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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

IZ VSEBINE

Med prireditvami ob prazniku občine Lenart je bilo tudi martinovanje na Poleni. Mlado vino je blagoslovil naddekan
Martin Bezgovšek, novi častni občan občine Lenart.
Foto: Tomaž Ornik

Kohezijski regiji potrdili Operativni
program 2014–2020

S

veta Kohezijske regije Zahodna Slovenija in Vzhodna Slovenija sta v petek,
7. novembra, na sejah v Ljubljani in
Mariboru dala soglasje na vsebino enotnega Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike 2014-2020.
Gre za izvedbeni dokument, ki bo v naslednjem sedemletnem obdobju podlaga
za črpanje 3,2 milijarde evrov sredstev iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.
Državna sekretarka Službe Vlade RS
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(SVRK) Alenka Smerkolj je po zasedanju
v Mariboru izrazila zadovoljstvo, da so
člani obeh svetov kohezijskih regij pripoznali ustreznost ključnih usmeritev Slovenije v obdobju 2014-2020: vlaganja v rast
(spodbujanje podjetništva, zagon novih
podjetij, internacionalizacija ter razvoj novih poslovnih modelov za mala in srednja
podjetja), zaposlovanje, s posebnim poudarkom na zaposlovanju mladih, povečevanje socialne vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno staranje
in zdravje, izgradnjo okoljske in prometne
infrastrukture ter na področje trajnostne
rabe energije.
Glede na programsko obdobje 2007–
2013 bo Slovenija na področju evropske
kohezijske politike do leta 2020 upravičena
za milijardo evrov manj sredstev (posledica: napredek v razvitosti). Na podlagi enotne EU metodologije bodo sredstva ESRR
in ESS razdeljena med obe kohezijski regiji
– Vzhodno in Zahodno. Za osnovno delitev med skladoma so bile upoštevane raz-

like v njuni razvitosti, potrebah in stanju
na trgu dela ter napovedmi povečevanja
stopnje tveganja revščine. Kohezijski regiji zahodna Slovenija bo tako namenjenih
40 odstotkov ESS sredstev in 60 odstotkov
ESRR sredstev – skupno 847 milijonov
evrov, kohezijski regiji vzhodna Slovenija
pa 70 odstotkov ESRR sredstev in 30 odstotkov ESS sredstev – skupno 1,260 milijarde evrov. Obema skupaj bo na voljo še
1,055 milijarde evrov iz Kohezijskega sklada, ki pa se ne deli med regijama.
Vseh razvojnih potreb Slovenije s temi
sredstvi ne bomo mogli zadovoljiti, vsekakor pa bodo pomembna razvojna dodana
vrednost.
Priprava in usklajevanje operativnega programa sta bila obsežen in zahteven
proces, ki je zahteval veliko usklajevanj
ne le med Slovenijo in Evropsko komisijo,
temveč predvsem z različnimi deležniki
znotraj države (ministrstva, gospodarstvo, nevladni sektor, itd.). Aktualna različica operativnega programa odraža širši
konsenz o nacionalni razvojni politiki v
naslednjih 7 letih, njegova potrditev na
Evropski komisiji pa napoveduje uvod v
nov izziv – uspešno črpanje razpoložljivih
sredstev, usmerjenih v doseganje zastavljenih ciljev in rezultatov. Da bo Slovenija
znala izkoristiti ta sredstva, pa državna
sekretarka verjame tudi zato, ker vlada v
zadnjem obdobju veliko pozornosti namenja tudi optimizaciji sistema izvajanja
evropske kohezijske politike in odpravi
administrativnih bremen.
Vlada operativni program po obravnavi
in potrditvi pošilja v Bruselj v končno po-
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objavila prve javne razpise, upravičenci pa
kandidirali za sredstva.
N. O., SVRK

Seja Skupnosti občin brez vladnih
predstavnikov

P

redsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS), na čelu katerega je bil prvič novi murskosoboški župan Aleksander Jevšek, je 20. novembra v Zrečah
načrtovalo oblikovanje stališč do vladnega
predloga varčevalnih ukrepov na področju lokalne samouprave. A seja je potekala
brez obljubljenih pojasnil predstavnikov
vladne službe za lokalno samoupravo, ki
jih na sejo ni bilo.
Občine se zavedajo, da so del težav, v
katerih je država, in so zato pripravljeni
sodelovati v procesu varčevanja. A ne na
način, da predpisujejo, kako naj občine
ravnajo, računovodje, ki nimajo stika z realnim življenjem. Člani predsedstva SOS
so zato tudi predlagali srečanje s predsednikom vlade Mirom Cerarjem v torek,
25. novembra, ko so premierju načrtovali
predstaviti svoja stališča in vladi jasno sporočiti, da se večina investicij v Sloveniji izvaja preko občin in da pri tem potrebujejo
pomoč. Ne nazadnje je tudi vlada v koalicijski pogodbi zapisala, da bo spodbujala
investicije.
"Težko si predstavljamo, da bomo iz
evropskih skladov črpali sredstva za projekte, če vlada pri tem ne bo sodelovala.
Občine za to nimajo denarja, in če želimo
narediti razvojni preboj države, je to potrebno narediti tudi na ravni občin," je dejal Jevšek. Prepričan je, da vlada pri svojem

odločanju očitno nima pravih informacij
iz občin, saj je varčevalne ukrepe usmerila
predvsem na njih.
Tisto, kar predstavnike lokalnih skupnosti sicer najbolj zanima, so predvsem
pogajanja za povprečnino in interventni
ukrepi za znižanje stroškov občinam. V
zvezi s povprečninami je prvi mož SOS
pojasnil, da vlada predvideva njihovo nadaljnje znižanje, hkrati pa vlada doslej še
vedno ni uresničila svojih obljub, da bo
istočasno zniževala finančne obveznosti
občin, ki jim jih nalagajo.
Kar se nižanja stroškov z združevanjem
javnih zavodov in agencij tiče, je bil Jevšek
jasen, saj pravi da naj vsak najprej pomete
pred svojim pragom. Najprej naj vlada uredi razmere z zavodi in agencijami na državni ravni, nato pa občinam s spremembo
precej zastarelega zakona o ustanavljanju
zavodov prepusti, da same ocenijo, kateri
zavodi so še potrebni in kateri ne. Kot je še
zagotovil, so občine to pripravljene storiti,
a za kaj takega potrebujejo tudi določen
čas.
STA, E. P.
O torkovih pogovorih s predsednikom
vlade, žal, ne moremo poročati, ker so bile
Ovtarjeve novice takrat že v tisku.
Uredništvo
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Vladna izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu 2014–2018

Socialni sporazum za socialni mir

V

saka vlada, ki ima resen namen izpeljati strukturne reforme, potrebuje za
to socialni mir. Zato mora že na začetku mandata skleniti socialni sporazum s socialnimi partnerji. Nova vlada je že pripravila
in sprejela izhodišča za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje 2014–2018, ki jih
je na Ekonomsko-socialnem svetu ponudila
v obravnavo delodajalskim organizacijam in
sindikatom. Kot je na srečanju slovenskih gospodarstvenikov dejal predsednik vlade Miro
Cerar, si vlada z drugimi socialnimi partnerji
prizadeva za postopno oblikovanje socialnega sporazuma kot temeljnega izhodišča za
opredelitev razvojnih prioritet in vzpostavitev čvrste opore za nujno potrebne strukturne spremembe v slovenskem gospodarstvu.
Ob tem je izrazil prepričanje, da lahko odprt
in konstruktiven dialog med socialnimi partnerji bistveno prispeva k uspešnemu izhodu
iz sedanje krize. Seveda pa po njegovih besedah ne bo šlo brez težkih in zahtevnih odločitev in kompromisov.
Sicer pa je imela Slovenija socialni sporazum zadnjič za obdobje od leta 2007 do 2009.
V času najhujše krize pa socialnega sporazuma pri nas, žal, nismo imeli. Posledice tega
čutimo vsi.

Določal naj bi samo cilje, ne pa tudi
poti do njih

Po besedah ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač
Mrak, ki bo vodila vladno pogajalsko skupino, se vlada zavzema za sprejem razmeroma
kratkega socialnega sporazuma. Določal naj
bi le cilje, ki naj bi v Sloveniji privedli do večje blaginje v državi, o posameznih ukrepih
za njihovo doseganje pa naj bi se socialni
partnerji pogovarjali, ko bo pripravljena zakonodaja.
V socialnem sporazumu vlada uvodoma
ugotavlja, da se je Slovenija med državami
Evropske unije v času finančne in gospodarske krize soočila z enim najvišjih padcev
gospodarske aktivnosti (v Sloveniji je padla
za 8,5 odstotka, v Evropski uniji pa v povprečju za 4,5 odstotka). Zato se je zmanjšalo število delovno aktivnih za 9,7 odstotka,
proračunska sredstva za zagotavljanje socialne varnosti posameznikov in družin pa so
se povečala za 28 odstotkov. Število brezposelnih je preseglo 120 tisoč. V času krize so
se prihodki države zmanjšali, javni dolg pa
povečal. Nevarnosti recesijske spirale se je
Slovenija po presoji vlade izognila samo zahvaljujoč temu, da so se socialni partnerji in
vlada zavedali nujnosti sprejetja varčevalnih
ukrepov za stabilizacijo razmer. V drugi polovici leta 2013 in pretežnem delu leta 2014
so ključni ekonomski kazalniki in kazalniki
na trgu dela pričeli odražati spodbudnejše
stanje in postopen izhod Slovenije iz primeža krize. Kljub optimističnim signalom pa je
gospodarski, socialni in ekonomski položaj
Slovenije in njenih državljanov še vedno razmeroma negotov.
V socialnem sporazumu bodo socialni
partnerji (delodajalske organizacije, sindikati
in vlada) opredelili temeljne zaveze in usmeritve, ki jim bodo sledili s svojimi aktivnostmi do leta 2018.

Vladne prioritete

Vlada v svojih izhodiščih za socialni sporazum predlaga sedem prioritet: (1) nov razvojni zagon, temelječ na znanju in inovativnosti
za nova kakovostna delovna mesta, višjo dodano vrednost in trajnostni razvoj družbeno
odgovornega gospodarstva in javnega sektorja; (2) uvedba aktivnosti za odpravo krize vrednot v naši družbi, ki se kaže v nespoštovanju
zakonov in predpisov, korupciji, neupravičenem bogatenju posameznikov ter vedno večji
neenakosti, načrtnem uničevanju podjetij,
prenašanju denarja v davčne oaze, izogibanju
plačevanja davkov in prispevkov za socialno
varnost; (3) zmanjšanje administrativnih in
normativnih obremenitev gospodarstva s povečanjem njegove izvozne konkurenčnosti na
globalnih trgih ter krepitev konkurenčnosti
poslovnega okolja za investicije in gospodarsko sodelovanje; (4) doseganje visoke ravni
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ekonomske in socialne varnosti ter učinkovitega sistema socialnega varstva; (5) razvijanje ekonomske demokracije s povečevanjem
pravic zaposlenih, da aktivno sodelujejo pri
ustvarjanju in razporeditvi bogastva; (6) dvig
notranjega povpraševanja; (7) priprava in izvedba potrebnih sprememb sistemske zakonodaje in optimizacija javnega sektorja.

S socialnim dialogom do skupnih
ciljev

Vlada prisega tudi na socialni dialog. Ta
predstavlja temelj za doseganje širokega
družbenega soglasja o prihodnjem razvoju
Slovenije in pomembno demokratično vrednoto, ki jo je potrebno utrjevati in poglabljati. Osrednje mesto takšnega dogovarjanja
bo Ekonomsko socialni svet, ki bo še naprej
zagotavljal ustrezen pravno formalni okvir za
razpravo.

Finance

Na področju financ so po vladni presoji
ključni cilji postopna javnofinančna konsolidacija z uveljavljanjem ukrepov za vzdržnost
javnofinančnih izdatkov in sprejem izvedbenih ukrepov za uveljavitev fiskalnega pravila
za celoten sektor države, učinkovito delovanje bančnega sistema in učinkovito upravljanje podjetij v državni lasti, pa tudi smiselna
privatizacija.

Vzdržen model gospodarskega
razvoja

Poglavitni cilji vlade na tem področju so:
celovita podpora rasti in razvoju gospodarstva; internacionalizacija slovenskega gospodarstva; večja atraktivnost in konkurenčnost
za tuja in domača vlaganja; pregledno, učinkovito in stabilno poslovno okolje in ustvarjanje pogojev za odpiranje novih kakovostnih
delovnih mest, s posebnim poudarkom na
delovnih mestih za mlade.

Javni sektor

Vlada v izhodiščih poudarja, da je javni
sektor močan družbeni podsistem in poleg
gospodarskega razvoja in socialne kohezije
pomeni pomemben dejavnik razvoja v državi. Učinkovit in kakovosten javni sektor
zagotavlja pogoje za konkurenčnost gospodarstva. Organiziran mora biti racionalno,
njegove storitve kakovostne in popolnoma
približane in prilagojene uporabnikom.

Zdravstvo

Temeljni cilj na področju zdravstva je korektiv obstoječega zdravstvenega sistema v
smeri krepitve javnega zdravstva, upoštevaje
njegovo finančno vzdržnost, s poudarkom na
ohranitvi s pravicami čim bolj polnega obveznega zdravstvenega zavarovanja in jasnejše
ločitve izvajanja javne in zasebne zdravstvene
dejavnosti. Zdravstveni sistem bo vlada krepila na način, da bodo imele vse zavarovane
osebe enako dostopnost do zdravstvenega
varstva, ko ga bodo potrebovale in bodo do
njega upravičene.

Trg dela

Temeljni cilj na tem področju je nadaljnje zmanjševanje segmentacije na trgu dela,
postopno dvigovanje stopnje zaposlenosti in
hitrejše zaposlovanje mladih.

Pokojninski sistem

Vlada si bo prizadevala za zagotovitev in
ohranitev javnofinančno vzdržnega pokojninskega sistema in dostojnih pokojnin, nove
pokojninske reforme pa do leta 2018 ne predlaga.

Nov zagon investicij

Vlada si bo prizadevala z novimi investicijami izboljšati konkurenčnost slovenskega
gospodarstva, še posebej gradbeništva. Zato
bo izboljšala tudi učinkovitost sistema javnega naročanja.

