta 2010 pa
je v njej vseslovenski Center judovske kulturne
dediščine, ki počasi postaja središče za proučevanje judovske zgodovine in kulture iz vseh
zornih kotov. V knjigi je mariborska sinagoga
posebej obdelana in predstavljena, tako kot tudi
večina preostale ohranjene dediščine. Posebno
mesto med ohranjenimi judovskimi spomeniki
imajo pokopališča. Poleg številnih fragmentov
srednjeveških nagrobnikov, vezanih predvsem
na dve pomembni srednjeveški judovski središči, Ptuj in Maribor, so ohranjena tri judovska
pokopališča: v Dolgi vasi pri Lendavi, v Rožni
Dolini v Novi Gorici in v Ljubljani. Prvi dve sta
izjemni tako po velikosti, številu, kot po kulturno umetniški vrednosti spomenikov. Na obeh
sta se ohranili pokopališki veži, pri čemer je bila
novogoriška po prenovi vse do spomladi 2009
oddajana v najem igralnici. To je nekaj povsem
nesprejemljivega in tudi danes namembnost
tega objekta ni ustrezno rešena. Presenetljivo
se je ohranilo tudi nekaj nagrobnikov judovskih
vojakov iz prve svetovne vojne in sicer na Kidričevem in v Štanjelu. V ta kontekst sodi tudi posnetek improvizirane judovske molilnice iz Novega mesta in nekdanje pokopališče pri dvorcu
Blagovna pri Celju, kjer pa gre za bolj žalostno
zgodbo. Prikazane so tudi arhivske fotografije
nekdanjega judovskega pokopališča v Murski
Soboti, ki je bilo preurejeno v spominski park.
Fotografsko gradivo je podkrepljeno z dokumentarnim, kar daje knjigi dodano vrednost.
Brez dvoma gre za izjemno delo za promocijo
slovenskega judovstva in predvsem za vnovično dokazovanje, da je slovenski prostor zaznamovan z judovsko prisotnostjo od najstarejših
časov in da so Judje na naših tleh pustili vidne
in trajne sledove. K sreči se miselnost in odnos
do tega dela dediščine v zadnjem desetletju in
pol spreminjata na bolje in javnost je vse bolj
seznanja s temi zgodovinskimi dejstvi. Do nedavnega jih praktično ni poznala, na primer
niti Mariborčani niso vedeli, da je v mestu ob
Dravi ohranjena sinagoga. Danes teh neznank
ni več in k boljšemu vedenju pripomorejo prav
projekti, kakršen je bil projekt Judovskega arhiva Slovenije pod vodstvom dr. Janeza Premka
in sodelavcev o bogastvu judovske dediščine na
Slovenskem. Zajet v knjižni izdaji v angleškem
jeziku je zdaj predstavljen tuji in seveda tudi
domači javnosti. Ta bo dobila nove informacije
še z dopolnjeno slovensko izdajo prihodnje leto.
dr. Marjan Toš

Dekanijsko srečanje cerkvenih pevskih
zborov na Sv. Ani

S

rečanje je popestrilo nedeljsko popoldne, 12. oktobra. Predstavilo se je deset zborov lenarške dekanije: Otroški
(OPZ) in Mešani pevski zbor (MePZ)
s Sv. Ane pod vodstvom Natalije Šijanec, MePZ iz občine Sv. Jurij pod
vodstvom Tadeje Antončič, MePZ sv.
Anton pod vodstvom Marjetke Rudolf Urbanič, MePZ iz Sv. Trojice pod
vodstvom Andreja Dvoršaka, MePZ
sv. Benedikt, ki ga vodi Anita Kralj,
MePZ Marija Snežna pod vodstvom
Petre Muhič, OPZ Sv. Trojica pod
vodstvom Anite Kralj, Moški pevski
zbor (MPZ) sv. Lenart, ki ga vodi
Slavica Kurbus, MePZ sv. Lenart pod
vodstvom Mateje Smonkar.
Z mašnim pozdravom je pevce pozdravil upokojeni nadškof dr.
Franc Kramberger, posebno povabilo k petju zborov je izrekel dekanijski referent za glasbo in zlatomašnik
Franc Časl, zbrane sta nagovorila tudi naddekan Martin Bezgovšek in domači župnik
Anton Fras. Strokovni ocenjevalec je bil prof.
Maksimilijan Feguš. Zborovsko skupno pe-

sem Mariji v pozdrav je dirigirala Natalija
Šijanec, nastope zborov je povezovala Mirica
Ornik. Po končani reviji so se pevci lenarške

dekanije zbrali na TK Mihelič v Rožengruntu, kjer se je nadaljevalo pevsko druženje ob
bogati kulinariki kmetije.
SReBr
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2. sv. maša v Poličevi kapeli

V

letu 2012 in 2013 je Turistično
društvo Sv. Trojica uspešno obnovilo zelo dotrajano kapelo,
sakralno lepotico, ki je sedaj zaščitena.
Po slavnostni otvoritvi, 12. maja 2013, je
bila 15. septembra letos v njej že druga
sv. maša, ki jo je daroval domači župnik
Bernard Goličnik.
Kapelo je zgradil leta 1886 podobar
in pozlatar Leopold Perko – Lavoslav. Je
prva med tremi podružničnimi cerkvicami v fari. Od 12. maja 2013 je posvečena še sozavetniku papežu Janezu Pavlu
II.
Foto in besedilo: Slavko Štefanec

S pobratenimi v Mačkovcih

L

epega sončnega dne, 21. avgusta, se nas
je okrog trideset odpravilo na pot preko Murske Sobote v Mačkovce. To smo

bili poverjeniki ali kakor koli bolj aktivni v
Društvu upokojencev Sv. Trojica. Društvo
upokojencev Mačkovci nas kot pobratene
obišče večkrat. Tokrat pa
smo njih obiskali mi. Zelo
lepo so nas sprejeli, pogostili. Nastopil je naš mešani
pevski zbor. Opazno je bilo,
da pri njih medgeneracijsko dobro sodelujejo, saj so
gostinske storitve izvajali
mlajši.
Foto in besedilo: Slavko
Štefanec

Slovo od Aleša Holza (1958–2014)

N

a sončno soboto, 27. 9. 2014, smo se na trojiškem pokopališču poslovili od našega dobro znanega občana Aleša Holza. Cerkveni obred na pokopališču je opravil p.
Bernard Goličnik, zapeli so cerkveni pevci. V imenu Socialnih
demokratov, Združenja borcev za vrednote NOB in v svojem
imenu je Ljubo Kšela v nagovoru poudaril: »Aleš je že v rani
mladosti dodobra spoznal številna tuja okolja in življenja, kar ga
je po svoje oblikovalo, oplemenitilo in navdihovalo. Tedaj si je
izoblikoval svoj pogled na svet in privzgojil socialni čut. Večkrat
je povedal, da z veseljem spremlja vsa dogajanja in po svojih
močeh pomaga pri reševanju problemov. Bil je povsod tam, kjer
je menil, da lahko s svojim znanjem, idejami in delom pomaga sočloveku in širšemu okolju.«
Bil je poseben človek, ki nikoli ni znal reči ne, pa naj je bilo še tako težko, pozabil je nase,
resnično se je razdajal za dobro skupnosti, ki ji je pripadal. V njegovi bližini smo se preprosto
počutili dobro, se nalezli njegovega optimizma, dobre volje in poguma. Bil je človek z veliko
začetnico in ponosni smo, da smo bili njegovi prijatelji. Pogrešali te bomo!
Aleš Holz je življenjsko družico spoznal pred 14 leti. Harmonično sta živela v hiši, kjer so nekoč bivali zdravnik in pesnik Alojz Kraigher, Ivo Brnčič in Ivan Cankar. V njej je bila trgovina,
danes je Bar Cankar. Aleš in njegova življenjska sopotnica Darja Pukšič Klobasa sta zelo cenila
Aleševe prednike, med njimi tudi aktivista NOB, strica Ernesta Goloba–Petra (1920–1944). Peter je padel v Zg. Jakobskem Dolu ob izdaji partizanske postojanke. 2. 6. 1945 so ga prekopali v
družinski grob Golobovih v Sv. Trojici, kar nam pove fotografija, ki mi jo je Aleš dal pred letom
dni in jo sedaj objavljamo.
Prvi povojni pogreb v slovenskem jeziku
v Sveti Trojici je opravil p. Ildelfonz Landerholc. Ko so ga pripeljali pred Golobovo

Adelenina jubileja

Š

Adeleninega delovanja v skupini. Je članica
mešanega pevskega zbora. Leta 1977 je prejela medaljo dela od predsednika Tita, značko
OF Slovenskega naroda. Prejela je srebrno in
zlato Maroltovo značko, leta 2000 priznanje
Zveze kulturnih društev Lenart. Kot lovčeva
žena je veliko delala pri LD Dobrava ter prejela več pohval. Pisala je razne članke za Domače novice, sedaj piše tudi za Ovtarjeve novice. S prispevki sodeluje v sekciji DU »Skriti
talenti« in prebira prispevke drugih avtorjev. Pri DU Sv. Trojica dela kot poverjenica
in prostovoljka v projektu Starejši starejšim.
Je tudi predsednica nadzornega
odbora pri Zvezi društev upokojencev Slovenskih goric. Bridka
izguba moža Zdenka v letu 2005
ji je le dve leti pred zlato poroko
zadala nepozabno bolečino. A delovno jesen življenja harmonično
preživlja z družino hčerke Zdenke. Adelena se tudi redno rekreira
in skrbi za svoje zdravje. Že 9-krat
po vrsti je ob 1. maju peš obiskala
Zavrh. Goji pristen odnos z učitelji na sedanji osnovni šoli in njenimi, zdaj že odraslimi učenci.
Obsežna predstavitev njene
življenjske in delovne poti je bila
Adelena, tretja z leve, na 15. reviji pevskih zborov v Sv. Trojici
podana ob izročitvi zlatega grba
občine Sv. Trojica ob 4. občinskem prazniku. Ob obeh obletnicah se počuti
25 let tajnica SZDL, dejavna v KUD Ernest
izvrstno in hvaležno. Adeleni še naprej želiGolob-Peter, pri Društvu prijateljev mladine,
mo prežetost z življenjskim optimizmom ter
v Prešernovi družbi in KORK. Ves čas je ostapreudarno in pošteno razdajanje za skupno
la zvesta kulturnemu delovanju. Bila je tudi
srečo in blaginjo.
članica uredniškega odbora Trojiške kronike
in avtorica več prispevkov. Naslednje leto bo
Foto in besedilo: Slavko Štefanec
tudi 25 let obstoja pevk ljudskih pesmi in
e edina dobitnica zlatega grba v občini
Sv. Trojica, Adelena Neuvirt, je praznovala 80 let starosti in 60 let bivanja v kraju, kjer je dobila prvo službo. Adelena Neuvit,
rojena Lesjak, kličemo jo tudi Adela, je bila
rojena v Ribnici na Pohorju. Pri devetih letih
je med NOB izgubila starše. 1954. leta je prišla v takratno Gradišče v Slov. goricah za učiteljico razrednega pouka. Dobro se spominja,
kako jo je takratni cenjeni ravnatelj Jože Križnič predstavil številčnemu drugemu razredu. Ker je moral takrat vsak učitelj delati tudi
v kakšni organizaciji ali društvu, je bila okrog

DU Sveta Trojica romalo na Sveto Goro

N

a lepo sredo, 17. septembra, se nas je okrog 100
odpravilo na romarski
izlet na Sveto Goro. Prijazno nas
je sprejel naš rojak pater Pepi
Lebreht, gvardijan bazilike, ki je
daroval sveto mašo za vse žive in
pokojne Trojičane. Organizacijo
je uspešno izvedel Frenki Padovnik. Stroški so se delno pokrili iz
dobička srečelova našega društva.
Besedilo in foto: Slavko Štefanec
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rojstno hišo, ga je sprejela množica ljudi,
godba je zaigrala žalostinko. V šolski kroniki je ravnatelj Jože Križanič med drugim
zapisal: »Bil je idealen dečko, star komaj 24
let. Sv. Trojica ga bo zelo pogrešala. Njemu
ne bo našla nadomestila.«
Dragi Aleš Holz, z Darjo sta redno skr- Pismo Ernesta Goloba - Petra
bela za zunanji in notranji videz spomeniško zaščitene zgradbe, v kateri sta živela.
Verjamem, Aleš, da si to želel tudi za vse za teboj. Hvala ti in mirno počivaj v slovenski zemlji.
Slavko Štefanec

Četrti družinsko-prijateljski izlet

V

soboto, 6. 9. 2014, zjutraj smo se
zbrali sorodniki in prijatelji družin
Rola in Jaušovec ter se že četrtič podali na družinsko-prijateljski izlet. Avtobus
s šoferjem Petrom nas je pričakal v Frolehu, prav tako sta nas z aperitivom pričakala

organizatorja izleta Miran in Ksenija Rola.
Podali smo se v okolico Slovenskih Konjic.
Spoznali smo, da se ne zavedamo lepot krajev, ki nas obdajajo. Najprej smo se ustavili v
prelepi romarski cerkvi Marijinega varstva na
Prihovi, kjer nas je sprejel p. Slavko Krajnc,
nam razkazal lepote cerkve, z nami zmolil in
zapel ter nas še pogostil. Nato nas je
pot vodila do ene izmed najnovejših
pridobitev podjetja Zlati grič, vinske
kleti v Škalce, kjer smo imeli voden
ogled z degustacijo. Pot smo nadaljevali do Žičke kartuzije, kjer nas je
krajevni vodič podučil o življenju in
delu v času, ko so tod živeli menihi.
Med potjo ni manjkalo hrane in pijače. Za slednjo sta letos poskrbela
sponzorja Boris in Peter. Želja vseh
je, da se naslednje leto spet srečamo
in da naši izleti postanejo tradicija.
Marija Rajter,
foto: Milan Rajter

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 28. novembra 2014!

Uredništvo
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OGLASNA SPOROČILA

Ste v fazi izbire
novega upravnika?
Zaupajte podjetju Staninvest, d.o.o.,
številka ena upravniku na Štajerskem.
Poskrbite, da bodo vaša sredstva na varnem
in izberite upravnika z odlično bonitetno
oceno in tradicijo.

Za vse nove stranke nudimo prva
2 meseca brezplačno upravljanje
vaše večstanovanjske stavbe!
Za več informacij se obrnite na:

staninvest.si

Družba za poslovanjez neprimičninami d.o.o.

Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

ali pokličite na

Naročniški paket SeniorD

02 229 34 00
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d
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rov
pogovosec!
na me

Mi smo vedno
za akcijo!

Nokia
225

Brez naročnine.
Enotna cena klicev v vsa
slovenska omrežja.


    

Zakupite le tisto, kar zares porabite.

65€

redna cena

www.debitel.si
*Bonus dodatne 1 ure pogovorov na mesec velja za vsa nova naročniška razmerja ob sklenitvi ali za vsa
obstoječa naročniška razmerja ob spremembi v naročniški paket SeniorD in za vsa obstoječa naročniška
razmerja, ki so že sklenjena v naročniškem paketu SeniorD in želijo pridobiti dodatne količine storitev.
Količine so dodane za obdobje vezave 24 mesecev od dneva podpisanega Dodatka k Pogodbi o sklenitvi
naročniškega razmerja. Za koriščenje dodatne 1 ure pogovorov morate zakupiti vsaj 1 uro pogovorov.
Ponudba telefona velja do razprodaje zalog na vseh naročniških paketih ob vezavi za 24 mesecev. Cene
vključujejo DDV. Več o ponudbi in pogojih nakupa na www.debitel.si.
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Ob Poleni 35, 2230 Lenart v Slov. Goricah
Tel: 051 605 176
Email: lenart.evitel@siol.net
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JSKD Lenart
Možnost sodelovanja na razstavi 16. likovnega ex-tempora 2014
Vabimo vse likovne ustvarjalce, da se
prijavijo za sodelovanje na razstavi 16. likovnega ex-tempora 2014. Pogoj za sodelovanje je, da živite ali delate na območju
šestih občin UE Lenart in da je tematika
povezana z omenjenim območjem. Tehnika
je svobodna. Prijavite se na elektronski na-

slov organizatorja: oi.lenart@jskd.si ali pa
na naslov: OI JSKD Lenart, Nikova 9, 2230
Lenart, vse do 14. novembra 2014. Dodatne
informacije dobite na gsm OI JSKD Lenart:
031 472 914. Nastala dela bomo razstavili v
Knjižnici Lenart.

V Jurovskem Dolu regijski folklorni seminar
V soboto, 22. novembra 2014, bo v dopoldanskem času v kulturnem domu v
Jurovskem Dolu potekal folklorni seminar,
ki je namenjen strokovnim vodjem odraslih folklornih skupin. Vodil ga bo Mirko
Ramovš, triletni strokovni spremljevalec
srečanj folklornih skupin, ki so letos spomladi potekala v okviru koordinacije JSKD

Plesna delavnica na Sveti Ani

Regijska plesna delavnica bo namenjena vodjem otroških in mladinskih plesnih
skupin, potekala bo v soboto, 15. novembra
2014, v dopoldanskem času v Kulturno turističnem centru na Sveti Ani. Vodila jo bo
strokovna spremljevalka plesnih revij, ki
bodo potekale v organizaciji JSKD Lenart,
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica za naslednje triletno obdobje, Tina Dobaj Eder,
ki je profesionalna koreografinja, plesalka,
pedagoginja, shiatsu terapevtka, je končala
»training programme« na umetniški akademiji P.A.R.T.S. v Bruslju in Yoseido Shiatsu
Academy v Bruslju. Od leta 2003 poučuje

Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica.
Izobraževanje bo izvedel JSKD Lenart v sodelovanju s KD Ivan Cankar Jurovski Dol.
Prijavite se na elektronski naslov organizatorja: oi.lenart@jskd.si ali pa na naslov: OI
JSKD Lenart, Nikova 9, 2230 Lenart, vse do
7. novembra 2014. Dodatne informacije dobite na gsm OI JSKD Lenart; 031 472 914.
sodobno plesno tehniko na Umetniški gimnaziji v Ljubljani, vodi plesne razrede v
Ljubljani, Celju, Mariboru in Ptuju. Kot pedagog je poučevala na različnih seminarjih
in zimskih ter poletnih plesnih šolah v Sloveniji, Avstriji in Belgiji. Leta 2004, 2006 in
2007 je poučevala Forstyhove improvizacije
v Bruslju. Prijavite se na elektronski naslov
organizatorja: oi.lenart@jskd.si ali pa na
naslov: OI JSKD Lenart, Nikova 9, 2230
Lenart, vse do 4. novembra 2014. Dodatne
informacije dobite na gsm OI JSKD Lenart;
031 472 914. Dogodek je pripravil JSKD Lenart v sodelovanju z občino Sveta Ana.