Kakovostna vzgoja in izobraževanje

Vlada si bo prizadevala za razvoj kakovostnega sistema vzgoje in izobraževanja, ki
posameznikom omogoča doseganje visoke
ravni splošnih in poklicnih kompetenc za
uspešno poklicno vključevanje v zasebni in
javni sektor ter v življenje nasploh.
T. K.

V Državnem svetu RS o oživitvi gradbeništva

Kam pluje slovensko gradbeništvo?

P

o zadnjih podatkih znašajo državne investicije v Sloveniji okoli 500 milijonov
evrov (gre za investicije v energetiko, v
železniško in cestno infrastrukturo, v energetsko sanacijo stavb itd.), kar je najnižja še sprejemljiva raven, da lahko ostane obseg gradbeništva zadovoljiv. To so poudarili na posvetu
o oživitvi in razvoju slovenskega gradbeništva,
ki sta ga pred nedavnim v prostorih državnega
sveta pripravila Odbor Zbora za oživitev in razvoj slovenskega gradbeništva in Državni svet
Republike Slovenije.
Uvodoma je na posvetu spregovoril predsednik državnega sveta Mitja Bervar. »Svetovna
kriza se je začela s pokom nepremičninskega
balona, v katerega je bil močno vpet tudi sektor gradbeništva,« je dejal. Po njegovih besedah se je gradbeništvo po osamosvojitvi Slovenije zelo razvilo in pomembno prispevalo
h gospodarski
rasti, kriza pa ga
je močno prizadela, saj je v
gradbeništvu v
zadnjih letih pri
nas propadlo
40.000 delovnih
mest.
Bervar
se je zavzel za
ponoven razvoj
gradbeništva, ki
spodbuja tudi
ustanavljanje
delovnih mest
v drugih pa- Predsednik državnega sveta
Bervar je opozoril, da kanogah. Ob tem Mitja
dar gre slabo gradbeništvu, gre
je spomnil na slabo celotnemu gospodarstvu.
pričakovanja,
ki jih imamo v
zvezi z investicijami na področju prometa do
nove slovenske komisarke Bruslju.
Mimogrede povedano bi bila ponovna oživitev in razvoj gradbeništva zelo pomembna
tudi za osrednje Slovenske gorice, saj sodi
gradbeništvo na tem območju med tiste panoge, ki dajejo delo in kruh velikemu številu samostojnih podjetnikov in pri njih zaposlenih
delavcev.

Na posvetu so povedali, da dela v Sloveniji
v gradbeništvu še vedno 60 tisoč delavcev, od
tega jih je 18 odstotkov samozaposlenih. Kljub
težkim pogojem dela dosegajo plače v gradbeništvu samo 78 odstotkov povprečne slovenske
plače. Obseg gradbenih del se je s 3,5 milijarde evrov v letu 2008 zmanjšal na 1,7 milijarde evrov v letu 2013. Delež dodane vrednosti
gradbeništva v bruto domačem proizvodu se je
zmanjšal na tri do štiri odstotke. Na stagnacijo
gradbeništva opozarja tudi upad zanimanja za
gradbene poklice med mladimi. Zaradi vsega tega je usoda gradbeništva in zaposlenih v
njem negotova.
Strokovnjaki iz gradbeništva so na posvetu
od politike zahtevali zagotovitev stabilnih pogojev poslovanja in zagon investicij, ureditev
razmer na trgu inženirskih storitev in gradenj,
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v gradbeništvu in vlaganje v znanje in strokovno
usposobljenost zaposlenih v gradbeništvu.
Če bo vlada te zahteve upoštevala, lahko
pričakuje multiplikativne učinke razvoja gradbeništva na celotno gospodarstvo, delež gradbeništva v bruto domačem proizvodu med štirimi in osmimi odstotki, deset do dvajset tisoč
novih delovnih mest, ohranitev zdravega jedra
ponudnikov inženirskih storitev, večjo mednarodno konkurenčnost, večjo socialno varnost
zaposlenih v panogi, več atraktivnih delovnih
mest za mlade, visoko kakovost gradenj, uvedbo dualnega sistema izobraževanja za gradbene poklice in boljše koriščenje lokalnih potencialov gradbeništvu.
Udeleženci posveta so podprli pripravo akcijskega načrta za oživitev gradbeništva. Vanj
bodo vključili tudi predlog za ustanovitev direktorata za javne investicije na ministrstvu za
infrastrukturo, saj potrebuje Slovenija enotno
strategijo za vse javne investicije. Odpraviti je
treba tudi najnižjo ceno kot edini kriterij pri
javnem naročanju, ponovno uvesti vajeniški
sistem izobraževanja v gradbeništvu in preprečiti socialni damping oziroma nelojalno konkurenco tistih, ki v gradbeništvu zaposlujejo tujce
in jim ne zagotavljajo niti minimalne plače.
T. K.

Komentar

Izobrazba je pogoj za razvoj

E

den najbolj uspešnih in uveljavljenih rojakov, ki se je rodil 8. septembra 1924 v Lenartu
v Slovenskih goricah, je bil zdaj že pokojni prof. dr. Avguštin Lah, o katerem malokdo v
Slovenskih goricah ve kaj več. Bil je izjemna osebnost, eden največjih Slovenskogoričanov.
Bil je izvrsten geograf in ne nazadnje tudi dober politik. Na nekdanji Fakulteti za sociologijo,
družbene vede in novinarstvo je bil eden najbolj uglednih profesorjev. Osebno sem ga spoznal
na izpitu iz mednarodne geografije. Tedaj mi je povedal, da je moj rojak. Kljub temu ni bil nič
prizanesljivejši pri izpraševanju. Hotel je konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Ni maral
filozofirati. Bil je človek prakse. Po končanem doktoratu na ljubljanski filozofski fakulteti je bil
štiri leta predsednik kulturno prosvetnega zbora zvezne skupščine, nato podpredsednik Izvršnega
sveta Skupščine SRS, zatem pa pet let predsednik republiškega komiteja za varstvo okolja, ki mu je
bilo zelo pri srcu. V letih 1987–1991 je bil glavni urednik Enciklopedije Jugoslavije za Slovenijo.
Bil je tudi znanstveni svetnik SAZU. Leta 1979 je prejel Žagarjevo nagrado. Napisal je več knjig
s poudarkom na varstvu okolja. Poznal sem ga tudi kot dobrega ljubiteljskega slikarja. Zame in
upam, da še za marsikoga, je bil zgled, kako se praktično lotevati reševanja težavnih nalog.
Po njegovi poti se je tudi v Slovenskih goricah, kar se tiče izobraževanja in uveljavljanja v praksi, odpravilo kar nekaj Slovenskogoričanov. Tudi v tem šolskem letu se jih je veliko vpisalo na
srednje šole in se odločilo za študij na različnih fakultetah, četudi večina ve, da bo po končanem
študiju težko dobiti ustrezno zaposlitev, čeprav lahko upamo, da se bodo v naslednjih letih glede
tega razmere le izboljšale. Dobro je, da si tudi mladi Slovenskogoričani želijo znanja, ki je pogoj za
napredek družbe kot celote. Z veseljem zapišem, da so tudi naši kraji v zadnjih letih dobili nekaj
doktorjev znanosti, ki pa večinoma delajo zunaj občine. Tudi splošna izobrazbena raven se je bistveno izboljšala, čeprav še vedno prevladujejo zaposleni s končano osnovno šolo, kar je po svoje,
glede na potrebe proizvodnje, razumljivo. Seveda pa velja podčrtati, da tudi firme v Slovenskih
goricah premorejo veliko več inženirjev, kot so jih nekoč, ker se zavedajo, da brez visoko izobraženih strokovnjakov ne morejo konkurirati v globalnem gospodarstvu. Žal pa je v podjetjih še
vedno premalo tehničnih strokovnjakov, ker ponekod še prevladuje tako imenovana mojstrska
mentaliteta. Razlog za tako stanje je treba iskati tudi v dejstvu, da so se mladi ljudje iz naših krajev
v preteklosti pretežno vpisovali na družboslovne šole, tudi zato, ker je v družbi pri starših veljalo
nenapisano pravilo, da nekaj veljaš, če si, na primer, pravnik, zdravnik ali profesor družboslovne
smeri. Tehnični poklici so bili odrinjeni v ozadje. Seveda bodo tudi poslej potrebni strokovnjaki
družboslovne usmeritve, hkrati pa bo družba potrebovala še več tehniških strokovnjakov različnih sodobnih usmeritev, ki bodo verjetno lažje dobili delo kot družboslovci.
Na Slovenskem najbolj uspešna podjetja že zdaj zaposlujejo tudi doktorje znanosti, čeprav se
ti raje zaposlujejo drugje, kjer se marsikdaj in marsikje ne pričakuje tako konkretnih rezultatov
kot v firmah.
Bistveno pa je, da čim več mladih ljudi pride vsaj do srednje izobrazbe, ki naj bi bila potrebna
tudi za manj zahtevno delo, in da v podjetjih dela tudi še več strokovnjakov z najvišjo možno
izobrazbo, vključno z doktoratom znanosti.
Tone Štefanec
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Lenart

Prireditve ob prazniku občine Lenart

P

raznovanje lenarškega občinskega
praznika se je izteklo. V času od 25.
oktobra do 20. novembra je potekalo
mnogo različnih prireditev, ki so pritegnile
mnogo obiskovalcev. Kot vsako leto je Planinsko društvo Lenart pohodnike popeljalo po »neznanih« poteh občine Lenart. Za

Nenavadna poroka, predstava OŠ Voličina

igralci Kulturno –turističnega društva iz Selc.
Lep kulturni dogodek je bila otvoritev likovne razstave 9. Mednarodne likovne kolonije
na otoku Krku v galeriji Konrada Krajnca. Na
literarnem večeru smo prisluhnili delom domačih literarnih ustvarjalcev Lojzeta Peserla,
Sare Špelec in Emila Duha. Za glasbene užitke so poskrbeli učenci
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola Lenart
in SLOA3 trio harmonik. Rockovske ritme
smo začutili na koncertu skupine Silence. Z zanimivim predavanjem
ob projekciji fotografij
sta nam nepoznano podobo sveta in ljudi predstavila popotnika Igor
in Dominika Osvald.
Veselo je bilo na martinovanju, tokrat prvič
na Poleni. Krst mošta je
opravil naddekan Martin Bezgovšek, zabavali
so nas Veseli Slavčki.

otroke je babica Marmelada
v predstavi pripravila slastno
marmelado, otroci so bili gostje na Nenavadni poroki, ki
so jo uprizorili člani gledališke
skupine OŠ Voličina.
Vrtec Lenart je za nekaj ur
odprl svoja vrata in vabil na
prijetno druženje.
V knjižnici Lenart so potekali pravljične ure in kostanjev piknik, predstavili so tudi
knjižno uspešnico. Za športne
užitke in navijaško vzdušje so
poskrbeli v Občinski športni
zvezi Lenart, saj so organi- Koncert SLOA3 trio harmonik
zirali tekme v badmintonu,
košarki, malem nogometu in
odbojki.
Vinogradniki in domača društva so ponujali
Lepo je bilo na lenarškem žegnanju, pri
dobra vina in okusne domače jedi.
slovesni sv. maši, po maši pa se je druženje
Poleg občine Lenart so prireditve organinadaljevalo na trgu ob ponudbi vina in druzirali ali pomagali pri izvedbi le-teh: Občingih stvari na stojnicah.
ska športna zveza Lenart, Planinsko društvo
Smejali in zabavali smo se ob pripetljajih
Lenart, Vrtec Lenart, OŠ Lenart, Knjižnica
in komičnih zapletih v veseloigri Trikrat hura
Lenart, Galerija Konrada Krajnca, Kulturno
za ženske, s katero so nas navdušili domači
turistično društvo Selce, OŠ Voličina, Društvo
vinogradnikov
Lenart, Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti,
Območna izpostava Lenart, Konservatorij za
glasbo in balet Maribor,
Podružnična šola Lenart. Vsem hvala za sodelovanje in dobro voljo
pri pripravi dogodkov.
D. O.
Martinovanje na Poleni

Proslava v počastitev praznika občine Lenart

V

petek, 7. novembra 2014, je bila v
Domu kulture Lenart proslava v počastitev praznika Občine Lenart. V
kulturnem pogramu so nastopili: Mladinski
pevski zbor OŠ Lenart, Eva Kurnik, Sandi Šijanec, Hana Pivljakovič, Katarina Vinter, Sara
Hercog, Jure Recek, plesna skupina OŠ Le-

nart, Žan Trobas, Anja Krautič, Slavica Kurbus, baletna šola Konservatorija za glasbo in
balet Maribor, Podružnična šola Lenart. Kulturni program je bil zanimiv, bogat in izviren.

Župan občine Lenart, mag. Janez Kramberger, je na prireditvi med mnogimi mislimi o poteh in potovanjih, ki jih ne gre pojmovati le v geografskem smislu, ampak tudi kot
življenjsko pot posameznika, med drugim
poudaril: »V življenju nimamo vpliva na vse
okoliščine. Lahko pa z ustvarjalnostjo, odločenostjo za spremembe, osebno odgovornostjo, delom in razumom prispevamo h kvalitetnejšemu življenju, osebnemu zadovoljstvu,
k pozitivnemu stanju duha v družbi, blagostanju in razvoju.
8200 ljudi, ki živimo na 62 kvadratnih

Častni občan občine Lenart: Martin Bezgovšek
Martin Bezgovšek je župnik in naddekan
v župniji sv. Lenart v Slov. goricah. Prihaja iz
župnije Sv. Rupert nad Laškim, kjer je novo
mašo bral leta 1973. Božja služba ga je pripeljala v lenarško župnijo, kjer je službovanje
začel kot kaplan. Nato je postal župnik in ji
predano služi že 40 let. Duhovniško službo
opravlja s popolno predanostjo človeka, ki
vsak dan skrbi za duhovno oskrbo ljudi.
Njegovo delo je z leti rastlo iz majhnega v
veliko. Vzgojil je mnogo generacij, mnoge
spremlja že od svetega krsta. Nevsiljivo nam
predstavlja vero. Je velik učitelj duhovnih
vrednot, uči nas, kaj je dobro in prav, za kaj
se je vredno prizadevati. Pomagal je najti pot
iz stisk mnogim posameznikom. S svojim
zgledom vedno znova pokaže, da ne smemo
pozabiti na osamljenega človeka in ljudi, ki
so materialno ali kako drugače prikrajšani.
Z umirjenim in preprostim pristopom zna
nagovoriti vsakega. Pomembni so mu vsi ljudje. Njegova srčna dobrota mu daje sloves, da
pri njem vsak dobi, kar potrebuje, pa naj gre
za duhovno oskrbo ali pomoč v življenjski
stiski.
Kot župnik skrbi, da je v župniji razvito duhovno življenje, kjer lahko vsak najde
kaj zase. Na njegovo pobudo in z njegovo
podporo v župniji deluje mnogo skupin
(cerkveni pevci, mladinski cerkveni pevski
zbor, zakonski skupini, skavti, molitveni,
Kolping, Frančiškovi otroci, mladi animatorji in drugi). Vzorno skrbi za lepo urejeno
cerkev, njeno okolico, kapelo v Radehovi in s
tem za ohranjanje kulturne dediščine kraja.
Je aktivni sodelavec Karitas, podporni član
gasilcev, skavt …
Je odprt in strpen, človek širokih obzorij
in duha, dobro sodeluje in je povezovalni

Bronasti lenarški grb

Esher Hadžiselimović iz Zg. Voličine: za
uspešno, dolgoletno društveno delo, prispevek k razvoju kraja, širjenju prostovoljstva v
KS Voličina in v občini Lenart.
Janja Stergar iz Sp. Voličine: za vrhunske
dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela, pomen njenega raziskovanja za
zdravljenje rakavih obolenj in uvrstitev med
tri najbolj perspektivne slovenske znanstvenice v letu 2014, na javnem razpisu »Za ženske v znanosti«.