Uroš Zupan, nagrajenec Prešernovega sklada, v Lenartu
Proti koncu septembra se je, sicer zelo redko nastopajoči na javnih dogodkih, slovenski
pesnik, prevajalec, esejist in literarni urednik,

Uroš Zupan predstavil v lenarški knjižnici.
Uroš Zupan je slovenski pesnik, ki je do sedaj
prejel že vse možne literarne nagrade, njegova dela pa so objavljena v osmih
pesniških zbirkah in v več antologijah po svetu. Publiko je
navdušil z branjem pesmi, ki
jih je podajal s svojim prijetnim
glasom. Spregovoril pa je tudi o
človeških odnosih, ki jih pogosto opisuje v svojih delih. Pogovor je vodila Petra Koršič, večer
pa je pripravila Breda Slavinec.
Organizatorji dogodka so bili
JSKD Lenart, Knjižnica Lenart
v sodelovanju z občino Lenart
in ZKD Slovenskih goric.
Uroš Zupan,
foto: arhiv sklada

Literarni večer makedonske pesnice Iskre Peneve
Dobro obiskani literarni
večer makedonske pesnice
Iskre Peneve je obiskovalcem
večera približal avtorsko poezijo, ki jo je pesnica brala
v makedonščini in srbščini.
Literarni večer je vodila Breda Slavinec. Glasbeni gost je
bil kitarist Darko Horvat iz
Gornje Radgone. Prisotni so
ugotavljali podobnost makedonskih besed s slovenščino.

Foto: Bojan Mihalič

Poskusili pa so tudi makedonsko posebnost leplebije. Iskra Peneva je tudi
izrazila svojo navdušenost
nad Slovenijo, prijaznimi
ljudmi, dobro hrano in lepotami narave. Organizatorji dogodka so bili JSKD
Lenart, Knjižnica Lenart v
sodelovanju z občino Lenart in ZKD Slovenskih
goric.

Literarni večer Emila Duha, Lojzeta Peserla in Sare Špelec
V sklopu ciklusa literarnih večerov, ki potekajo v izvedbi JSKD Lenart in v sodelovanju z
Knjižnico Lenart, bo tokrat možno prisluhniti literarnemu večeru trojice domačih literatov.
V četrtek, 13. novembra 2014, vas ob 18.30 uri vabimo v malo dvoranico Glasbenega konzervatorija v Lenartu, ko bodo svoje pesmi brali Emil Duh, Lojze Peserl in Sara Špelec. Glasbena gosta bosta Dejan Arcet, harmonikar in Darko Horvat, kitarist. Večer bo vodila Breda
Slavinec. Organizatorji dogodka so JSKD Lenart, Knjižnica Lenart v sodelovanju z občino
Lenart in ZKD Slovenskih goric.
Breda Slavinec
Filozofska fakulteta iz Zagreba in Klub študentov južne slavistike
A-302 sta pripravila predstavitev prevoda zbirke poezije Pajčevine /Paučine avtorice Brede Slavinec, ki je bila v književnem klubu Books v
Zagrebu v petek, 24. oktobra 2014.
Na povabilo Književnega društva Varaždin se bo v varaždinski knjižnici s poezijo predstavila Breda Slavinec v sredo, 26. novembra 2014.
Uredništvo
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KNjigolAndiJa

V minulih mesecih je bilo kar nekaj novosti na domačem knjižnem prizorišču. V času
krajevnega praznika v Voličini smo predstavili tudi tamkajšnjega domačina, avtorja Zorana Šteinbauerja, ki je izdal že tretjo svojo
knjigo z naslovom Ljubezenski vrtiljak.
Zoran, sicer domačin iz Voličine, je znan
po pretanjenem poglabljanju v psihologijo
posameznika, po bogatem besednem zakladu
in lepem jeziku. Prvi roman Ukradeno
sonce je izšel leta 2008, drugi – Izgubljeni gozd leta 2012, letos pa čisto nasprotje obeh Ljubezenski vrtiljak.Bolje
se je pogovarjati o seksu kot o politiki,
pravi v uvodu najnovejše knjige avtor.
Morda pa res. Zelo hudomušno in pestro je bilo srečanje v Krajevni knjižnici
v Voličini. Avtor je voditeljici pogovora
Darinki Čobec zaupal, da je dokaj hitro, v nekaj mesecih napisal svojo zadnjo knjigo; da imamo ljudje vse preveč
predsodkov in strahov in zagat. To je
preprosto sestavni del življenja in odprtost vodi v srečo in boljše življenje.Poleg zelo
neposrednega izražanja o spolnem in seksualnem tako in drugače, celo v narečju, pa tudi
humorno, srečamo tudi zanimive prispodobe
in misli o vrednotah življenja. »Presenečena
sem, koliko najrazličnejših ljudi vstopi v naše
življenje. Niti največji nogometni stadion jih
ne bi mogel sprejeti. Pravzaprav je vsak človek celo mesto, cela država, cel svet. Najprej
sem hotela nekatere ljudi izbrisati iz spomi-

na, za vedno, zadnje tedne pa se trudim, da
bi jih vrnila vase in jim podarila svobodo …
Na pragu srednjih let (kdaj se začnejo?)
sem pogosto sanjarila o svetu, ki ga nikoli ne
bomo živeli. O Afriki, kjer deklicam ne poškodujejo spolnih organov. O prvem črnem
papežu. O zeleni puščavi. O pravičnih bankah. O modrih politikih. O pametnih šefih.
O zaporih, kjer se ljudje rodijo na novo. O

kruhu, ki raste na drevesih. O nasmehih, ki
nahranijo telo in duha. …
Mogoče je res največji izziv svobode nekomu ostati zvest kar najdlje in ga brezpogojno
vzljubiti do konca, do zadnje vijuge v srcu.«
(Zoran Šteinbauer)
Ljubezenski vrtiljak seveda najdete v Knjižnici Lenart, kakor tudi prvi dve Zoranovi
knjigi.
Marija Šauperl

Umetnost povezuje najširše
Med Slovenj Gradcem in Lenartom so že
dolgo spletene močne vezi zaradi literarne
dejavnosti. Vemo, da nekdanje srečanje pesnikov in pisateljev začetnikov iz nekdanjega
Gradišča, sedanje Svete Trojice, poteka sedaj
redno vsako leto kot festival mlade literature
Urška v Slovenj Gradcu.
Ne samo da se ga uspešno udeležujejo naši
literati in ob njih še mnogi, povezani s kulturo in literaturo, sedaj je to vez potrdila in
jo naredila še močnejšo še likovna povezava.
Našega najpomembnejšega slikarja in promotorja Slovenskih goric Konrada Krajnca
so povabili, da razstavlja v Mestni kavarni
v Slovenj Gradcu, in to v okviru občinskega
praznika mesta miru. Praznovanje je potekalo veličastno, v središču mesta se je v soboto, 20. septembra, zbralo več tisoč ljudi, ki
so ves dan prebili v središču svojega mesta,
ki diha in živi s kulturo. Konrad je tja odnesel 23 svojih slik, akrilov z motivi Slovenskih
goric in morja. Razstavo so pripravili v Galeriji Mestne kavarne, kjer so redne razstave
in meščani Slovenj Gradca jih množično obiskujejo ter tudi kupujejo. To je pri njih običaj. Pomeni torej, da je kultura del njihovega
vsakdanjika. Sprejem in odnos do umetnika
je na visokem nivoju, ki smo ga morda vajeni
samo še nekje v osrčju Evrope ali kakšnega
drugega razvitega središča. Razstava bo odprta do konca decembra in bo gotovo odmevala med ljudmi: tistimi, ki so strokovno
povezani z likovnim svetom in »navadnimi«
ljudmi, saj so že na otvoritvi razstave občudovali pisane barve našega krajinarja in pristne
podobe Slovenskih goric, predvsem trgatve
in slovenskogoriških gričev.
Ob tem je potrebno povedati tudi, da je
vso stvar vodila kulturi naklonjena lastnica
galerije in kavarne ter neverjetna Anamarija
Stibilj Šajn. Njen pozitiven komentar je izšel
že v septembrski Družini, kjer piše o sodobni umetnosti in njenem bogastvu dogajanja
in trdi, da je te umetnosti premalo, saj daje
slika veliko informacij, zaposluje pogled in
zaradi nazornosti ter slikovitega prikaza ne
zahteva razmišljanja ter lahko celo odvrača
od poglabljanja, meditiranja. A bistveno je,
da nas predrami, prevzame, da pridemo do
sporočilnega bistva. Ob tem navede primer
»Konrada Krajnca, ki je na koloniji Umetniki
za Karitas naslikal mater z otrokom z močnimi in širokimi potezami čopiča, ki so kljub
neizraženim detajlom odsevali milino matere
in njen ljubeč odnos do otroka … duhovno
dimenzijo sem izrazil z barvo.«
Anamarija Stibilj Šajn je odprla tudi razstavo v Slovenj Gradcu s čudovito predstavitvijo

avtorja in njegovih del: »Konrad Krajnc je slikar, ki ustvarja tako v svojih rodnih Slovenskih goricah kot tudi v mediteranskem miljeju, kjer svoj izrazni način navezuje in oplaja
s karakteristikami, ki mu jih nalaga ta svet,
sproščen, barvit, sončen in prežarjen s posebnimi svetlobnimi vrednostmi. In vendar
s svojimi likovnimi dejanji neutrudno in na
vsakem koraku izpričuje pripadnost domači
zemlji, kateri namenja poseben hvalospev.
V tem prostoru ne odigrava le svoje slikarske vloge. Je namreč zavzet promotor likovne
umetnosti, galerist, ki ima že od leta 1992 v
Lenartu zasebno galerijo, in pedagog, ki svoje
ustvarjalno navdušenje, svoja znanja in bogate izkušnje prenaša na mlade v organiziranih
likovnih delavnicah, tako v ateljeju kot v naravi (na otoku Krku).
Tokratna razstava prinaša barve in vonj
poletja, prinaša morsko motiviko in nas

Od desne Adi Smolar, Anamarija Stibilj Šajn,
Konrad Krajnc in lastnica galerije v Mestni
kavarni

hkrati že postavlja na prag jeseni ter nas vabi
na trgatev. Iz obeh sklopov čutimo, da je to
slikarjeva Arcadia (Et in Arcadia ego oz. v
prevodu, Tudi jaz sem bil (živel) v Arcadiji).
Da, Konrad Krajnc živi v njih in z njima, v
dveh Arcadijah. V domači bolj kontinentalno, umirjeno, poetično, mehko, na otoku
Krku pa z mediteranskim temperamentom,
igrivo, odločno, barvno drzno, kontrastno in
žarilno … Kjerkoli si izbere svoj ustvarjalni
postanek, pa govori iz sebe, sledeč svoji notranji vokaciji, zaradi katere so barve mnogo
več kot le sugestija.«
In potovanje s Konradom med Lenartom –
mestom goric in Slovenj Gradcem – mestom
miru in umetnosti je posvečena epopeja ponosa in vrednost, ki nas bosta preplavili, pa
četudi bosta prišli za nami.
Marija Šauperl
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O Ivanu in Ani na OŠ Benedikt
V četrtek, 18. 9. 2014, smo na OŠ Benedikt
izvedli 1. kulturni dan, ki je bil v znamenju
mavrice, ki nas je povezala z našim največjim
slovenskim pisateljem Ivanom Cankarjem.
Že v mesecu juniju se je ob sodelovanju s
Knjižnico Lenart ter založbo Ajda porodila
zamisel, da bi predstavitev slikanice Toneta
Partljiča O Ivanu in Ani pripravili
prav v Benediktu v sodelovanju z
osnovno šolo. Beseda je dala besedo in zamisel je prešla v uresničitev.
Po zadani zamisli nam je župan,
Milan Gumzar, v sodelovanju z založbo Ajda podaril 17 slikanic, ki
smo jih s pridom uporabili pri delu.
Učenci od 1. do 9. razreda so tako
že v 1. šolski uri spoznali zgodbo
Ivana Cankarja, ki je v Ljubljani
spoznal mlado, zalo dijakinjo učiteljišča Ano Lušinovo, v katero se je
neizmerno zaljubil. Nesrečna usoda
je hotela, da se je Ivan preselil sestri
v Pulj, Ana pa je dobila službo učiteljice v majhni vasici ob glavni cesti Maribor–Radgona, v Benediktu. V stiku sta ostala
preko pisem. V enem izmed mnogih je Ana

spraševala Ivana, kaj meni o njeni poroki z
učiteljem Hinkom Bergantom, že kaj kmalu
pa mu je sporočila tudi žalostno vest, da je
zbolela za kostno jetiko. Ivan ji je vedno odgovarjal, dal ji je čutiti, da jo še vedno ljubi,
vendar nikoli ni zbral dovolj moči, da bi ji to
iskreno izpovedal. Zaradi bolezni se je Ana
poročila z Bergantom, saj je potrebovala nekoga ob sebi, preselila pa sta se na Plešivec
nad Velenjem pod Uršljo goro, kjer je kmalu
tudi umrla. Ko je Ivan izvedel za njeno smrt
in ker je takrat prebival pri prijatelju Alojzu

Kraigherju pri Sveti Trojici, je odšel v Benedikt iskat njen grob. Vendar ga ni našel, saj
je bil daleč tam pod Uršljo goro. Z Anico je
umrla njegova muza, njegov navdih umetniškega ustvarjanja. Osem let po Anini smrti je
umrl tudi Ivan.

Dandanes ju povezuje mavrica: z njegovega groba v Ljubljani se povzdigne modra
barva in izpod Uršlje gore z Aničinega groba
se dvigne prelepa rdeča barva, ki se
zlije z modro. Tako se vsaj na loku
mavrice podata na sprehod z roko v
roki, pesnik in njegova Anica.
Učenci so v razredih, po delavnicah tako spoznali usodo glavnih
likov Partljičeve slikanice O Ivanu
in Ani, poustvarjali ter svoje delo
predstavili na zaključku v večnamenski športni dvorani, kjer je bilo
srečanje tako z avtorjem, Tonetom
Partljičem, ilustratorjem, Antonom
Buzetijem, ter založnikom založbe
Ajda, Jožetom Gombocem. Srečanje z gosti je uspešno vodila vodja
Knjižnice Lenart, Marija Šauperl.
Še pred tem pa smo imeli enkratno priložnost svojemu namenu predati šolsko galerijo z enkratno razstavo originalnih ilustracij iz
slikanice.
Po zaključku kulturnega dneva smo zadovoljni ugotovili, da nas je sijoča mavrica
med seboj še trdneje povezala, povezala nas
je s spoznanjem, da se lahko Benedikt zapiše
med pomembne literarne kraje, ki so dali viden pečat slovenski literaturi.
Vesna Breznik

Med visoke trave bi šla
Počitnice in dopusti ne vplivajo na kulturno življenje Slovencev. To se je spet potrdilo,
tokrat pri Sv. Ani.
V četrtek, 21. avgusta, je bila ob navzočnosti številnih krajanov v avli občinske stavbe
krstna predstavitev knjižnega prvenca avtorice Marije Starič z naslovom Med visoke trave
bi šla.
Marija Starič izhaja od tu, tu se je rodila,
sem je hodila v osnovno šolo in tu se je srečevala in spopadala s prvimi krivicami, ki je v
njenih letih res ne bi smele doleteti.

Ko je odšla od doma, iskaje boljše življenje,
je vzela v svojo popotno malho najlepše slike
svojih gričev, svoje domačije, svojih kotičkov, kjer so ji prepevali črički, so pele ptice,
so dehtele mlade trave in travniške cvetlice,
so jadrali sanjavi oblački po modrem svodu
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nad njo, ko je v ukradenih trenutkih utegnila
sprejemati vso to veličastno pesem, vse bogastvo vonjev zemlje in življenja na tem čudovitem koščku sveta.
Kadar ji je bilo hudo, kar ni bilo redko, je
odprla svojo malho in se tolažila z žlahtnostjo
spominov.
Takrat so se ji začeli zapisovati besede, verzi ...
Dolgo, zelo dolgo je trajalo, da si je upala
pomisliti, da bi svoje življenjske preizkušnje
in doživetja povezala v zgodbo.
Veliko poguma je potrebovala za
to odločitev, kajti zavedala se je, da
v trenutku, ko bo knjiga natisnjena,
ne bo več anonimna oseba s svojimi
skrivnostmi, z vsemi tragičnimi dogodki, ki so bili le njena last, naenkrat bo vse to postalo odkrito bralcem, razgalila se bo pred svetom in
to ni za nikogar enostavno.
Zato je svoje pisanje, ki je bilo najprej povsem terapevtsko, prečesavala
in oblikovala, da je dobilo podobo
knjige.
Njena zgodba je pretresljiva. Ob
branju se človek vpraša, koliko sploh
človeško bitje zmore prenesti. In se
obenem zave, da vse njegove težave niso nič
v primerjavi s tistimi, s katerimi se je morala v svojem življenju spopadati Marija. Zato
je prav, da je njena knjiga natisnjena, da gre
med bralce.
V polni občinski avli je bilo v četrtek zvečer

to čutiti, saj ni bilo slišati drugega, kot besede
avtorice Marije Starič, ki jo je skozi dogajanje
popeljala Ivana Vatovec, prostor je bil nabit
s čustvi in marsikomu se je zalesketala solza
v očesu. Branje odlomkov in pesmi sta lepo
dopolnila pogovor.
Predstavitev se je iztekla v prisrčno druženje, ki so ga ob podpori župana Silva Slačka

pripravili domačini pod taktirko gospe Marinke Čučko.
Tako se je Marija Starič po dolgih letih vrnila »med visoke trave«, čeprav niso več take,
kot so bile nekoč. Vrnila se je med svoje ljudi,
s knjigo, v kateri je izpovedala svoje življenje
in svojo ljubezen do gričev okrog Sv. Ane ...
Ivana Vatovec, foto: arhiv občine