Plaketa občine Lenart

Žan Trobas iz Sp. Žerjavcev: za izjemne
glasbene dosežke, zlasti pa za vrhunsko uvrstitev na The 6th JAA International Accordion Competition v Tokiju.
Varstveno delovni center Polž Maribor:
ob 20. obletnici delovanja za kvalitetno izvajanje socialnovarstvenih storitev in dodatnih
programov, ki izboljšajo kvaliteto življenja

ŠT. 10 | 28. NOVEMBER 2014

kilometrih, kolikor obsega površina občine Lenart, je majhna skupnost. Usmerimo
našo energijo, znanje, misli, ravnanja in cilje
na pot povezovanja, skupnih, vendar raznovrstnih interesov in sodelovanja. Presezimo
delitve, ki vodijo v razhajanja in izključevanja, bodimo sopotniki na naši poti, ki naj
bo kulturna pot. Kulturna v smislu kulture
medsebojnih odnosov, zaupanja, strpnosti,
solidarnosti, občutka za sočloveka in tiste
življenjske kvalitete, ki je pogoj za pozitiven
razvoj družbe.«
V občini Lenart je po zadnjih podatkih
statističnega urada okoli 8200 prebivalcev,
od tega jih je približno 1200 starih do 14 let,
okoli 1450 prebivalcev je starih nad 65 let, je
navedel župan v svojem slavnostnem govoru, in dodal: »Razum in srce dobrega gospodarja, delo, ustvarjalnost in osebna odgovornost, ne v smislu “morali bi, treba bi bilo”, ki
so pogosto izrečene besede, misli in načrti na
papirju, ampak tukaj in zdaj, vsak pri sebi,
pri svojem delu, v vsakdanjem življenju, je
potrebna sprememba in nujni korak za pot,
ki bo vodila naprej, ne pa nazaj in navzdol.«
Na proslavi ob občinskem prazniku so
bila podeljena priznanja občine Lenart za
leto 2014, Ovtarjeve pohvale, priznanja
uspešnim učencem ter priznanja in nagrade uspešnim študentom.

člen med ljudmi, društvi, šolo, občino in
drugimi organizacijami, skrbi za duhovni in
materialni razvoj župnije in širše skupnosti.
Rad je z otroki in mladimi, spodbuja njihove
talente, »ki jih ne smemo zakopati, ne zapraviti, marveč zvesto v dobro obrniti«, v smislu
besed Antona Martina Slomška.
Za delo v dobro ljudi, kraja in skupnosti,
za pastoralno delo, prispevek k razvoju in
ugledu občine Lenart, za pozitivna dejanja
in širjenje človekoljubnih vrednot je prejel
priznanje Častni občan občine Lenart.
telesno in duševno prizadetih oseb ter za dobro sodelovanje z lokalnim okoljem.
Alen Preložnik iz Sp. Voličine: za vrhunske športne dosežke, predvsem pa za osvojitev naslova svetovnega prvaka v kickboxingu.
Priznanja uspešnim učencem, ki so ves
čas osnovnošolskega izobraževanje dosegli
odličen supeh – OŠ Lenart: Martina Fridl,
Kaja Kmetič, Urban Koler, Mihael Muršec,
Barbara Ribič, Rok Sirk in Lara Šalamun. OŠ
Voličina: Tina Goznik, Zala Jug, Domen Leš,
Jure Recek in Sara Vogrin.
Priznanja in denarne nagrade uspešnim
študentom, ki so svoje študijske obveznosti,
vključno z diplomskim delom, magistrsko
nalogo ali doktorsko disertacijo opravili s
povprečno oceno 9,1 ali več: Doroteja Krepek Iz Viničke vasi je diplomirala po šolskem
programu ekonomist na Višji prometni šoli
v Mariboru. Zvonka Fekonja iz Lormanja je
magistrirala po študijskem programu 2. stopnje, program zdravstvena nega, na Fakulte-
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ti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.
Vesna Peklar iz Sp. Žerjavcev je magistrirala
po študijskem programu 2. stopnje slovenski
jezik in književnost na Filozofski fakulteti
Univerze v Mariboru. Igor Plohl iz Lenarta je
magistriral po študijskem programu geografija-področje izobraževanja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Gabrijela Ploj
iz Sp. Voličine je magistrirala na študijskem
programu 2. stopnje, program psihologija
na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.
Monika Senčar iz Sp. Porčiča je magistrirala
po študijskem programu 2. Stopnje medijske
komunikacije na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru. Mirjana Zarnec iz Lenarta je magistrirala po študijskem programu 2. stopnje
logistika sistemov MAG na fakulteti za logi-
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stiko Univerze v Mariboru. Janja Stergar iz
Sp. Voličine je doktorirala na 3. stopnji študija, program kemija in kemijska tehnika, smer
kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Mariboru.
Ovtarjevi pohvali
OŠ Lenart- enota Vrtec Lenart: vsebino
vrtcu dajejo otroci in zaposleni, ki izvajajo
program dela. Ovtarjeva pohvala je namenjena vodstvu in zaposlenim v vrtcu za njihova
prizadevanja, da bi otroci z dušo in srcem čutili in doživljali svet, ki nas obdaja,
Franc Meke: za aktivnosti na področju planinarjenja in pohodništva, rekreacije, spodbujanja pozitivnega odnosa do naravnega okolja
in uspešno prostovoljno društveno delo.
Darja Ornik, Foto Tone

Občina Lenart v projektu Užitek ob reki,
otvoritev vinske kleti VTC 13
Na prireditvi v ponedeljek, 10. novembra
2014, v Centru Slovenskih goric, ki so se je
udeležili tudi gostje iz Štajerskega Vulkanlanda, je občina Lenart prejela tablo o članstvu v projektu Užitek ob reki, prav tako je
tablo o članstvu prejelo 10 ponudnikov iz
območja občine Lenart. Govorniki na prireditvi so bili župan mag. Janez Kramberger, poslanec parlamenta dežele Štajerske
in predsedujoči Štajerskega Vulkanlanda
Anton Gangl in Susanne Luchesi Palli,

predsedujoča projekta Užitek ob reki /Genuss am Fluss. Prireditve se je udeležil tudi
glavar okrožja Južnovzhodna Štajerska dr.
Alexander Majcan. Lep kulturni program
so pripravili učenci OŠ Lenart.
V nadaljevanju je potekala otvoritev obnovljene vinske kleti VTC 13, ki se nahaja
v Centru Slovenskih goric, na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu. Vinsko klet je blagoslovil
naddekan Martin Bezgovšek.
Z. Š.

Pogovor z županom občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem

Pogodba za vodovod, aktivno v projektu
Užitek ob reki – Genuss am Fluss

P

odpisali ste pogodbo o sofinanciranju
izgradnje vodovodnega sistema v KS
Voličina. Kaj to pomeni za občino in
kdaj se bodo dela lahko začela?
V ponedeljek, 17. novembra, smo z ministrstvom za gospodarstvo uspeli spraviti na
papir pogodbo za preostali del evropskega
denarja za končno izgradnjo vodovodnega
sistema v KS Voličina. Na osnovi te pogodbe
bomo zgradili vodovod v Stražeh, Rogoznici in delu naselja Selce. Pogodba predvideva
uvedbo v posel,izvajalca imamo izbranega,
tudi nadzor, tako da bodo morda pripravljalna dela stekla v tem letu, če bo vreme dopuščalo. Projekt pa mora biti končan v prvi polovici prihodnjega leta.
Na vodovod se bodo lahko priključila
gospodinjstva, ki niso priključena na javni
vodovod, ampak na lokalna zajetja oz. na
lastne vodne vire …
Tako je, moram pa povedati, da lokalnega
vodovoda v Rogoznici ni, tam je največji problem, tam lokalnega vodovoda ni, so samo
individualni vodnjaki. V Selcih je vaški vodovod, zajetje je sicer dokaj bogato, občasno
pa se pojavljajo težave, ki jih zakon ne dopušča. Občina pa ni v stanju zagotavljati dveh
sistemov: celovitega javnega in delnega, sicer
tudi javnega, ampak v zasebni lasti. Mislim,
da bo naslednje leto zgodba o težavah z oskr-
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bo z vodo v tem delu KS Voličina končana in
da bomo vsem občankam in občanom, vsem
gospodinjstvom v naši občini zagotovili možnost priključka na javni vodovodni sistem.
Koliko gospodinjstev, koliko kilometrov
vodovoda?
Gre za primarni sistem, za glavni vod, ki
pelje iz Maribora preko naše občine, na katerega se navezujejo sekundarni vodi, na
katere se lahko priključijo posamezna gospodinjstva. Seveda se nekateri lahko priključijo tudi na primarni vod, če gre mimo hiše.
Zaradi razpršene poselitve po občini gre za
kar konkretne številke in dolžine: 13 tisoč
metrov vodovoda za 398 prebivalcev v 135
gospodinjstvih. Skupna vrednost projekta je
okrog 850 tisoč evrov, podpisana pogodbena
vrednost za sredstva iz regionalnih razvojnih
programov pa je 673 tisoč evrov. Je velik zalogaj, tako logističen kot tudi finančen.
V času občinskega praznika ste predali
namenu obnovljeno klet v enem središčnih
objektov v mestu Lenart, kletne prostore
Centra Slovenskih goric, objekta, ki je dal
občinskemu dogajanju dokajšnjo dodano
vrednost. Klet je sestavni del vinsko-turistične poti VTC 13. Kako se to odraža v lenarški turistični ponudbi? Na to vprašanje pa
navezujem tudi sodelovanje občine Lenart
v avstrijsko-slovenskem projektu Užitek ob

reki – Genuss am Fluss, ki sta ga prav tako
potrdili 10. novembra …
Oboje združujemo! To klet, ki je pod objektom Centra Slovenskih goric, smo obnovili v
okviru programa Leader. To so tudi evropska
sredstva. Projekt v celoti je stal 71.000 evrov.
Objekt smo obnavljali pod budnim očesom
zavoda za spomeniško varstvo; polovica investicije pa je bila pokrita iz evropskih sredstev. Zasledovali smo
dva cilja. Vinsko cesto
VTC 13, ki vodi tudi
preko naše občine, smo
z evropskimi sredstvi
obogatili s privlačno
postojanko. Naši vinogradniki in drugi bodo
imeli v njej možnost
predstavljati svojo ponudbo, hkrati je to tudi
lep prostor za pogostitve, obogatene tudi s
kulinarično ponudbo,
ki jo nudi to področje v
okviru bogate Ovtarjeve ponudbe. Drugi cilj,
ki smo ga dosegli hkrati, pa je bila sanacija
vlage v teh kletnih prostorih, ki bi sicer lahko ogrozila samo stavbo. Ko smo jo pred leti

začeli obnavljati, je bila v zelo slabem stanju.
Gradbeništvo Kralj je opravilo zajetno in
zelo strokovno delo, tako da klet zdaj ponuja
povsem drugo podobo, nadvse uporabno za
omenjene namene.