Pesmi vse povedo
Jesen je, a že skoraj vonjamo zimo. To je
obdobje, ko se lahko posladkamo s sadovi
dela naših rok in rodovitne domače grude,
obenem pa je to tudi obdobje, ko se utegnemo s pesmijo na ustih ali na papirju umakniti v svoj kot. V tem prispevku vam za
hladne jesenske večere ponujamo v branje
nekaj (še neizdanih) pesmi pesnice Alenke
S. Brglez, ki živi in ustvarja v Lenartu.
Mag. Alenka Sovinc Brglez (rojena Božič) se je rodila 23. februarja 1953 v Ljubljani. Tam je preživela otroštvo, obiskovala
gimnazijo in kasneje Fakulteto za arhitekturo. Pot izobraževanja jo je najprej vodila na
Pedagoško akademijo (razredni pouk), kasneje na magisterij prostorskega planiranja
in doktorat. Alenka S. Brglez je pesništvo
in arhitekturo kaj hitro povezala. Meni, da
samo z verzi lahko najdeš pravi občutek za
čas in razmere, v katerih je stavba nastala.
Pesniški navdih je že kot gimnazijka razvijala v krožku slovenskega pesnika Janeza
Menarta. Prav za njeno generacijo je le-ta
spesnil Semaforje mladosti. Z Janezom Menartom so skupaj ustvarjali in objavljali v

zborniku Poljane.
Njene pesmi danes so plod trenutnega
navdiha vsakdana. Pesnica se ne oklepa
strogo začrtane forme, niti si je ne določa
vnaprej, rimo rabi kot sredstvo presenečenja. Pogosto opušča ločila in svobodno rabi
veliko začetnico ter tako bralcu ponuja širši
nabor predstav. Piše o vsem in za vse, zato
so pesmi pogosto abstraktne, razmišljujoče,
celo neobičajne, a zato za bralca bolj vabljive.
Alenko je pot in ljubezen pripeljala v Lenart, kjer še danes bere, piše pesmi, dodaja
strani k še nastajajočemu romanu, šiva, plete in živi ljubezen. Iz Lenarta večkrat odpotuje, a se zmeraj z veseljem vrne – vse okuse
življenja zajema z veliko žlico.
»Poezija nam daje občutek, da svet ni le
tisto, kar vidimo in občutimo, temveč nekaj
»tam onstran«. Na videz nekaj nametanih
besed pesmi v nas prebudi občutja in zavest,
da je poleg vsakdanjosti in vsakdanjih skrbi
še marsikaj lepega, kar nas presega.« (A. S.
Brglez)
Aleksandra Papež

Oda jesenskemu listju

Mobitel

Suho listje veter nosi
vlači ga za sabo sem in tja,
kakor vetru se poljubi,
tja ga zapelja.

Gledala sem ga
in ga prebadala z očmi.
Vsi ti kilometri med nama.
V avtu sedim in ga pogledujem.
Ne čutim teh daljav.
Ko ga zaslišim
Začutim tvoj čarobni vonj
Kako sva si blizu
In spet je vse prav
Naj ne bo teh daljav
Naj bo vse popolno in čarobno
Kot je tvoj vonj.

Listje, listje nimaš reda!
Kam te nosi naokrog,
saj si kakor kaka reva,
ki ne ve ne kam ne kod!
Enkrat veter se poleže
dežek zašumi
takrat moje ubogo listje
le poglej kje si!
Ako samo ubogo listje
ti ne veš kaj bi
prav gotovo boš končala v košu za smeti!

Tu sem
Tu sem. Dobro.
A kako sem prišla sem.
Nenadoma sem tu
In se ne morem spomniti
Kako sem prišla…
Da, vidim. Tu sem.
Na tem kraju, na tem stolu.
A kako sem prišla sem?

Vnukinji
Otroške roke.
Prve črke, zlomljen svinčnik.
Čudo mavrice in jeza,
ker glinasti palček ni živ
in naju odrasli samo nekaj hecajo.
Od zdaj naprej samo še resnične pravljice!
Nobenih izmišljenk več!
Saj je življenje tako zanimivo.

Ničesar drugega se ne spomnim.
Nenadoma sem tu
in tu me imate.

Plesna dimenzija, center plesa in rekreacije
Plesna dimenzija letos uspešno odpira že 5. plesno-rekreacijsko sezono v Lenartu. Center
plesa in rekreacije zadovolji še tako zahtevnega plesalca in ljubitelja gibanja, ne glede
na starost in fizično pripravljenost. Svojo stalno ponudbo, ki zajema plesni vrtec, hip hop
tečaje za osnovnošolce, družabne plese in salso za odrasle, smo razširili še z dodatnimi
tečaji: joga, pilates, zumba, latino fit, oblikovanje telesa, funkcionalni trening, telovadba
za starejše, vadba za nosečnice in mamice z dojenčki ter fitnes. Vabimo vas, da se s
priloženim kuponom ugodnosti oglasite v naših prostorih v Industrijski ul. 8 (v neposredni
bližini policije) in tako izkoristite 40 % popust
ob vpisu v plesni tečaj, skupinsko vadbo, jogo
ali fitnes. Kupon lahko izkoristite tudi za začetni
tečaj družabnih plesov, s katerim pričnejo v
torek, 11.novembra. Vabljeni v družbo plesa,
gibanja in dobrega počutja.



Predstavitev slikanice Toneta Partljiča
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Natalijinih 40 let

Otvoritev koncertne sezone Glasbene šole Lenart
V četrtek, 20. novembra 2014, ob 18. uri pripravljajo učenci in učitelji Konservatorija za
glasbo in balet Maribor – podružnične šole Lenart svoj prvi večji koncert v Domu kulture
Lenart.
Kljub temu da se je šolsko leto komaj pričelo, so naši mladi glasbeniki že pripravljeni, da
pokažejo, kaj znajo. Za vas bodo pripravili pester in zanimiv glasbeni program.
Vabimo vas, da se koncerta udeležite in vam želimo obilo glasbenih užitkov!
Irena Košmerl Leš, vodja PŠ Lenart

Natalija Šijanec, zborovodkinja in organistka, je letošnjo jesen stopila v 40. leto. Sopevke in sopevci so
se ji skupaj z njeno družino s skromno pozornostjo in
pesmijo zahvalili za leta vztrajnosti, volje in ljubezni
do glasbe, s katero z roko v roki že iztekajoče 27. leto
zelo uspešno vodi pevce Anovskega pevskega zbora.
Nadvse so jo ob vstopu v vinsko klet občine presenetili
Piazzoleky, ki so ji zaigrali nekaj skladb in navdušili
tudi pevce in domače.
SReBr, foto: M. Berič

Festival Cerkvenjak 2014
Loke, Opoj iz Gornje Radgone, Petan iz Novega mesta, Pomladni zvoki iz Sv. Ane, Briški
kvintet iz Goriških Brd in Šok iz Rogaške Slatine so bili ansambli, ki so se v petek zvečer,
17. oktobra, predstavili v dvorani Doma kulture v Cerkvenjaku na že 27. festivalu narodnozabavne glasbe – Slovenskogoriški klopotec Cerkvenjak 2014. Torej tudi letos so prišli
ansambli iz vseh koncev države.
Medtem ko je žirija štela glasove obiskovalcev in bila na delu strokovna
komisija, ki ji je predsedoval Tomaž Tozon, so se z nekaj vižami
obiskovalcem predstavili lanski
zmagovalci občinstva cerkvenjaškega festivala Štajerski fakini.
Po mnenju strokovne komisije je bil najboljši ansambel večera ansambel Hozentregarji, ki je
tako prejel zlati klopotec; srebrnega si je prislužil ansambel Tomaža Rota in bronastega Briški
kvintet. Najboljše besedilo z naslovom Jaz čakam te je napisal
Najuspešnejši trije ansambli Cerkvenjaka 2014: Hozentregarji, Opoj Matjaž Vrh, izvedel pa ansambel
in v ospredju Pomladni zvoki
Tomaža Rota. Nagrado za priredbo in izvedbo ljudske skladbe Sva z ljubco se pobotala je prejel ansambel
Štirinajst ansamblov: Lunca iz Dramelj,
Opoj. Ta si je tudi delil nagrado občinstva z
Nalet iz Grosuplja, KGB kvintet iz Zlatoličja,
ansamblom Pomladni zvoki.
Sorodniki iz Markovec, Šaljivci iz Limbuša,
Ans. Tomaža Rota iz Blok, Šment iz Otočca,
Tekst in fotografiji: Franc Bratkovič
Ceglar iz Trebnja, Hozentregarji iz Škofje
Nagrado občinstva sta si delila ansambla
Opoj in Pomladni zvoki iz Sv. Ane. Strokovno komisijo so najbolj prepričali Hozentregarji iz Škofje Loke, sledila sta jim ansambel
Tomaža Rota in Briški kvintet.
Tretji konec tedna v oktobru je bil tudi letos
med narodnozabavnimi ansambli rezerviran
za festival v Cerkvenjaku, katerega organizator je tamkajšnje kulturno društvo ob izdatni
pomoči občine Cerkvenjak.

»Trikrat hura za ženske!«
Dramska sekcija KTD Selce je v okviru
krajevnega praznika KS Voličina premierno
zaigrala novo gledališko igro Trikrat hura za
ženske, že peto zapovrstjo. Zaradi velikega
zanimanja so se predstavo odločili uprizoriti
v dveh zaporednih dnevih, ko so napolnili in
navdušili polno dvorano Kulturnega doma
v Selcah. Predstava govori o odnosu med
ženskami in moškimi in njihovimi vlogami
doma in v družbi, ne manjka številnih humo-

rističnih vložkov, ki naredijo predstavo zanimivo, sproščeno in zabavno. Avtorica je neumorna Julijana Bračič, ki je igro tudi režirala.
V tokratnih gledaliških vlogah so se izvrstno izkazali ljubiteljski igralci: Suzana Vogrin, Mirko Čeh, Janez Kurnik, Janez Bračič,
Marija Kurnik, Olga Ornik, Karin Petko in
Tatjana Dvoršak. Za zvok je poskrbel Ivan
Rola.
D. K.

NOGOMET
3. SNL - NK Ajdas Lenart z zmago nad Podvinci do 3. zmage
Nogometaši Lenarta so v 9. krogu 3. SNL – sever ugnali NK Podvinci (slednji so kot edini
v letošnji sezoni odvzeli skalp ekipi Maribora). V dosedanjem delu prvenstva so lenarški
nogometaši zbrali 3 zmage in 5 porazov, kar z
9-timi osvojenimi točkami zadošča za 12. mesto na lestvici z enakim številom točk kot 11.
Malečnik in 13. Šentjur. Mesto na vrhu lestvice

prepričljivo zaseda NK Maribor B z 21-timi
točkami, pred Dravo (17) in Dravogradom
(14). V jesenskem delu sezone čaka ekipo Lenarta le še ena domača preizkušnja, in sicer
proti ekipi Šampion. Tekma proti trenutno 6.
ekipi na lestvi bo v ŠRC Polena v soboto 8. 11.
2014 ob 14. uri.

1. MNZ Maribor - Slovenskogoriški derbi pripadel Jurovskemu Dolu
Lokalni derbi med Cerkvenjakom in Jurovskim Dolom je v 9. krogu 1. MNZ Maribor
pripadel z rezultatom 0:1 gostujočemu Jurovskemu Dolu. S tretjo zmago v sezoni ob prav
tolikih porazih in remijih se je Jurovski Dol
povzpel na 7. mesto (12 točk). Od 3. Kovinarja pa ga ločita le 2 točki. S točko manj zaseda

Cerkvenjak eno mesto nižje. V tem vikendu
(2. 11. 2014) Jurovski Dol gostuje v Dupleku,
Cerkvenjak pa na domačem igrišču ob 15. uri
gosti Pobrežje. Prihodnja domača tekma Jurovskega Dola bo prihodnjo nedeljo (9. 11. 2014)
ob 14.30 proti Miklavžu.

1. SFL - Benedikt po 4. krogih na 8. mestu
Po odigranih štirih prvenstvenih krogih 1. SFL
zaseda Benedikt ob 3 porazih in 1 zmagi trenutno 8. mesto na ligaški razpredelnici. Prvenstvo se bo po reprezentančnem premoru nadaljevalo v tem vikendu. Nogometaše Benedikta
čakata dve težki gostovanji v naslednjih dveh

krogih, najprej proti ekipi Dobovec Pivovarna Kozel, nato pa še teden dni kasneje (7. 11.)
proti FC Litija. V 7. krogu 21. 11. ob 20. uri pa
Benedičani na domačem igrišču gostijo KMN
Oplast Kobarid.

V tekmovanju U-21 odličen štart Benedikta, v U-15 Slov. goric
Pričelo se je tudi državno prvenstvo v futsalu
za mlajše kategorije. V kategoriji do 21 let je
uspel odličen pričetek Benediktu, ki je v dveh
krogih zabeležil 2 zmagi, nad Ptujem (10:6) in
Slovenskimi goricami (13:4). V konkurenci do
19 let je KMN Sv. Trojica vnovčila po zmago
nad Benediktom (6:4) in poraz proti Mariboru

(0:5). Silovito pa so pričeli tudi lanskoletni državni prvaki do 13 let, mladi igralci KMN Slovenske gorice, ki letos nastopajo v tekmovanju
U-15. V uvodnem krogu so premagali Sevnico
z visokim rezultatom 35:0, v drugem pa NK
Imeno 11:4.

Letošnji Styria Cup 9. novembra v Benediktu
Komisija za mali nogomet pri MNZ Maribor
in avstrijska Štajerska nogometna zveza soorganizirata že osmi turnir Styria Cup. Letošnji
turnir bo v nedeljo, 9. 11. 2014, v ŠD Benedikt
ob 9. uri. Turnir povabljenih ekip se izmenično igra v Avstriji in Sloveniji. To bo najmočnejši turnir doslej, saj bodo sodelovale ekipe
iz treh držav. Poleg avstrijskih in slovenskih
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klubov se bodo ljubiteljem futsala v Slovenskih goricah predstavili hrvaški državni prvaki MNK Alumnus iz Zagreba. Slovenske barve
bosta zastopala prvoligaša domači KMN Benedikt in RE/MAX Brezje Maribor. Avstrijo
bodo zastopali večkratni državni prvaki Stella
Rossa z Dunaja, Komusina in Sturm Graz.
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ŠPORT
ODBOJKA
2. DOL – VZHOD - Odbojkarice Benedikta sezono pričele z zmago
Z novo sezono so pričele tudi odbojkarice 2.
DOL – vzhod, v kateri nastopa tudi OK Benedikt. Če se po jutru dan pozna, lahko od odbojkaric Benedikta pričakujemo uspešno sezono.
V uvodnem krogu so na gostovanju premagale
OK Kajuh Šoštanj z rezultatom 3:1. Po tesno
dobljenem prvem setu so Benedičanke ne-

koliko popustile v 2., a v nadaljevanju tekmo
preobrnile v svojo korist in za uvod v sezono
vknjižile zmago. Naslednja domača tekma
čaka odbojkarice Benedikta 15. novembra ob
19. uri v ŠD Benedikt proti ŽOK Sobota.
Dejan Kramberger

ATLETIKA
Za bratoma Verbošt uspešna sezona, a rezerv za napredek še precej
Najverjetneje najhitrejša Slovenskogoričana v tekih na srednje proge, brata Verbošt, se lahko znova
pohvalita z uspešno sezono. Grega je tako poletni del sezone zaključil s petimi osebnimi rekordi, in
sicer na 600 m (1.23.28) 800 m (1.56.25), 1000 m (2.32.00), 1500 m (4.01.89) in 3000 m (9.10.96).
Med največje uspehe v tem delu sezone pa sodi 3. mesto in osvojena bronasta kolajna na DP za
mlajše člane na 1500 m. Odlični nastopi pa so mu prinesli tudi nastop za mlajšo člansko reprezentanco na 1500 m v Ostravi. Na močnih mednarodnih mitingih pa se je Grega v svoji konkurenci
redno uvrščal med 3. in 6. mestom. Kljub številnim uspehom pa Gregor Verbošt ni v celoti zadovoljen s poletnim delom sezone. V njegovi paradni disciplini (1500 m) mu namreč ni uspelo teči pod
4 minutami, kar je bil eden izmed osnovnih ciljev pred pričetkom sezone. Kot pravi Grega sam,
je tako ostalo še precej rezerve za prihodnjo sezono. Še pred prihodnjo sezono pa čaka Gregorja
Verbošta še zimski del sezone.
Drugi izmed bratov Verbošt, Tadej, je imel nekoliko več smole s poškodbo. Zaradi tveganja za
obnovitev poškodbe, ki se je zgodila ob trku z rekreativnim tekačem, je v poletnem delu sezone
odtekel le 4 tekme. Kljub temu sezono zaključuje z dvema novima osebnima rekordoma na 1000 in
1500 m. Prav tako je Tadej postal prvak Univerze v Ljubljani in sezono zaključil z odličnim 2. mestom na mednarodnem mitingu v Kapfenbergu v Avstriji. Glede na dober trening v letošnji sezoni
je Tadej prepričan, da ostaja za prihajajočo še precej rezerv, predvsem v njegovi paradni disciplini,
teku na 800 m. V pripravljalnem delu sezone se bo udeleževal predvsem krosov in krajevnih tekov
po Sloveniji.