Kaj pomeni sodelovanje občine v projektu
Užitek ob reki?
V njem sodelujemo z avstrijskim področjem štajerski Vulkanland. Ta ob reki Muri
na avstrijski strani združuje 79 občin. Gre za
organizirano ponudbo domačih pridelkov in
izdelkov za obujanje starih poklicev. V tem
okviru gre za poseben projekt, imenovan
Užitek ob reki – Genuss am Fluss. Občina

Lenart se je priključila temu projektu. Seveda
na naši strani reke nismo edini, pred nami so
to storile občine Šentilj, Cerkvenjak in Sveta
Trojica. Zanesljivo bodo
sledile še ostale slovenskogoriške občine. S sodelovanjem smo našim
ponudnikom omogočili, da enakovredno Avstrijcem na drugi strani
stopijo v skupno promocijo področja tako v
smislu kulture, domače
ponudbe, tako vinogradništva in kulinarike,
oživljanja poklicev, ki
izumirajo. Veseli smo,
da se je iz naše občine
vključilo že deset ponudnikov. Verjetno bodo
sledili še nekateri. To
je priložnost, ki jo velja izkoristiti. Če pogledamo rezultate, ki jih dosegajo na avstrijski
strani, smo lahko prepričani, da bo lahko, če
bomo šli po tej poti, od sodelovanja v projektu živela marsikatera družina.
Edvard Pukšič, foto: Tadeja Drozg

Maistrove prireditve Zavrh 2014

V

petek, 21. novembra 2014, so v kulturnem domu na Zavrhu potekale
29. Maistrove prireditve. Po položitvi
venca h kipu generala Maistra ob 17. uri je
prof. dr. Elko Borko govoril o dr. Franju Steinfelserju – zdravniku in Maistrovem borcu.
Potekal je tudi bogat kulturni program. O

letošnjih tradicionalnih Maistrovih prireditvah, ki sta jih pripravila občina Lenart in
Turistično društvo Rudolf Maister Vojanov
Zavrh, bomo podrobneje poročali v decembrski številki Ovtarjevih novic.
Uredništvo

Občina Benedikt

Nova stanovanjska soseska B-15 v Benediktu

Priložnost za vse, ki iščejo novi dom

V

občini Benedikt, ki sodi po povprečni
starosti občank in občanov med občine z najmlajšim prebivalstvom v Sloveniji, gradijo novo sosesko za mlade družine
in vse druge, ki si želijo urediti novi dom.
Nova soseska, ki jo bodo uradno imenovali
B-15, bo zrasla na ravnici oziroma blagi vzpetini pod Tremi Kralji, nekaj sto metrov od
središča Benedikta, ki jo ves dan greje sonce.
Lokacija nove soseske, ki bo zrasla na praznem prostoru streljaj stran od gasilskega
doma v Benediktu, je naravnost idealna. Bodoči stanovalci v njej bodo imeli blizu do trgovine, vrtca, šole, športne dvorane, športnega igrišča in središča kraja na eni strani ter do
cerkve pri Treh Kraljih, Čolnikove domačije
in neokrnjene narave na drugi strani.
Investitor nove soseske je podjetje Juven,
ki je v občini Benedikt in v drugih krajih v
osredjih Slovenskih goricah zgradilo že veliko kakovostnih stanovanjskih in poslovnih
objektov. Podjetje Juven, ki je v lasti Branka
Valha in Jožice Bratuša, je plačalo tudi izdelavo podrobnega prostorskega načrta, ki ga
je izdelalo podjetje Urbis, sprejel pa občinski

svet. Po tem načrtu bo v novi soseski B-15
40 parcel velikih od 630 do 900 kvadratnih
metrov za gradnjo individualnih hiš ter pet
manjših stanovanjskih objektov s po dvanajstimi stanovanji v enem objektu.
»Na občini smo zelo zadovoljni, da sta se
lastnika podjetja Juven odločila za investicijo
v novo naselje v Benediktu, saj bo ta soseska
pomembno prispevala k širitvi kraja,« pravi
župan občine Benedikt Milan Gumzar. »Podjetje Juven, ki je že doslej naredilo veliko za
širitev občine Benedikt, je v celoti investitor
novega naselja. Podjetje je kupilo zemljišče
in plačalo izdelavo podrobnega prostorskega
načrta, investiralo pa bo tudi v komunalno
opremo nove soseske. Nato bo podjetje Juven tudi tržilo s sosesko. Zainteresirani kupci
bodo lahko od njega kupili komunalno opremljeno gradbeno parcelo, hišo na ključ ali
stanovanje v manjšem stanovanjskem objektu. V novi soseski bo vsakdo, ki si želi urediti
novi dom v naši občini, našel kaj zase. To je
velik prispevek k razvoju kraja.«
Nova soseska B-15 se bo raztezala na štirih
hektarih zemljišč pod Tremi Kralji. Na celo-
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saj je kraj tudi zaradi
velikega števila mladih
prijeten za bivanje, poleg tega pa bodo v njem
prej kot slej zrasle Terme Benedikt. Gradbeno
dovoljenje zanje je že
izdano. Do gradnje ni
prišlo, ker je šel investitor (gradbeno podjetje
CMC) v stečaj. Ko bo
stečajna
upraviteljica
našla novega kupca za
zemljišče in vrelec termalne vode, pa se bo investicija verjetno kmalu
nadaljevala. Verjetno
bo Benedikt že v bližnji
V novi soseski bo 40 individualnih hiš in 5 manjših stanovanjskih objekprihodnosti turističnotov s po 12 stanovanji.
-zdraviliški kraj, kjer bo
bivanje prijetno, nepretnem zemljišču bo podjetje Juven zgradilo
mičnine pa bodo imele svojo ceno.
okoli 3600 kvadratnih metrov cest, ki bodo
Podjetje Juven je v zadnjih letih zgradilo
skupno dolge okoli 800 metrov. Poleg tega
precej stanovanj tako v Benediktu kot v Lebodo položili okoli 1200 metrov vodovodnih
nartu in Cerkvenjaku. V Benediktu so že vsa
cevi, okoli tisoč metrov električnih in telekostanovanja prodali, v Cerkvenjaku enega še
munikacijskih kablov ter več kot tisoč metrov
imajo, v Lenartu pa je na voljo še nekaj stanokanalizacijskih kanalov, ki jih bodo speljali v
čistilno napravo.
»Novo sosesko bomo
komunalno opremljali
po delih. Če bodo vremenske razmere ugodne, bomo sosesko delno komunalno opremili
že letos,« pravi direktor
podjetja Juven Branko
Valh. »Nato bomo začeli prodajati komunalno
opremljene parcele.«
Kot pravi župan Milan Gumzar, je prodaja
parcel stvar podjetja
Juven. »Na občini smo
zainteresirani, da bi bile
parcele in kasneje hiše
in stanovanja za kup- Nova soseska bo zrasla na ravnici pod Tremi Kralji v bližini središča
ce čim bolj poceni, da Benedikta.
bi se v kraj oziroma v
občino priselilo čim
vanj. Očitno je povpraševanje za stanovanja v
več ljudi, ki bodo nato pomagali polniti naš
Benediktu trenutno največje.
občinski proračun in prispevali k razvoju obZa parcele v novem naselju so se kupci že
čine,« pravi Gumzar.
začeli zanimati, saj še posebej pri novih soseVse kaže, da bo podjetje Juven komunalno
skah velja, da kdor prvi pride, prvi melje oziopremljene parcele v novi soseski prodajalo
roma izbira parcele na najbolj ugodnih legah.
po ceni 35 evrov za kvadratni meter, kar je za
Lokacija nove soseske B-15 pa je takšna, da
te kraje trenutno zelo ugodno. Če bo kupec
so pravzaprav vse parcele na odlični sončni
želel, mu bodo kasneje na parceli zgradili še
strani Treh kraljev blizu središča Benedikta.
hišo. Za manjšo hišo s parcelo bo treba odšteT. K.
ti verjetno okoli 140.000 evrov ali več. Interes
za nepremičnine v Benediktu je dokajšen,

Občina Cerkvenjak

V Cerkvenjaku stavijo na razpršeno gradnjo

V

občini Cerkvenjak so tik pred tem,
da javno razgrnejo občinski prostorski načrt, ki ga je po strokovni plati
izdelalo podjetje Urbis iz Maribora. Ko bo
dokument javno razgrnjen, bo lahko vsakdo dal nanj pripombe. Strokovnjaki bodo
vse pripombe pregledali. Če bodo utemeljene, ustrezne in upravičene, jih bodo vnesli
v prostorski načrt. Nato bodo novi občinski
prostorski načrt dokončno sprejeli na seji občinskega sveta.
»Po sprejemu občinskega prostorskega načrta bo naša občina pridobila več deset novih
stavbnih zemljišč,« pojasnjuje direktor občinske uprave občine Cerkvenjak mag. Vito
Kraner. Poleg tega bo občina pridobila tudi
zemljišča za širitev infrastrukture, potrebne
za razvoj občine. Nastale bodo nove manjše
zazidalne soseske za stanovanjske hiše Cerkvenjak–jug, Cerkvenjak–vzhod in Cerkvenjak–center. Občinski prostorski načrt bo
omogočil tudi ureditev centra kraja.
»V občini Cerkvenjak se nismo odločili
za gradnjo večjega novega stanovanjskega
naselja, pač pa je naša strategija, da usmerjamo gradnjo na že obstoječa in komunalno
opremljena zemljišča, na katerih stojijo stare
kmečke hišice ali viničarije. Na teh parcelah
se hitro najde prostor za novo hišo. Ker so
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parcele komunalno opremljene, je gradnja
cenejša,« pojasnjuje Kraner.
Res pa je, da v občini Cerkvenjak tudi nimajo veliko naravnih danosti za izgradnjo
velikih stanovanjskih sosesk, saj se občina
razteza na gričevnatem svetu Slovenskih goric, za katerega je že stoletja značilna razpršena pozidava. Ta ima tudi svoje prednosti, saj
so hiše sredi naravnega okolja, zato je bivanje
v njih prijetno.
Tisti, ki jih zanima gradnja v takšnem
naravnem okolju, bodo lahko v kratkem
odkupili zazidljivo parcelo tudi od občine
Cerkvenjak. Občina bo namreč v kratkem za
prodajo pripravila tri parcele: ena bo v centru
kraja, dve pa v Čagoni. Parcele, ki merijo od
700 do 800 kvadratnih metrov in so že komunalno opremljene, bo občina prodajala po
sprejemljivih cenah.

Agromelioracija in komasacija
gresta uspešno h koncu

V teh dneh v občini Cerkvenjak po besedah Vita Kranerja zaključujejo tudi projekt
agromelioracije in komasacije v dolini Andrenškega potoka. Projekt je uspel, saj so
sedaj zadovoljni domala vsi. Če ne bi izvedli
agromelioracije, bi se dolina Andrenškega
potoka ob letošnjem obilnem deževju verjetno spremenila v jezero. Tako pa so skoraj vsa

zemljišča ostala nad vodo. Samo ob največjih
nalivih in ob najvišjem vodostaju je potok tu
in tam prestopil bregove.

Projekt agromelioracije in komasacije je
financiralo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ki je zanj namenilo preko 460 tisoč evrov.
Občina je plačala samo davek
na dodano vrednost. Ministrstvo je za projekt pridobilo 75
odstotkov sredstev iz evropske
blagajne, 25 odstotkov pa iz državnega proračuna.
Skratka, naslednjo pomlad
bodo lahko kmetje in drugi lastniki zemljišč v dolini Andrenškega potoka že zasejali njive in
gnojili travnike za najboljši pridelek. Zaradi agromelioracije in
komasacije bo poslej pridelava
hrane v dolini cenejša, donosi
pa višji. Zato so tudi kmetijska
zemljišča v dolini Andrenškega
potoka danes vredna več, kot so
Projekt agromelioracije in komasacije v dolini Andrenškega
bila.
potoka v občini Cerkvenjak se uspešno končuje.
T. K.

Občina Sveta Ana

Modernizacija občinskih cest v letu 2014

O

bčina Sveta Ana je v letu 2014 izvajala modernizacijo občinskih cest. Cesta LC 203-312 Zg. Porčič-Froleh-Zg.
Ščavnica v dolžini 2.180 m je že dobila novo
asfaltno prevleko. Voziščna konstrukcija se je
razširila za širino mulde in uredilo se je odvodnjavanje s hišnimi priključki.
Cesta JP 704-571 Zg. Ščavnica-Nasova v
dolžini 220 m je bila do sedaj v makadamski
izvedbi. V teh dneh pa bo še dobila asfaltno
prevleko.
Skupna investicijska vrednost je 185.000,00
EUR. Občina je investicijo prijavila za sofinanciranje iz državnega proračuna po 23. členu ZFO. Ob prijavi projekta je občina imela
odobren znesek sofinanciranja 145.000,00
EUR za leto 2014. Pred kratkim pa je vlada ta
znesek vsem občinam prepolovila in prestavila izplačila v leto 2015.
Žal ugotavljamo, da je vlada pričela občinam predvsem zmanjševati investicijska
sredstva. To pa posledično pomeni manj dela

za gradbena podjetja, manj pobranih davkov
itd., kriza se bo torej še poglabljala.
Tekst in foto:Viktor Kapl

Postičevi dnevi 2014

K

onec oktobra in
začetek novembra
sta pri Sveti Ani
tudi letos minila v znamenju Postičevih dni, ki
jih že četrto leto zapored
posvečamo do pred nekaj
leti skoraj pozabljenemu
vinogradniku, sadjarju in
kirurgu Francu Postiču,
ki je pri Sveti Ani živel in
ustvarjal v obdobju od 1817. do 1861. leta.
S svojim vztrajnim delom si je pridobil pomembne zasluge za razvoj šolstva, zdravstva,
sadjarstva in vinogradništva v tem delu Slovenskih goric.
V sredo, 29. oktobra 2014, na obletnico
Postičeve smrti, se je v avli Antona Fašinga
odvil osrednji dogodek Postičevih dni 2014,
ki je bil razdeljen na dva sklopa. V prvem
delu nas je Stane Kocutar, viničar mesta Ma-

ribor in skrbnik Stare trte
na Lentu, popeljal skozi
zgodovino vinogradništva
Slov. goric in nam na zelo
zanimiv način predstavil
najstarejšo vinsko trto na
svetu skozi njene štiri letne čase. Danes potomke
Stare trte rastejo skoraj
na vseh kontinentih in po
številnih krajih po Sloveniji. »Ponosni smo, da raste tudi pri nas, pri
Sveti Ani«, je povedal župan Silvo Slaček.
Sledil je pogovor z avtorjem knjige o Francu
Postiču, z Janezom Ferlincem. Beseda je tekla
o sami ideji o pripravi knjige in projektu nasploh ter o spletih okoliščin, ki so se prigodili
tekom raziskovalnega dela o življenju in delu
Franca Postiča. Brezplačni izvod knjige je bil
na voljo vsem obiskovalcem prireditve.
V okviru Postičevih dni 2014 se je odvijalo še več dogodkov: 24. in 25. oktobra 2014
je potekala memorialna likovna kolonija ob
50-letnici delovanja slikarja Konrada Krajnca, kateri je v nedeljo, 26. oktobra, sledila
svečana otvoritev razstave del, nastalih na likovni koloniji.
Zaključni dogodek se je odvil v soboto, 8.
novembra 2014, s tradicionalnim martinovanjem, v organizaciji vinogradniškega in turističnega društva ter društva kmečkih žena in
deklet. Dopoldne pa so se številni turisti in
tudi nekaj domačinov sprehodili po Postičevi vinogradniško učni poti, na kateri so jim
številni domačini pripravili degustacijo anovskih vin in lokalnih kulinaričnih dobrot.
Čudovita jesenska pokrajina, vrhunska
vina anovskih vinogradnikov, domače dobrote društva kmečkih žena in deklet ter dobra volja vseh sodelujočih so bili spremljevalci letošnjih Postičevih dni. Hvala vsem!
Petra Golob
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Občina Sveta Trojica