Na prvem osnovnošolskem teku za pokal KS Voličine največ zmag
pripadlo domači OŠ Voličina
Z osnovnošolskim tekom za otroke od 1.– 9. razreda, ki je bil zaradi dežja prestavljen iz septembra
na 10. 10. 2014, je bila izvedena še zadnja prireditev v sklopu krajevnega praznika KS Voličina.
Tekov na 60 m in v krosu se je skupno udeležilo nekaj več kot 70 otrok iz domače (OŠ Voličina)
in okoliških osnovnih šol (OŠ Cerkvenjak, OŠ Duplek, OŠ Destrnik, OŠ Korena) in AD Štajerska
iz Maribora. Mladi tekači so bili razvrščeni v 4 različne starostne kategorije. Rezultati: Tek 60 m,
dekleta: U-8: 1. Angelika Rukav, 2. Mija Marušič, 3. Julija Horvat. U-10: 1. Lara Ribič, 2. Neja
Hadžiselimović. U-12: 1. Alina Herman, 2. Petja Kolojčnik, 3. Julija Sirk, U-15: 1. Vesna Polanec,
2. Vita Kovačec, 3. Klara Grdja; fantje: U-8: 1. Enej Kramberger, 2. Amadej Ploj, 3. Aljaž Sužnik.
U-10: 1. Marin Kladošek, 2. Tino Hamler, 3. Sadik Asani, 3. Žan Aleksander Kostanjevec. U-12:
1. Nino Muršec, 2. Rene Hercog, 3. Timotej Zorko. U-15: 1. Rok Sužnik, 2. Matic Goznik, 3. Žan
Šprajc Žagavec.
Kros, dekleta: U-8:1. Angelika Rukav, 2. Mija Marušič, 3. Julija Horvat. U-10: 1. Lara Ribič, 2.
Neja Hadžiselimović. U-12: 1. Anja Lorbek, 2. Petja Kolojčnik, 3. Alina Herman. U-15: 1. Vesna
Polanec, 2. Vita Kovačec, 3. Klara Grdja; fantje: U-8: 1. Amadej Ploj, 2. Enej Kramberger, 3. Aljaž
Sužnik. U-10: 1. Marin Kladošek, 2. Tino Hamler, 3. Julijan Sužnik. U-12: 1. Nino Muršec, 2. Žiga
Ornik, 3. Timotej Zorko. U-15: 1. Rok Sužnik, 2. Aleksander Horvat, 3. Žan Šprajc Žagavec.
Ekipno je slavila OŠ Voličina pred OŠ Cerkvenjak na 2. mestu in AD Štajerska na 3. Športno prireditev za mlade tekače je pripravilo ŠD Voličina v sodelovanju s KS Voličina in ŠZ Lenart.
Dejan Kramberger

Društvo »Mladi do kraja« Lenart in 1. Tek Slovenskih goric
Poletje je mimo, dopusti so mimo in že nam trkajo na vrata praznični dnevi zadnje polovice leta
… mi se pa želimo za trenutek ustaviti in spomniti na naš največji dogodek tega poletja, Dan
športanja na Poleni. Projekt smo organizirali skupaj s Čvekarno Askari in Študentskim klubom
Slovenskih goric. Prav tako so nam pri izvedbi stali ob strani občina Lenart in nekaj zelo aktivnih
članov društva, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in voljo pripomogli k popolni izvedbi celotnega
športnega dne.
Organizirali smo 1. Tek Slovenskih goric, Odbojkarski turnir na
mivki ter »Boot camp chalange«
turnir. Poskrbeli smo tudi za najmlajše in priredili otroški kotiček
z Lucijo.
Z udeležbo smo zelo zadovoljni
in nas je spodbudila, da bomo s
projektom nadaljevali tudi naslednja leta. Z veseljem zapišemo
zmagovalce in vas že v naprej vabimo, da se nam naslednje poletje pridružite.
Odbojka na mivki: 1. "Ohne
profil" (Primož Dajčman, Teja
Topolovec, Marko Cungl);
2. "Prasuni" (Gregor Polanec, Tilen Štefanec, Vanja Trstenjak) in 3."Skouz žedni" (Andrej Polanec,
Darko Anžel, Tanja Bernjak).
Tek Slovenskih goric – 10km, ženske: 1. Daneja Grandovec (45:02), 2. Eva Rojko (51:19) in 3.
Tanja Koban (51:28); moški: 1. Jože Čeh (37:17), 2. Sašo Emeršič (38:21) in 3. Rok Breznik (39:42).
Boot camp challenge, moški: Mitja Donko; ženske: Katja Kokot.
Vabimo vas, da nas poiščete na FB straneh – Društvo “Mladi do kraja”, Lenart – kjer lahko spremljate naš program in se nam na posameznih dogodkih tudi pridružite.
DMK Lenart

Na jesenskem turnirju v ribolovu slavil Franci Družovič
Društvo ljubiteljev ribolova Zavrh je v soboto, 18. oktobra, pripravilo jesenski turnir v ribolovu.
Ribolov je potekal v »Jožekovih ribnikih« v Zavrhu. Največ spretnosti in sreče je na tokratnem
turnirju imel Franc Družovič, ki je postal zmagovalec turnirja. 2. mesto je osvojil Alojz Rašl, 3. pa
Ivan Štraus. Po glavnem turnirskem delu je sledilo še polurno tekmovanje v lovu na najtrofejnejšo
ribo. Zmagovalec tega tekmovanja je postal najmlajši udeleženec turnirja, 13-letni Žan Čuček, z
ulovljenim 2,42 kg težkim krapom.
D. K.
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ZA RAZVEDRILO
HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

»Pasje življenje«

»Peter, zakaj si danes videti tako zaskrbljen?« je pred dnevi pri malici mizar Tone
povprašal rezkarja Petra.
»Ah, hudo mi je zaradi nekdanjega sodelavca in prijatelja,« je dejal Peter. »Že več
kot deset let je brezposeln. Čeprav mu pomagam, kolikor pač zmorem, živi v hudem
pomanjkanju. Več je lačen kot sit.«
»To pa je zares hudo,« se je v pogovor
vključila šivilja Marica. »Zaradi krize se je
veliko pridnih in prizadevnih ljudi znašlo
v revščini. Mnogi bi radi delali, pa nimajo
kje.«
»Eden od mojih sošolcev iz osnovne šole
živi samo še od paketov humanitarnih organizacij, saj vso denarno socialno pomoč
porabi za plačilo položnic za najemnino,
elektriko in vodo,« je dejal Tone. »V zadnjem letu je tako shujšal, da se ga človek
skoraj ustraši, ko ga sreča. Žal mu lahko
pomagam samo občasno, saj tudi sam vse
težje preživljam družino.«
»Ja, zares je hudo, ko si ljudje med seboj
ne moremo več niti prav pomagati, ker se
vsak bori za svoje kolikor toliko dostojno
preživetje,« je vzdihnila Marica. »Tistim, ki
imajo veliko denarja in bi lahko pomagali,
pa je za reveže bolj malo mar.«
»Zares ne vem, kako bi pomagal prijatelju,« je dejal Peter in se prijel za glavo.

»Najbolje je, da mu kupiš psa,« je pomenljivo dejala Marica.
»Ah, Marica, ne začni se norčevati iz revežev še ti,« je zamahnil z roko Peter. »Saj
veš, da moj prijatelj še sam nima kaj jesti.
Kako bo potem skrbel še za psa?«
»Saj ravno v tem je poanta, da za psa ne
bo mogel skrbeti,« je veselo nadaljevala
Marica.
»In kaj bo potem,« je vprašal Peter. »Potem bosta dva stradala – moj prijatelj in
njegov pes.«
»Nak, Peter, tu pa se motiš,« je dejala Marica. »Pri nas imamo civilnodružbeno živalsko policijo, ki nadzira, kako ljudje skrbijo
za živali. Ko naletijo na sestradanega psa,
takoj ukrepajo. Če ugotovijo, da stradata
oba, gospodar in pes, poskrbijo tudi za gospodarja in obvestijo vse pristojne lokalne
organe, socialne službe in humanitarne organizacije, ki lahko pomagajo. Vidiš, ravno
to bi bila rešitev za tvojega prijatelja.«
»Hm, morda pa bi bila to, da mu podarim
psa, zares rešitev za mojega prijatelja,« se je
popraskal za ušesom Peter. »Naša družba
je humana, zato odgovorni na srečo hitro
opazijo, če živali živijo v pomanjkanju in v
neprimernih pogojih, kar je absolutno pravilno. Na račun psa lahko tako še moj prijatelj pride do boljšega, pasjega življenja.«

Smeh je pol zdravja
Pojasnilo

Pripravlja T. K.