Vlada bi varčevala pri občinskih investicijah in glavarini

Občine so že veliko prispevale za rešitev krize

M

ed predvidenimi ukrepi, s katerimi
predstavljajo, saj so določene z zakonom in
naj bi vlada zagotovila izpolnitev fikolektivno pogodbo. Tudi število otrok v odskalnih ciljev državnega proračuna
delkih v vrtcu in v razredih v osnovni šoli obza leto 2015, sta tudi dva za
čina ne more povečati,
občine zelo neprijetna ukreker imamo za to na drpa: znižanje povprečnine in
žavni ravni normative in
ukinitev sofinanciranja instandarde. Ko se dotavesticijskih projektov občin.
knemo teh vprašanj, pa
Predstavniki Skupnosti obse ne odzove noben od
čin Slovenije so zaradi tega
pristojnih,« pravi Fras.
ministru za finance Dušanu
Po Frasovih besedah
Mramorju poslali dopis, s
tudi trditev, da občinske
katerim so izrazili nestrinjainvesticije niso dovolj
nje z omenjenima ukrepoma.
učinkovite, ni točna.
Izrazili so tudi pripravljenost
»Investicije v občinsko
za aktivno iskanje možnih
infrastrukturo so predrešitev za stroškovno razbrepogoj za gospodarski
menitev občin. V preteklosti
razvoj in za dvig bruto
je Skupnost občin Slovenije
domačega proizvoda.
pripravila že kar nekaj taBrez urejenih cest, elekšnih predlogov, vendar do- Darko Fras: Ukrepi, ki izhajajo iz
ktrike, vode in druge
slej posamezna ministrstva napačnih predpostavk, ne morejo dati
infrastrukture je zaman
in sindikati zanje niso imeli dobrih rezultatov.
govoriti o gospodardovolj posluha.
skem razvoju in rasti.
Na začetku novembra so se predstavniki
Tudi Jože P. Damijan je že večkrat pisal o
Skupnosti občin Slovenije ter predstavnitem, kako občinske investicije v infrastrukki Združenja občin Slovenije in Združenja
turne in druge objekte spodbujajo rast bruto
mestnih občin Slovenije sestali s finančnim
domačega proizvoda,« pravi Fras. »Ukrepi, ki
ministrom Dušanom Mramorjem. »Minister
izhajajo iz napačnih predpostavk, ne morejo
je povedal dva stavka, ki nista točna. Dejal
dati dobrih rezultatov.«
je, da občine doslej niso prispevale k rešitvi
Ob tem pa Fras opozarja, da je vlada že
krize. Poleg tega pa je dejal tudi, da raziskave
zmanjšala sofinanciranje občinskih investicij.
kažejo, da investicije občin niso dovolj učinObčini Sveta Trojica bi letos na letni ravni iz
kovite in da se njihovi učinki ne multiplicitega naslova pripadalo 70.000 evrov, vendar
rajo dovolj,« pravi Darko Fras, župan občine
pa ji je vlada omenjena sredstva že pred čaSveta Trojica in eden od treh podpredsednisom prepolovila, češ da bodo drugo polovico
kov Skupnosti občin Slovenije. »Niti ena niti
prejeli naslednje leto. Sedaj pa vlada občini
druga trditev nista točni, iz obeh pa minister
ne bo dala niti 35.000 evrov, češ da bodo to
vleče konsekvence, kar vodi v katastrofo.«
vsoto dobili drugo leto. To je, kot poudarja
Fras opozarja, da so občine doslej veliko
Fras, tudi v nasprotju z 21. členom zakona o
prispevale k rešitvi krize. Glavarina, ki jo iz
financiranju občin.
državnega proračuna prejemajo občine za
Fras je prepričan, da se je tudi nova vlada
izvajanje svojih z zakonom določenih nalog,
preveč zagnala v sprejemanje varčevalnih
bi morala biti že 680 evrov, dejansko pa so
ukrepov, namesto da bi se osredotočila na
občine letos dobile 538 evrov. To predstarazvoj. Kot pravi, vodijo vse nižje plače v vse
vlja dvesto milijonov manj. Občine so dale
večje varčevanje. Slednje pa zmanjšuje popredloge, kako bi lahko privarčevale še več,
trošnjo in domače povpraševanje, brez česar
vendar bi za to morali spremeniti zakonodana povečanje proizvodnje trajno ni mogoče
jo, ki občinam nalaga določene standarde in
računati.
normative. »Vzgojiteljicam v vrtcih in proT. K.
fesoricam in profesorjem v šolah občina ne
more zmanjšati plač tako, kot si to nekateri

Za gradnjo vodovoda v Gočovi je vse nared

V eni minuti so »zaslužili« več kot pol
milijona evrov

V

občini Sveta Trojica so novembra izMinistrstvo za gospodarski razvoj in tehnopeljali vse postopke za začetek izgralogijo je namreč za prijavo na omenjeni 8.
dnje vodovoda v Gočovi. Po besedah
Javni razpis določilo rok od 5. maja do 15.
župana občine Sveta Trojica Darka Frasa bo
maja 2014. Hkrati pa je objavilo, da bodo na
izgradnja vodovoda stala skupaj nekaj več
ministrstvu sestavili časovno listo formalno
kot 700.000 evrov. Občini, ki je s tem propopolnih vlog, pri čemer so za čas oddaje
jektom sodelovala na
»8. Javnem razpisu za
predložitev vlog za sofinanciranje
operacij
iz naslova prednostne
usmeritve 'Regionalni
razvojni programi'«, pa
je na tem razpisu uspelo
za izgradnjo vodovoda
v Gočovi pridobiti okoli
500.000 evrov nepovratnih sredstev.
Največ zaslug za to,
da je občina Sveta Trojica tokrat dobila toli- Nova soseska Trojica jug se bo raztezala po južnem pobočju griča pri
ko sredstev državne in Sveti Trojici.
evropske blagajne, gre
tokrat občinski upravi
in seveda tudi županu. Največ sta na projektu
vloge upoštevali žig na poštni pošiljki. Na čadelala direktor občinske uprave Srečko Alesovno listo popolnih vlog so vloge razvrščali
ksander Padovnik in Tanja Vintar iz Razvojpo dnevu, uri in minuti oddaje vloge. Vloge
ne agencije Slovenske gorice. Nekateri v šali
pa so sprejemali samo tako dolgo, dokler niso
pravijo, da je občinska uprava v eni minuti
porabili vseh sredstev, ki so bila na osmem
zaslužila več kot pol milijona evrov. Zakaj?
razpisu na voljo.
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Uslužbenci občinske uprave pri Sveti Trojici so ob pomoči strokovnjakov iz Razvojne
agencije Slovenske gorice vso dokumentacijo
za izgradnjo vodovoda v Gočovi ter vlogo za
razpis z vsemi prilogami pripravili tako natančno, da je bila vloga že prvič, ko so jo poslali na ministrstvo, popolna. Kdor je že kdaj
videl dokumentacijo, ki jo je treba poslati
na takšen razpis, ve, da to ni bilo enostavno.
Poleg tega pa je občinska uprava vlogo na
razpis oddala na bencinski črpalki sredi noči
– v prvi minuti petega maja 2014. Tako se je
projekt izgradnje vodovoda v Gočovi znašel
na vrhu časovne liste popolnih vlog in prejel

sredstva iz osmega javnega razpisa. »Občinska uprava si zasluži vso pohvalo. Poleg tega
pa smo tokrat imeli srečo, da je za osmi javni
razpis ministrstvo združilo vsa še neizčrpana
sredstva na državni ravni. Brez tega naša občina sredstev iz naslova regionalnih razvojnih programov ne bi več dobila, saj smo svojo
kvoto z dosedanjimi investicijami že izčrpali,« pravi Fras. »Kljub temu da smo na osmem
javnem razpisu sredstva dobili, pa moram
reči, da marsikatera občina, ki bi si sredstva
zaslužila, le-teh ni dobila, ker način zbiranja
oziroma obravnave vlog ni bil pravi.«

Komunalno opremljanje soseske Trojica–jug
V občini Sveta Trojica nadaljujejo tudi
aktivnosti za komunalno opremljanje nove
soseske Trojica–jug, v kateri bo prostora za
okoli 60 enodružinskih hiš in dvojčkov. Sredi
novembra so se predstavniki občine sestali s
predstavniki elektro podjetja, na katerem so
se dogovorili za postavitev nove transformatorske postaje za novo sosesko. Mimo nje so
že speljali komunalno kanalizacijo in vodovodne cevi, v kratkem pa bodo do nove soseske pripeljali tudi električne in telekomunikacijske vode. Sedaj bo potrebno komunalno
opremo zgraditi samo še znotraj nove soseske
in jo »potegniti« do vsake gradbene parcele.
Na občini bodo še enkrat proučili, koliko bo

morala občina v to vložiti, saj ni lastnica zemljišč. Gradbene parcele bodo na koncu prodajali lastniki zemljišč. Na občini bi se radi z
njimi dogovorili, da bi zemljišča prodajali po
konkurenčnih cenah, saj na koncu vsak kupec izračuna, koliko ga stane gradbena parcela skupaj s komunalno opremo. Če bodo
lastniki in občina skupaj konkurenčni, lahko
pričakujejo, da se bo gradnja začela hitro. To
pa je interes občine Sveta Trojica, saj za svoj
razvoj potrebuje nove prebivalce, ki bodo pomagali polniti občinsko blagajno ter razvijati
občino.
T. K.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Rebalans proračuna, proračun za 2015 in
oblikovanje delovnih teles
Na 2. seji občinskega sveta sprejet rebalans proračuna za 2014
Novoizvoljeni svetniki občine Sv. Jurij v Slov.
gor. so se v četrtek, 13.
11. 2014, sestali na 2.
redni seji. Najpomembnejša točka dnevnega
reda je bilo sprejetje
Odloka o rebalansu
proračuna občine Sv.
Jurij v Slov. goricah za
leto 2014. Z njim se višina prihodkov zniža
za 5,26 % in tako znaša
2.382.121 EUR, na drugi strani pa se prav tako
zniža višina odhodkov
na 2.057.154 EUR oz.
za 4,97 %. Rebalans je
bil potreben za usklajevanje načrtovanih prihodkov občine za investicije, izračunane na
podlagi 23. člena ZFO -1 s prejeto odločbo.

Pripadajoči delež občine za leto 2014 bo namreč izplačan v dveh delih, 35.876 € v letu
2014 in 28.754 € prihodnje leto.

Delovna telesa, novi člani odborov
Člani občinskega sveta so na svoji 2. seji
potrjevali tudi nove člane delovnih teles oz.
nove člane odborov.
Odbor za družbene dejavnosti občine Sv.
Jurij v Slov. goricah: Roman Črnčec, Tanja
Škrlec, Jožefa Kurnik, Franc Črnčec in Alen
Breznik.
Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance: Barbara Lorber,
Jožefa Kurnik, Gregor
Nudl, Jernej Sinič in Janez Šenveter.
Odbor za komunalno in gospodarsko infrastrukturo, varovanje
okolja in urejanje prostora: Alojz Andrejč,
Dušan Ribič, Roman
Črnčec, Branko Črnčec
in Jože Sagadin.
Statutarno-pravna
komisija: Miroslav Breznik, Milan Zorec, Dušan Ribič, Nataša Klobasa in Tilen Kristl.
Občinski svetniki so potrdili tudi člane
Nadzornega odbora občine Sv. Jurij v Slov.
goricah: Hermino Križovnik, Uroša Urbaniča in Roberta Zemljiča.
Lokalne skupnosti za načrtovanje in uskla-

jevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki
delujejo kot posvetovalno telo župana. Člani
občinskega sveta so v Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu imenovali pred-

stavnika občinskega sveta Miroslava Breznika, predstavnika policije Boštjana Kaloha,
predstavnika občanov Mirka Kojca, predstavnika občinske uprave Sama Kristla in
predstavnika vzgojno-izobraževalne organizacije, ravnatelja Stanislava Senekoviča.

ŠT. 10 | 28. NOVEMBER 2014

OVTARJEVE NOVICE

AKTUALNO IZ OBČIN / ZNANJE ZA RAZVOJ
Proračun za leto 2015 v drugo obravnavo 18.12.2014
Na včerajšnji (27. 11. 2014) 3. seji občinskega sveta občine Sveti Jurij v Slov. gor. so
svetniki v prvem branju obravnavali proračun za prihodnje leto. Več v prihodnji številki Ovtarjevih novic. Na prihodnji seji, ki bo
potekala 18. 12. 2014 in bo hkrati zadnja v

tem letu, bo med najpomembnejšimi točkami v drugem branju obravnavan proračun za
leto 2015, ki bo na tej seji najverjetneje tudi
sprejet.
Dejan Kramberger, foto: Maksimiljan
Krautič

Decembrski dogodki in praznovanja v
občini Sv. Jurij v Slov. gor.
Z današnjo proslavo ob 40-letnici Društva upokojencev Sv. Jurij v Slov. gor. se bo v občini
Sveti Jurij v Slov. gor. pričel prehod v praznični december. Praznično decembrsko vzdušje
bodo 13. decembra 2014 popestrili v KD Ivan Cankar s tradicionalno prireditvijo Družina
poje 2014. Omenjena prireditev se bo v kulturnem domu v Jurovskem Dolu pričela ob 18.uri.
Ker so bili otroci v občini tudi letos bojda pridni, jih bo 22. 12. 2014 razveselil Božiček,
ki jim bo ob pomoči občine Sv. Jurij v Slov. gor. razdelil darila in si skupaj z njimi ogledal
predstavo za otroke.
Na OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol pa se otroci in učitelji skupaj z vodstvom šole počasi že
pripravljajo na organizacijo proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti in v počastitev
našega državnega praznika. Proslava bo v Kulturnem domu Jurovski Dol 24. 12. 2014 ob
17. uri.
Prav tako v decembru pa bo še tradicionalen županov sprejem najuspešnejših dijakov in
študentov v občini, ki bodo za svoje uspehe prejeli priznanja in denarne nagrade.
D. K.

Maribor – enota Lenart Mravlja za izvajanje
prostočasnih aktivnosti, ki se izvajajo ob pomoči prostovoljcev. Zelo radi pomagamo tistim, ki pomoč res potrebujejo.
Kulturni dom v Lenartu je bil poln tudi 17.
10., ko smo se udeležili stand up komedije
Tadeja Toša. Vsem našim članom in simpatizerjem smo omogočili nakup cenejših vstopnic. Prav tako pa smo cenejše vstopnice ponudili za ogled stand up komedije Reporter
Milan – Ona, bivši in Džoni, ki so jo 31. 10.
organizirali člani KMN Sveta Trojica v njihovi športni dvorani.
18. 10. smo v sodelovanju s coffe lounge
barom Tabu organizirali zabavo s skupino
Tropik. Ob dobrih ritmih in super družbi
smo pozabili na čas in preživeli še eno nepozabno noč.
Tako kot že prejšnja leta smo tudi letos z
mesecem oktobrom organizirali začetni in
nadaljevalni tečaj nemščine, katerega lahko
obiskujejo naši člani po zelo »prijazni« ceni.
Da so tudi slovenski filmi vredni ogleda,
smo se prepričali 21. 10., ko smo si šli v kino
ogledat film Inferno. Film prikazuje življenje
revnih in zapostavljenih ljudi, ki se borijo za
preživetje. Vsebina je prikazano tako realno,
da se je dotaknila vsakega izmed nas.

rudnik soli Wieliczka, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice in še mnogo drugih lepot
in zanimivosti. Trije dnevi, polni smeha, zabave in druženja so minili (pre)hitro in tako
smo se 2. 11. polni lepih vtisov vrnili tja, kjer
je najlepše - domov.
Za mesec december imamo prav tako že
nekaj načrtov. Med drugim si bomo ogledali
predbožično Budimpešto, organizirali delavnice na temo iskanje dela v tujini, seveda
pa bomo tudi letos organizirali zaključek in
občni zbor, in sicer 20. 12. na Izletniški kmetiji Breznik (Cerkevnjak/Komarnica). Več
informacij dobite na naši spletni strani in na
našem facebook profilu.
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. Kot novost ponujamo cenejše
mesečne karte za obisk plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki jih organizira Plesna
dimenzija v Lenartu (Vse dodatne informacije lahko najdete na naši novi facebook strani
(Študentski klub Slovenskih goric-ŠKSG), na
naši spletni strani: www.sksg.org ali nas obi-

Mesec oktober smo zaključili s tradicionalnim projektom – izlet v eno izmed evropskih
prestolnic. Letos smo se odpravili na Poljsko.
Ogledali smo si največje znamenitosti Krakowa, koncentracijsko taborišče Auschwitz,

ščete ob uradnih urah, ki potekajo v naših
prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu,
in sicer vsako soboto od 10. do 12. in vsako
sredo med 10. in 14. uro.
Tina Rajh

Priznanja Društva pedagogov dr. Antona
Trstenjaka

D

Kako otroku privzgojiti dobre učne in delovne navade
Praktično predavanje in delavnica Gabrijele Ploj, magistrice psihologije in profesorice
Gabrijela Ploj ima veliko praktičnih izkušenj s svetovanjem otrokom in mladostnikom na področju osebnih in
učnih težav. Ukvarja se z vedenjsko problematiko otrok in
mladostnikov in s svojo strokovno usposobljenostjo prispeva k učni uspešnosti otrok in mladostnikov.
Predavanje in delavnico bo izvedla v torek, 2. 12. 2014, ob
18. 30 v prostorih Knjižnice Lenart.
Ne pozabite: »Dobre učne in delovne navade so pomembne
za razvoj otroka.«
Predavanje in delavnica sta brezplačni.
Vljudno vabljeni.

OKOLJU PRIJAZNE CENE

S ŠKSG-jem aktivno v novo študijsko leto

N

aši dijaki so že prav pošteno zakorakali v novo šolsko leto in že pridno
dobivajo (upamo da) lepe ocene, študenti pa smo z mesecem oktobrom komaj
začeli z novim študijskim letom. Kljub vsem
obveznostim na fakulteti se še vedno najde
nekaj časa, ki ga preživimo na zanimiv in
kvaliteten način, seveda z našim študentskim
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klubom.
Mesec oktober smo otvorili z dobrodelno
prireditvijo, in sicer smo se 3. 10. v Kulturnem domu Lenart udeležili humanitarnega koncerta skupine D'Kwaschen Retashy
s predskupino Mama rekla. Članom smo
omogočili nakup cenejših kart. Sredstva od
prodanih vstopnic so se namenila VDC Polž

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

Dolič 38, 2253 Destrnik, www.geomera.si

ruštvo pedagogov dr. Antona TrstePlaketo DP dr. Antona Trstenjaka sta prenjaka, ki združuje pedagoške delavce
jeli: Marija Rojko – OŠ in vrtec Sv. Trojica in
osrednjih Slovenskih goric, je v petek,
Marina Zimič – OŠ Lenart.
3. 10. 2014, ob 18. uri v prostorih doma kultumag. Mirko Žmavc
re v Voličini pripravilo svečano akademijo ob
dnevu učiteljev s podelitvijo
priznanj. Zbrane so nagovorili ravnatelj OŠ Voličina
mag. Anton Goznik, župan
občine Lenart mag. Janez
Kramberger in predsednik
društva mag. Mirko Žmavc.
Slavnostni govornik je bil
prof. dr. Ludvik Toplak, član
evropske akademije znanosti in umetnosti in bivši
rektor Univerze v Mariboru.
Kulturni program sta prispevali učenka iz OŠ Voli- Priznanja I. stopnje
čina in glasbena skupina iz
vrtca Gornja Radgona.
Pristojna komisija društva pedagogov je sklenila,
da bo podelila priznanja 13
kandidatom, in sicer 5 priznanj I. stopnje, 6 priznanj
II. stopnje in 2 plaketi.
Priznanja I. stopnje DP
dr. Antona Trstenjaka so
prejele: Helena Šamperl
Petrovič – OŠ dr. Antona
Trstenjaka Negova, Barbara
Waldhütter – OŠ J. H. Jurovski Dol, Helena Kotnik – Priznanja II. stopnje
OŠ Benedikt, Jožica Vršič –
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci
in Petra Cvikl Marušič – OŠ
Voličina.
Priznanja II. stopnje so
prejele: Vida Topolovec –
vrtec Manka Golarja Gornja
Radgona, Irena Rola Bek
– OŠ Sveta Ana, Vlasta Kavran – OŠ J. H. Jurovski Dol,
Rozina Čuček – vrtec pri
OŠ Cerkvenjak – Vitomarci,
Božidara Zakelšek – vrtec
pri OŠ Lenart in Irena Fišer
– OŠ Voličina.
Plaketi
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IZOBRAŽEVALNI CENTER V DECEMBRU
Izobraževanje odraslih v polnem teku
Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart
Tudi letos je Univerza za tretje življenjsko obdobje Lenart zelo dobro obiskana. Udeleženci
so vključeni v štiri skupine tujih jezikov, oblikovali sta se dve skupini Ročnih spretnosti,
učenje računalništva pa začenjamo v kratkem.
Vključenost starejših odraslih izkazuje močan interes ter potrebo po vseživljenjskem učenju in medgeneracijskem sodelovanju.

Utrinek z delavnice Servietna tehnika

Dediščina Slovenskih goric za jutri
Ohranitev starih semen kulturnih rastlin območja LAS
V mesecu novembru smo začeli izvajanje predavanj o Ohranitvi starih semen kulturnih
rastlin na območju LAS. S programom želimo vplivati na ohranjanje redkih, ogroženih in
starih kulturnih rastlin na območju Slovenskih goric ter spodbuditi medgeneracijski prenos
tradicionalnih znanj ohranjanja in shranjevanja semen.
Za vse tiste, ki bi se nam še želeli priključiti, vas vabimo na predavanje v petek, 5. 12. 2014,
ob 10. uri v Malo dvorano Centra Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, Lenart (nasproti
cerkve).
Za vse informacije in prijave se oglasite pri Izobraževalnem centru, na Nikovi 9, Lenart ali
po telefonu 02/ 720 78 88.
Vljudno vabljeni.
Izobraževalni center, Alenka Špes

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Komemoracije ob dnevu mrtvih

O

semnajstega oktobra smo se odpravili
v avstrijski Gradec na centralno pokopališče, kjer smo položili venec na
grobišče ustreljenih partizanov (tudi Pohorskega bataljona), saj je na tem pokopališču delovalo koncentracijsko taborišče, kjer so umrli
ali bili kako drugače pobiti in v krematoriju
sežgani številni domoljubi iz Slovenije.

-- v Selcih pri spominski plošči družine
Družovič
-- v Nadbišcu
-- v Čermljenšaku
-- v Sveti Trojici
-- v Lenartu pri centralnem spomeniku in
na pokopališču
-- v Jurovskem Dolu

Ob svetovnem dnevu hrane – akcija Drobtinica

Ž

e tradicionalno smo prostovoljci Rdečega križa iz Lenarta, Benedikta, Sv. Ane in Jurovskega Dola tudi letos sodelovali v
dobrodelni akciji Drobtinica. Ob
dnevu prehrane in boja proti lakoti
smo v sredini oktobra na štirih lokacijah ponujali podarjeni kruh, pekovske in druge prehranske izdelke
v zameno za prostovoljne prispevke. Pridobljena denarna sredstva
namenjamo za tople obroke socialno ogroženih otrok v naših osmih
osnovnih šolah.
Prostovoljke OŠ Benedikt
Hvaležni in zadovoljni smo ob
spoznanju, da se je veliko naključnih obiskovalcev ustavilo ob stojnicah in nam namenilo prostovoljne
prispevke.
Prav posebej se zahvaljujemo našim zvestim donatorjem: TBP, d. d.,
Lenart; Deanu Kobaletu, s. p.; Sabini Markoli, s. p.; Banki Koper, PE
Lenart, Mardens-u, d. o. o., Lenart
in vsem občinam, kjer delujemo.
V akciji so sodelovali številni sponzorji pekovskih in drugih izdelkov. Zato se še posebej
zahvaljujemo:pekarnam
Spar,
Mercator, Petovar, Šijanec, aktivom Stojnica na Sv. Ani
kmečkih žena iz Benedikta, Sv.
Ane, Sv. Jurija v Slov. goricah; sadjarjem Žinkovič, Čeh in Kraner; Čebelarskemu društvu Sv. Ana (Rudi
Kavčič, Janez Zemljič, Milan Vrbnjak); Zeliščarstvu Danica Kolarič;
Vzreja domačih jajc – Vladimirju in
Valeriji Zadravec; oljarnama Moleh
in Kolarič; Kisarni Simonič; Zelenjavarstvu Polenšak, Žitnemu mlinu Ivan Rožman; Francu Murku ter
županu občine Sv. Ana Silvu Slačku
in ravnatelju OŠ Sveta Ana Borisu
Mlakarju.
Krajani so se na akcijo Drobtinica že navadili; njena simbolika Stojnica v Lenartu
je v razumevanju, naj nihče ne čuti
pomanjkanja, lakote, pri čemer je
preživetje. Prihodnje leto zato ponovno vabipomembna medsebojna povezanost in primo, da nas obiščete ob naših stojnicah!
padnost tistih, ki lahko odstopijo del življenjJadranka Koban, predsednica RKS OZ
skih potrebščin za vse, ki se dnevno borijo za
Lenart

Drobtinica 2014 v Jurovskem Dolu
Člani in članice KO RK Sv. Jurij so
tudi letos sodelovali v akciji Drobtinica pred trgovino Mercator v Jurovskem Dolu. S prodanim kruhom
se je nabralo 166 €. Ves izkupiček
bo namenjen za pomoč socialno
ogroženim otrokom v osnovni šoli
J. Hudalesa Jurovski Dol. Predsednica KORK Sv. Jurij Olga Breznik
se v imenu društva zahvaljuje vsem
članicam RK ter kmečkim gospodinjam, ki so spekle kruh, prav tako pa
vsem občankam in občanom, ki so
s svojim prispevkom omogočili, da
je bila Drobtinica tudi letos uspešna.
D. K., foto: M. Krautič

Dan odprtih vrat v Vrtcu Lenart

L
Prav tako smo bili pri vseh spomenikih na
območju delovanja društva Zveza za vrednote
NOB, kjer smo imeli komemoracije:
-- v Voličini pri centralnem spomeniku
-- v Zg. Voličini pri spomeniku Ele Kristl
Tanje
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Slava jim vsem, ki ste dali svoja življenja za
naš boljši jutri.
Da se morija nikdar ne bi ponovila; smrt fašizmu in svoboda narodu.
Predsednik Zveze za vrednote NOB
Alojz Bezjak

ep jesenski dan se je v torek, 4. 11. 2014,
počasi prevešal v večer, ko smo zaposleni v Vrtcu Lenart z veseljem pričakovali
prve obiskovalce. Nekateri so prišli obujat
spomine, drugi so prišli na obisk s svojimi
otroki, ki še bodo začeli obiskovati vrtec, tretji pa so prišli le zaradi tega, da vidijo, kakšna
je notranjost te mogočne zgradbe: odete v
rumeno, zeleno in rdečo barvo. Ni pa ostala
skrita tudi želja, da bi (predvsem starejši obiskovalci) ob teh dolgih večerih z nekom malo
poklepetali in se spomnili na to, kako je bilo,
ko so bili sami majhni. Tako so klepetali in
modrovali ob toplem čaju in dobrem domačem pecivu, ki so ga pripravili vrtčevski kuharji. Posebno v slast jim je šla domača ocvirkova pogača, ki nas je vse skupaj v mislih
popeljala v dobre stare čase, ko so še doma
pekli take in podobne dobrote.