Nenavadno naključje

»Kam greš?«
»K sosedi bom skočila za pet minut. Ti
pa vsakih 15 minut premešaj golaž na
štedilniku.«

Žena
»Sosed se je poročil.«
»Kakšna je žena? Je močno lepa?«
»To ne, je pa lepo močna.«

Sedmi sklon
»Koliko sklonov ima slovenščina?«
»Po novem sedem.«
»Za sedmega pa še nisem slišal. Kako
se mu reče?«
»Podkupovalnik. Po njem pa se
vprašamo, komu in koliko!«

Sreča v nesreči
»Peterček, kako bi pojasnil, kaj je
sreča v nesreči?« je učiteljica vprašala
Petrčka.
»To najbolje ve moja mama. Imela je
srečo, da je dobila službo, vendar je
sedaj zaposlena v podjetju, ki že pol
leta ni izplačalo plač.«

Dopust
»Kdaj si najraje na dopustu?«
»Ko smreke zelenijo.«
»Smreke so vedno zelene.«
»Vem, vem…«

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.

»Sosed, včeraj zvečer pa si bil zelo
pijan.«
»Vrag naj te vzame! Ko sem pijan, me
vsi vidite. Ko sem žejen, pa ni nikjer
nikogar, da bi mi dal za špricar.«

Soba
»Gospod upravnik, imam najgršo sobo
v hotelu. Ali mi jo lahko zamenjate?«
je upravnika že navsezgodaj ogovorila
jezna turistka.
»Žal ne, lahko pa odstranimo vsa
ogledala iz nje.«

Kraja
»Oh, dragi, ali se spomniš, da si mi v
tem parku ukradel prvi poljub?« je žena
vprašala moža.
»Seveda se spomnim. Zaradi te kraje
sem še vedno v zaporu.«

Nasvet
»Samo to si zapomnite: na sodnikova
vprašanja odgovarjajte čim bolj na
dolgo in široko,« je odvetnik dejal
svojemu klientu.
»Zakaj pa?«
»Tako boste ostali dalj časa na svobodi.«

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu S 30 - frekvenca
375,25 MHz, v programski
shemi SIOL TV na kanalu
143, T2 TV na programu
24, AMIS TV na programu 94.
Programski termini za občino
Lenart:
petek ob 18.00
sobota ob 10.00 in ob 12.00
nedelja ob 18.30
Informacije na spletni strani:
www.siptv.si
Kontakt: info@siptv.si
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vabilo na predstavitev projekta

tembra 2014 dalje najdete na naslovu Tkalski
prehod 4, Maribor, v novem sodelovalnem

kaciji trgovine Valvasorjeva 42. Tudi vas prijazno vabimo, da nas obiščete na novi lokaciji

prostoru Tkalka, namenjenem podpori razvoja podjetništva in družbenih inovacij, še
vedno v okviru Centra alternativne in avtonomne produkcije. Trgovina je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 19. uro in ob sobotah med 9. in 13. uro. Prevzem tedenskih
zabojčkov s svežo lokalno ponudbo pa bo do
nadaljnjega še vedno potekal tudi na stari lo-

trgovine in izbirate med pestro ponudbo lokalnih sezonskih pridelkov in izdelkov. Le-te
pa lahko preko spletne strani www.zadruga-dobrina.si tudi naročite ter prevzamete ob
sredah med 14. in 16. uro v Lenartu (Center
Slovenskih goric).
Zapisala: M.F.

Projekt Učeče se kmetije 2011 je na območju »LAS Ovtar Slovenskih goric« vzpostavil
mrežo učnih kmetij, mojstrov domačih obrti ter tradicionalnih znanj za:

• namen izvajanja skupnega nastopa na trgu,
• potrebe izobraževanja oz. prenosa znanja na mlajši rod oz. obiskovalcem,
• lastne potrebe izobraževanja, pridobitev ustreznih (pedagoških, marketinških) znanj
za učinkovit pristop do mlajših in ostalih potencialnih strank.
Širšo javnost vabimo na
predstavitev rezultatov
projekta, ki bo
v četrtek, 6. 11. 2014, ob
10. uri
v mali dvorani Centra
Slovenskih goric, Trg
osvoboditve 9 v Lenartu.
Srečanje bodo popestrile vključene kmetije in
mojstri.
Pridite, ne bo vam žal!

Srečanje s ponudniki
Pred časom smo uspešno in odmevno zaključili dva dogodka, kjer smo z Vašo pomočjo
Ovtarjevo ponudbo predstavili na:
--Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni (23.–28. avgust 2014),
--srednjeveški tržnici Agatine skrivnosti (30. avgust 2014).
Za potrebe nadaljnjega povezovanja in nadgradnje ponudbe Vas kot ponudnika vabimo na
analizo obeh preteklih dogodkov, ki bo v
četrtek, 6. 11. 2014, ob 11.30 uri
v mali dvorani Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9 v Lenartu.
Vljudno vas prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite!

Zadruga Dobrina je odprla novo trgovino v
centru Maribora

Z

adruga Dobrina deluje v Slovenskih
goricah in na območju zaledja Maribora že tretje leto. S promocijo lokal-

predvsem na območju Maribora. Zadruga
oskrbuje prebivalce mesta z lokalno sezonsko
ponudbo sadja, ostalih pridelkov in izdelkov

H

Hermelika (Sedum)

ermelika je trajnica z mesnatimi listi, ki so
lahko zelene, sivo zelene, belo zelene, rumeno
zelene in bordo rdeče
barve. Cvetno steblo je
močno, pokončno, na
vrhu je socvetje, sestavljeno iz množice zvezdastih cvetov, od bele,
belo rumene, rožnate
in rdeče barve. Cveti od avgusta pa vse do
pozne jeseni, ko se cvetovi posušijo in tudi
skozi zimo ostanejo lep okras na gredici, še
posebej, ko so odeti s kristalčki ivja. Cvetna
stebla odstranimo pomladi in pazimo, da
ne poškodujemo novih poganjkov. Za hermelike je idealna sončna lega, v prsti naj bo
nekaj peska. Dognojevanje ni potrebno, še
posebej ne uporabljajte dušičnih gnojil. Dobro prenaša sušo. Sadimo jo v skupinah na
gredice in skalnjake. Dobro se kombinira z
resami, nižjimi travami in nižjimi gavrami,
ki s svojimi metuljastimi cvetovi dodajajo
zračnost in zibajočo razigranost. Socvetja
so jesenska slastna paša za čebele in metulje. Tudi kot rezano cvetje so hermelike zelo
obstojne, ko bo šopek ovenel, ne pozabite
pogledati stebel, saj so se na njih lahko pojavile koreninice. Hermelike razmnožujemo z
delitvijo, stebelnimi in listnimi potaknjenci.

Obstaja tudi množica
nizkih sedumov, ki se
močno razraščajo. Z
njimi prekrijemo ravne
strehe, skalnjake, obrobe gredic in grobove.
Pri nas v naravi raste
po kamnitih pobočjih
in grmovju hermelika
(sedum maximum), ki
je zaščitena. V ljudskem
zdravilstvu je priljubljena zdravilna rastlina za celjenje ran. Na
rane, ki se slabo celijo, polagamo sveže liste,
ki smo jim odstranili povrhnjico. Tudi sok,
stisnjen iz svežih listov, lahko nakapamo na
rane. Tinkturo, ki jo uporabljamo za zdravljenje čirov na želodcu in za zdravljenje
ran po operacijah na želodcu, pripravimo
na sledeči način: sveže liste razrežemo in
namočimo v desetih delih dobrega domačega žganja, pustimo tri tedne na toplem in
občasno pretresemo. Nato tinkturo precedimo in jo hranimo v temnih stekleničkah.
Naredimo lahko tudi mazilo na svinjski
masti. Vse pripravke lahko prav tako uporabljamo za zdravljenje živali.
Izgleda, da je prošnja »vremenarju« naletela na odprta ušesa, dobili smo čudovito
sončno jesen. Naužijte se te božajoče toplote in zdravi pojdite v hladnejše dni.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček
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ne samooskrbe, organiziranim nastopom na
trgu, delom na terenu lahko iz rezultatov dela
zaključimo, da je veliko pridelkov in izdelkov z našega območja prav z Zadrugo Dobrina našlo pot do kupcev. Za velik dosežek
si lahko štejemo, da se vsi pridelki in izdelki
pridelajo in prodajo na lokalnem območju,
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ekološke ter integrirane pridelave z majhnih
okoliških kmetij. Ob tej glavni dejavnosti je
v tem času s kmečkim cateringom vzpostavila uspešno promocijo kulinaričnih dobrot
iz Slovenskih goric in odprla vrata gledališke
kavarnice v Lutkovnem gledališču v Mariboru. Trgovino Zadruge Dobrina od 26. sep-
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