Vsak obiskovalec (zvrstilo se jih je okrog
50), ki si je na ta dan vzel čas in nas obiskal, je
domov v srcu odnesel delček topline, ki veje
v naših prostorih. V roki pa je stiskal kamenček, ki mu bo služil kot droben spomin in mu
bo mogoče kdaj v življenju prinesel tudi srečo. Kdo ve? In hvala vam, da ste nas obiskali.
Zinka Senčar, vzgojiteljica
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Gasilska zveza Lenart ocenila red in delo
prostovoljnih gasilskih društev

V

sako leto oktobra potekajo aktivnosti
v okviru akcije Oktober – mesec požarne varnosti, v kateri Uprava RS za
zaščito in reševanje v sodelovanju
z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno
varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom za
različne ciljne skupine. Slogan letošnje akcije je: Ko zagori, pomoč
potrebujemo vsi.
V mesecu oktobru že vrsto let
tudi Gasilska zveza Lenart, ki
združuje 10 prostovoljnih gasilskih društev, pripravlja strokovno
ocenjevanje po vseh PGD te zveze.
To je potekalo v nedeljo, 26. oktobra 2014. Namen ocenjevanja je
predvsem red in čistoča gasilske
opreme, vzdrževanje gasilskih domov, pravilno administrativno vodenje v posameznih
PGD in finančno poslovanje. Pri tem velja
omeniti, da se vsa PGD dobro pripravijo za
to strokovno oceno.
Tokrat je slikovni utrinek iz PGD Sv. Jurij v
Slov. goricah, ki je v tem letu obeležilo
80-letnico. Daljnega leta 1934 so takratni krajani ugotovili, da nujno potrebujejo
prostovoljno gasilsko društvo oz. »Požarno
obrambo«, kakor so poslanstvo imenovali
takrat. Na pobudo zavednih in naprednih
Slovencev je leta 1934 prišlo do ustanovnega
občnega zbora. 32 simpatizerjev tega zbora
je prišlo na izvolitev organov v prostovoljno
gasilsko četo Sv. Jurij v Slov. goricah. Na tem
ustanovnem občnem zboru so bili izvoljeni
Uto Wergles za predsednika, Avgust Mulec
za tajnika, Janez Fras st. za blagajnika, Rudolf
Vižetin za poveljnika ter Janez Krajnc za trobentača. Takrat se je za alarmiranje v primeru

požara uporabljalo trobento in plat zvona.
Ob obeležitvi 80-letnice delovanja PGD Sv.
Jurij je bila izdana Kronologija 1934–2014 in

ob tem zahvala dolgoletnemu članu Francu
Fekonju in še nekaterim soustvarjalcem: Rudiju Tetičkoviču, Ivanu Fanedlu, Francu Gajzlerju, Jožetu Škrlecu in drugim.
Ob 80-letnici prostovoljnega gasilskega
poslanstva »skozi čas« je bila 12. septembra
2014 slavnostna seja, ki je potekala v kulturnem domu v Jurovskem Dolu. Prisostvovali
so številni predstavniki okoliških in domačih
prostovoljnih gasilskih društev. Seje so se
udeležili župan občine Sv. Jurij v Slov. goricah Peter Škrlec, predsednik in poveljnik Gasilske zveze Lenart Jože Selinšek in Leopold
Omerzu. Navzoče je uvodoma pozdravil
predsednik domačega društva Gregor Nudl,
ki je med drugim tudi podelil spominske
značke pionirkam in mladinkam, ki so se letošnjega maja udeležile državnega gasilskega
mladinskega tekmovanja.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

blaga, volnene nogavice, copate, različna olja
(bučno, orehovo, mandljevo, idr.), pletene
kape, šale, nogavice … kot pa se za to slovenskogoriško občino spodobi, ni manjkala
lepa ljudska pesem, ki so ji pritegnili navzoči,
ter topla malica, ki jo je pripravilo Društvo
kmečkih žena in deklet Sv. Ana,
za odlično kapljico pa je poskrbelo domače vinogradniško društvo.
Vino je blagoslovil farni župnik
Tonček Fras, v goste je prišel celo
sveti Martin, ki je ravno občudoval
Martinovo pot, ki je deloma speljana skozi te kraje. Župan Silvo Slaček je v nagovoru poudaril pomen
tega običaja v teh krajih in s ponosom povedal, da je občina zelo poznana po odličnih vinih tod okoli
in da si je potrebno prizadevati, da
bi te dobrote, ki jih v tem kraju ne
manjka, in te rokodelske sposob-

Ugotovili so, da je vinski letnik 2014 odličen
V Benediktu so pripravili zanimivo 12. Martinovo pokušino, kjer je
bilo vse brezplačno

V

organizaciji Turistično-vinogradniškega društva Benedikt in občine je na parkirišču Penziona Petelin v središču
kraja 16. novembra potekalo tradicionalno 12. „Pomartinovanje“,
na katerem se je zbralo nekoliko
manj občanov, kot so jih pričakovali. Kljub temu je bilo prijetno in
veselo na platoju, kjer so obiskovalci lahko poskusili, kaj so pridelali

22. srečanje gasilskih veteranov

Š

estega novembra 2014 se je v organizaciji
Gasilske zveze Lenart na družabnem srečanju zbralo 82 gasilcev veteranov iz vseh
desetih PGD GZ Lenart. Srečanja se je udeležil predsednik komisije gasilskih veteranov pri
svetu podravske regije Borut Predan. Najprej
je vse zbrane pozdravil in zaželel dobrodošlico v občini Sveti Jurij v Slov. goricah predsednik GZ Lenart Jože Selinšek. Prav tako je v
pozdravnem nagovoru zaželel dobro počutje
predsednik PGD Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je
to srečanje tudi organiziralo, Gregor Nudl.
Zbranim je med
drugim predstavila
in lepo orisala nekaj
pomembnih
zgodovinsko-kulturnih
znamenitosti, ki se
nahajajo v središču
Jurovskega Dola in
širše na območju občine Sveti Jurij, predsednica Turističnega
društva Dediščina
Jurovski Dol Marija

Šauperl. Tako smo si zbrani najprej ogledali
obnovljeni osrednji trg, farno cerkev sv. Jurija in še pred kratkim lepo obnovljen kulturni
dom. O tej pridobitvi je nekaj besed spregovoril župan občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah Peter Škrlec.
Po tej predstavitvi smo bili vsi udeleženci
vabljeni na prijetno druženje na Turistično
kmetijo Janeza Škrleca v Zg. Partinju. Tudi to
srečanje gasilskih veteranov bo ostalo vsem v
lepem spominu.
Rudi Tetičkovič, Foto Tone

O
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domači vinogradniki, ki jih je v društvu nad
70. Posebej pa preseneča, da so vinogradniki
in nekateri drugi domačini svoje pridelke in
druge dobrote vsem obiskovalcem ponudili
kar zastonj.
In tudi zaradi tega je župan Milan Gumzar,
ki se je ves čas moral ukvarjati z gosti, toda
nikakor ni pozabil pozdraviti tudi slehernega občana, bil upravičeno ponosen. Prisotne
je sicer pozdravil tudi predsednik Društva
vinogradnikov Benedikt in domači viničar

ter slovenski vinski vitez Zlatko Borak. Povedal je, da so se
že ob ustanovitvi društva pred
dobrim desetletjem dogovorili,
da bodo vsako leto tradicionalno pripravljali svoje martinovanje prvo nedeljo po sv. Martinu. Borak je pridno natakal
benedičana, župan Gumzar je
natakal „županovo vino“, sestavljeno iz treh sort, ki rastejo na
hribčku nad Benediktom, tik
ob rojstni hiši domoljuba Dominika Čolnika.
Na prijetnem srečanju so obiskovalci ugotovili, da so benediški vinogradniki v letu
2014 pridelali odlično kapljico. Za zabavo
so poskrbeli člani ansambla Vinska trta, krst
mošta pa so s sojenjem „umazanemu in porednemu moštu“ v posebni igri opravili člani
dramske sekcije sosednjega Turistično-vinogradniškega društva Sv. Trojica.
Besedilo in foto: O. B.

Lep obisk Martinovega koncerta 2014 v Benediktu

Štajerski fakini in njihovi gostje navdušili

Martinovanje na Sveti Ani
koli poznana kot občina z odličnimi
vini in bogato vinsko kulturo in kulinariko je občina Sveta Ana v sodelo-

nosti bile spodbuda za obogateno turistično
ponudbo, ki je za občino izrednega pomena,
saj si želijo privabiti čim več gostov v ta kraj
in prikazati, da so lahko tudi majhne občine
uspešne, ker se za ta uspeh zelo trudijo.
Suzana Rejak Breznik

vanju s turističnim društvom pripravila krst
vina na način, kot se za te vinorodne kraje
prav zares spodobi. Snetje klopotca je pomenilo konec toplega leta in dela
v vinogradu in so ga letos s
pomočjo Darka Štumbergerja
izvedli krajani zaselka Rožengrunt Lokavec. Prireditev se
je odvijala na pokriti razgledni ploščadi, kjer so se zbrali
domačini in obiskovalci Sv.
Ane iz Kopra in z Raven na
Koroškem. Domačini, ki se
ukvarjajo s katerokoli dodatno
dejavnostjo, so na ogled postavili zanimive izdelke, tako
smo lahko občudovali kvačkane šale, metulje, obeske za božično drevo, ogrlice, punčke iz

V

športni dvorani Benedikt je potekal
Martinov koncert 2014 s Štajerskimi
fakini. Na odlično obiskanem koncertu, ki je navdušil vse prisotne, so člani ansambla, ki domuje v Spodnjih Ivanjcih, predstavili svojo novo zgoščenko. Kot gostje so
zanimiv glasbeno-humoristični večer, ki ga je
povezovala odlična glasbenica Maja Oderlap,
popestrili Gadi, Pajdaši, ansambel Štrk, Mladih 5, Trubadurji, Klapovühi,
Šaljivci ter humorist gasilec
Sašo.
Ivan Fleisinger, Uroš Ketiš,
Miha Kirbiš in Alen Partlič,
vsak v ansamblu igra po več
inštrumentov, so vedno pripravljeni na zabavo in norčije. Nastanek ansambla sega v
leto 2006, od takrat so veliko
nastopali na raznoraznih prireditvah, porokah in privatnih zabavah. Imeli so nekaj
kadrovskih sprememb, ampak
sedaj delujejo kot pravi "dream
team" za dobro glasbo, zabavo

ter humor. Vso glasbo izvajajo v živo.
Vodja ansambla Ivan Fleisinger je še posebej ponosen na dve lanski nagradi, ko so na
Festivalu narodnozabavne glasbe Cerkvenjak
2013 za svojo skladbo Samski fant osvojili
prvo nagrado po izboru občinstva ter drugo
nagrado po izboru žirije.
Besedilo in foto: O. B.
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Martinovanje pri Sveti Trojici 2014

Č

lani Društva vinogradnikov in predstavniki
občine
Sveta Trojica smo že nekaj
časa razmišljali o drugačni
vsebini praznovanja godu
sv. Martina. Lani smo premierno izvedli obsodbo
mošta v izvedbi gledališke skupine Turističnega
društva. Zaradi pozitivnih
mnenj in pohval smo se
tudi letos odločili, da krst
mošta opravimo z isto skupino in s skoraj isto vsebino. Praznovanje se je pričelo v soboto, 8. novembra,
pred staro prešo.
Krst mošta s sodiščem in poroto je po našem mnenju mnogo bolj pristen in sprejemljiv za vinogradnike in cerkvene predstavnike. Skeč z naslovom Pravična sodba mošta je
šaljiva, pa vendar ponazarja, kaj se z moštom
dogaja v sodu in z ljudmi, ki ga preveč pokušajo. Po izreku sodbe in izrečeni zaobljubi, da
se bo moštek poboljšal, se je pričela pokušnja
mladega vina. Opravili so jo člani sodišča,
župan Darko Fras in podpredsednik Društva

vinogradnikov Milan Šalamun. Soglasno so
ugotovili, da je letošnje vino kljub neugodnim
vremenskim razmeram zelo dobre kvalitete. Nato so mlado vino lahko pokušali tudi
obiskovalci prireditve. Za veselo vzdušje sta
poskrbela znani pevec Rudi Šantl in glasbena
družina Donko iz Oseka, ki se prav v tem času
pripravlja na odprtje svojega vinotoča.
Dogajanje se je preselilo v samostansko

klet, kjer sta domača župnika pater Bernard
Goličnik in pater Jurij opravila blagoslov mladega vina. Sledila sta druženje in pokušnja
mladih vin naših vinogradnikov in vinarjev.
Ves čas martinovanja je potekal zanimiv kulturni program, pri čemer ni manjkalo vinskih
napitnic, ki jih je prepeval Rudi Šantl, ki se
mu je pozneje priključil domačin Jože Golob.
Župan Darko Fras se je v nagovoru zahvalil
za organizacijo in izvedbo programa. Posebej
mu je ugajal nov način izvedbe prehoda žlahtne kapljice iz mošta v vino ter nastop vseh
nastopajočih v kulturnem programu.
S prireditvijo v samostanski
kleti se približujemo izvirnemu
martinovanju, oziroma želimo
obeležiti prehod mošta v vino,
kot je to bilo nekoč. O svetem
Martinu in njegovih zaslugah
za vinogradnike bomo morali
ljudi še nekaj časa izobraževati.
V začetku 21. stoletja se je na
podlagi raznih študij uveljavilo mnenje, da uživanje vina
v zmernih količinah ugodno
deluje na zdravje. Zmerno pitje
in spoštovanje vina je osnovna
vinska kultura, na kar opozarjamo trojiški vinogradniki.
Ob prijetnem druženju so obiskovalcem
trojiški vinogradniki ponudili svoja vina,
med katerimi nista manjkali penini Martin
IN Martina lanskega letnika, ki ju prideluje
družina Klobasa. V društvu smo prepričani,
da moramo vino ceniti in ga kulturno uživati,
saj nas spremlja od rojstva do smrti.
Peter Leopold

Martinovanje in kronanje vinske kraljice v
Cerkvenjaku

V

središču Cerkvenjaka, ob znameniti
Johanezovi trti, potomki 450-letne
trte modre kavčine z Lenta v Mariboru, in na platoju pred gasilskim domom je
v nedeljo, 16. novembra, potekalo martinovanje, ki sta ga pripravili občina Cerkvenjak
in Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina
Cerkvenjak. Obenem je
potekalo tudi kronanje 4.
cerkvenjaške vinske kraljice Martine Breznik. Kot
se za martinovanje spodobi, so vinogradniki, člani
društva Vinogradnikov in
ljubiteljev vina Cerkvenjak,
povabili vinogradnike, ki
so na stojnicah ponujali
njihova vina. Na stojnicah
so kmečke in druge dobrote ponujale tudi pridne gospodinje. Kakor vsako leto
je tudi letos TD Cerkvenjak
obiskovalcem ponujalo pečene kostanje.
Med obiskovalci je bilo tudi veliko gostov.
Med njimi smo srečali župana občine Radenci Janeza Rihtariča, župana občine Sv. Jurij ob
Ščavnici Mirka Petroviča, domačega župnika Janka Babiča, vinske viteze in člane TD
Šentpeter–Vrtojba, ki so se na prireditev pripeljali z avtobusom. Ne smemo pozabiti številnih vinskih kraljic, ki so prišle iz bližnjih
in oddaljenih krajev in so s svojo prisotnostjo
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obogatile prireditev. Župan Marjan Žmavc
je ob pozdravu izrazil zadovoljstvo, da se je
prireditve udeležilo tako lepo število udeležencev. Predsednik društva Ivan Janez Pučko
je dejal, da je letošnje martinovanje posebej
vesel dogodek, saj ga obeležuje tudi kronanje
nove vinske kraljice.

devala, da bo predstavljala
občino in vina, ki jih pridelujejo vinogradniki na tem
področju.
Martinovanje se je nadaljevalo z druženjem ob
vinski kapljici ter ob zvokih glasbe ansambla Veseli
Slavčki iz Maribora.
Ludvik Kramberger

Veselo martinovanje v občini Sv. Jurij v
Slov. goricah

N

a trgu v Jurovskem
Dolu so lokalni vinogradniki skupaj s
članicami Društva kmečkih
gospodinj Sv. Jurij in KD
Ivan Cankar pripravili tradicionalno Jurovsko martinovanje, ki je potekalo na
Martinovo nedeljo, 9. novembra, po 2. sveti maši.
V kulturnem programu
so nastopili člani Jurovskega okteta, folklorna skupina
Jurovčan ter Srčni muzikantje.
Tako kot pretekla leta je
farni župnik Janko Görgner opravil blagoslov
mošta, ki se je tako simbolično spremenil v

vino. Zbrano množico, ki je okušala letošnji,
sicer zahtevno pridelan pridelek vinogradov
in dobrote, ki so jih pripravile kmečke gospodinje, je nagovoril domači župan Peter
Škrlec. Kot pomemben korak naprej
šteje dejstvo, da so po osmih letih soorganizacije te prireditve, na kateri je
bil večji delež organizacije na občini,
tokratno organizacijo martinovanja
skorajda v celoti prevzela lokalna društva. Občina pa seveda še naprej stoji
ob strani tej pomembni etnološki prireditvi za Slovenske gorice s strokovnimi nasveti in tudi finančno, preko
razpisov, namenjenih društvom.
Dejan Kramberger, foto: Alojz Žnofl

Božično- novoletne prireditve v Lenartu

Lenarški december bo vesel in razigran, zlasti ob petkih in sobotah, ko bodo na Trgu
osvoboditve potekale prireditve, ponudba vina in ostalih pijač v hišicah in božično –novoletni sejem z zanimivo ponudbo daril in drugih izdelkov na stojnicah. Ob petkih in sobotah (5., 6., 12., 13., 19. in 20. december) se bodo ob 17. uri pričele prireditve za otroke
z obiskom Miklavža ali Božička, ob 18. uri bodo koncerti za odrasle. Božični sejem se bo
pričel že ob 16. uri. V Domu kulture Lenart bo še vrsta drugih prireditev, o katerih bodo
občani obveščeni preko spleta in javnih medijev.
Vrhunec prireditev bo silvestrovanje na Trgu osvoboditve z ansamblom Trubadurji.

Vabljeni!

KUPON
ZA 30% POPUST
NA IZDELAVO
FOTO-KOLEDARJEV 2015

Sv. Martin, ki ga je poosebljal Samo Tuš
– Korl na svoj poseben način, je spremenil
mošt v vino. Novo vino je blagoslovil domači
župnik Janko Babič, ki je sam dober vinogradnik in član društva.
Ob obredu kronanja so sneli krono dosedanji vinski kraljici Poloni Čeh ter jo posadili
na glavo nove vinske kraljice Martine Breznik iz Komarnice. Kot je dejala, si bo priza-
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Z NARAVO

Ali smo ob ločevanju odpadkov dosledni?
V preteklih izdajah Ovtarjevih novic smo
opozarjali na pomembnost ločevanja komunalnih odpadkov, predvsem zaradi nujnosti
zmanjševanja količin mešanih komunalnih
odpadkov in povečevanja deleža odpadkov
za ponovno uporabo ter predelavo, kar je
zahteva slovenske zakonodaje na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
Pri primerjanju podatkov o načrtovanih
in dejanskih količinah posameznih vrst komunalnih odpadkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta na območju občin bivše
Občine Lenart ugotavljamo zmanjšanje količin papirja in mešane embalaže, količine
stekla, biološko razgradljivih ter kosovnih
odpadkov pa so se povečale, medtem ko so
količine mešanih komunalnih odpadkov
ostale na ravni načrtovanih.
Ob nedoseganju zastavljenih ciljev poseben problem predstavlja sestava odloženih
odpadkov v zabojnike in vrečke za zbiranje
posameznih vrst odpadkov. Žal ugotavljamo, da so odpadki odloženi v nasprotju z
našimi navodili o pravilnem ločevanju.
Najpogostejše napake :
-- V zabojniku za mešane komunalne odpadke so pogosto vse vrste odpadkov,
kot so nevarni odpadki, elektronska
oprema, biološko razgradljivi odpadki,
papir, plastenke, gradbeni odpadki, … V

ta zabojnik sodijo samo odpadki, ki jih
po ločevanju ne moremo odložiti v zabojnik za papir in biološko razgradljive
odpadke ter vrečke za mešano embalažo.
Nevarne in kosovne odpadke lahko oddamo v zbirnem centru v Sp. Porčiču ali
ob akciji zbiranje teh odpadkov;
-- Biološko razgradljivi odpadki so pogosto odloženi skupaj s plastičnimi vrečkami. Odpadke je potrebno iztresti iz
vrečk, te pa odložiti med mešane komunalne odpadke, če so onesnažene ali
pa med mešano embalažo, če so čiste. V
zabojnik za biološko razgradljive odpadke lahko odlagamo ohlajen lesni pepel
(ohlajen premogov pepel sodi med mešane komunalne odpadke);
-- Plastenke, pločevinke in tetrapaki niso
stisnjeni in očiščeni. Pred njihovim
odlaganjem jih je potrebno izprazniti,
očistiti ter stisniti. Folije je dovoljeno
odložiti v vrečko za mešano embalažo,
če je očiščena, v nasprotnem primeru jo
je potrebno odložiti med mešane komunalne odpadke;
-- Pri zbiranju papirja je potrebno kartonske škatle raztrgati in jih zloženo odložiti
v zabojnik za zbiranje papirja. Vreče od
cementa ne spadajo med papir, pač pa
med mešane komunalne odpadke.

Ugotavljanje sestave mešanih komunalnih odpadkov
V septembru 2014 smo izvedli akcijo
ugotavljanja sestave odpadkov v zabojnikih
za mešane komunalne odpadke. Akcijo smo
izvedli v vseh občinah, v katerih izvajamo
gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, podatke
pa prikazujemo samo za Občine Benedikt,
Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter Sveti Jurij v
Slovenskih goricah. V ugotavljanje sestave
je bilo vključenih 112 vzorcev fizičnih oseb
in 34 vzorcev pravnih oseb.
Občina
Lenart
Sveta Ana
Benedikt
Cerkvenjak
Sveta Trojica
Sveti Jurij v
Sl. goricah

mešani
komunalni
odpadki

izvajali tudi v bodoče, o njih pa seznanjali
posamezne občine ter uporabnike storitev,
pri katerih bomo vzeli vzorce. Ne glede na
dejstvo, da občinski odloki določajo sankcije za nepravilno ločevanje, to ni naš namen. Naš namen je opozarjanje na napake
ter svetovanje, kako napake odpravljati. V
primeru ponavljajočih kršitev tudi sankcioniranje ni izključeno.
Odgovor na zastavljeno vprašanje v naslovu si moramo zastavljati venomer, kadar
v roki držimo kateri koli odpadek in se od-

papir in
steklena
mešana
papirna
embalaža
embalaža
embalaža

78,01
75,01
67,19
67,03
66,82
64,62

5,28
3,51
7,80
2,85
3,50
6,56

7,46
8,74
5,83
11,88
5,44
12,92

Iz tabele izhaja, da so bili najboljši rezultati vzorcev z območja občine Lenart in
najslabši iz občine Sveti Jurij v Slovenskih
goricah. Opozarjamo, da gre za rezultate
vzorcev, zato ne moremo govoriti o rezultatih posameznih občin.
Z doslednejšim ločevanjem odpadkov
bomo lahko zmanjšali skupne stroške ravnanja s komunalnimi odpadki, saj so ti v
precejšnji meri odvisni od količin mešanih
komunalnih odpadkov, ki jih je potrebno
obdelati v skladu s predpisi, nato pa zagotoviti odstranjevanje »produktov« obdelave. Ugotavljanje sestave odpadkov bomo

Sončna jabolka

D

ruštvo za trajnostni razvoj Slovenskih
goric Mi za vse nas praznuje prvo leto
delovanja. V tem času je bilo izvedenih
nekaj dogodkov: predavanja, posveti in akcije, ter sproženih nekaj intervencij inšpekcijam
(sežiganje, ambrozija). Največ prijav je bilo
iz občin Benedikt, Sveta Ana in Lenart. Kljub
temu, da obstajajo uradni organi pregona, lahko društvo kot vmesni člen poskrbi za dodatno
varnost anonimnosti prijave, ker očitno ni dovolj zaupanja v uradne osebe. Prijave so možne
preko spleta ali po telefonu.
V naslednjem letu bi radi združevali pridelovalce sadja (tudi hobi sadjarje, ki imajo preveč
jabolk) ob blagovni znamki "Sončno jabolko",
ker so prav Slovenske gorice bogate s soncem,
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0,94
1,66
3,09
1,96
0,72
5,46

biološko
razgradljivi
odpadki
8,31
7,35
14,66
16,19
22,66
6,37

nevarni
odpadki
0,00
1,89
1,10
0,09
0,25
0,00

Prejeli smo plaketo za najboljše letno
poročilo
»Primer, kako kratko, jasno in natančno pojasniti
poslovanje v vseh poglavjih
letnega poročila, tako slabe
kot dobre vplive na poslovanje«, so besede, s katerimi je
ocenjevalna komisija povzela naše letno poročilo, nagrajeno v kategoriji srednjih
in malih podjetij.
Tudi letos je poslovna akademija časnika Finance podelila plakete za
najboljša letna poročila za leto 2013. Komisija je ocenjevala štiri področja. Uvodni del
je moral, ob kazalu, vsebovati tudi finančne
in druge poudarke ter poročilo predsednika
uprave in nadzornega sveta. Znotraj računovodskega poročila se je ocenjevalo upravičenost izbranih računovodskih usmeritev,
računovodske izkaze, pravilnost, smiselnost
in tehnično izvedbo razkritij. Poslovni del
poročila je predstavljal analizo poslovanja,
gospodarskega gibanja, vizijo, strategijo in načrte, tveganje in upravljanje družbe ter
trajnostni razvoj. Ker je letno
poročilo nekakšna osebna izkaznica vsake organizacije in
je namenjena različnim bralcem, je komisija upoštevala
tudi komunikacijski vidik
poročila.
Pri ocenjevanju odločajo
detajli, saj so razlike med letnimi poročili majhne, zato je
posebej pomembno, da se celostna podoba zrcali od prve
do zadnje strani, da so grafi

in tabele pregledni. Rdeča
nit našega letnega poročila je
primerljivost rezultatov prejšnjega leta z rezultati zadnjih
petih let ter primerljivost
rezultatov z drugimi gospodarskimi subjekti v panogi.
Analizirali smo tudi zadovoljstvo naših zaposlenih in
ga primerjali z rezultati prejšnjih let ter poudarili vsebine
trajnostnega razvoja.
Ker ne spimo na lovorikah, bomo tudi v
prihodnje imeli na skrbi varno in zdravo
oskrbo s pitno vodo, odnos do zaposlenih
in razvoj novih poslovnih priložnosti v
smeri poslovne odličnosti podjetja.
Uspeh podjetja je uspeh vseh zaposlenih,
zato smo še posebej ponosni, da je nagrajeno poslovno poročilo delo naših zaposlenih, brez pomoči zunanjih svetovalcev.

ostalo
0,00
1,84
0,33
0,00
0,61
4,07

Kmetijska svetovalna služba Lenart

PREDSTAVITEV NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU NEPOSREDNIH PLAČIL V
KMETIJSTVU TER KMETIJSKO OKOLJSKIH IN PODNEBNIH PLAČIL
v četrtek, 4. decembra 2014, ob 10. uri v Domu kulture v Lenartu, Trg osvoboditve 2, Lenart

ločamo, v kateri zabojnik ali vrečko ga odložiti ali odpeljati v zbirni center.
Navodila za pravilno ločevanje odpadkov najdete na spletni strani:
www.saubermacher.si/uporabno/navodilo za ločevanje odpadkov ali jih dobite na
tel. št. 02/620 23 00 in 02/620 23 01.

Vabljeni kmetovalci celotnih Slovenskih goric!
KGZS Zavod Ptuj, Kmetijska svetovalna služba Lenart

Novosti iz nove Uredbe o dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji

D
imajo pa obliko jabolka. Vabljeni na
občni zbor, kjer
bomo prvič spregovorili o tem. S
tem se bo odprla
možnost
dodatnega zaslužka na
domačem vrtu in
zmanjšala količina
zavrženega in neporabljenega sadja.
Občni zbor bo v petek, 12. 12. 2014, ob 19ih v Lenartu. Prosimo, da se zaradi rezervacije
prostora in organizacije prijavite.
Izak Matej Ciraj, predsednik
Društva Mi za vse nas, www.zavsenas.si
MiZaVseNas@gmail.com, 040 492 562

opolnilna dejavnost je v Zakonu o
kmetijstvu opredeljena kot s kmetijstvom in gozdarstvom povezana
dejavnost, ki se lahko registrira na kmetiji.
Na našem območju si z dopolnilnimi dejavnostmi kar nekaj kmetij zagotavlja dodaten
dohodek.
Doslej je bilo to področje regulirano z
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah iz leta 2005, julija letos pa je stopila v veljavo nova uredba (Ul.RS 58/2014). Glede na
to, da je bilo njeno sprejetje neobičajno hitro
in da stroka o tem ni vedela skoraj nič, je bilo
pričakovati težave, ki so se dejansko kmalu
pokazale. Večja težava je bila ukinitev fotovoltaike kot dopolnilne dejavnosti, zato bodo
morale kmetije, ki imajo na svojih kmetijskih objektih postavljene sončne elektrarne,
po 1. 1. 2016 svojo dejavnost registrirati kot
s.p. ali kot samostojna družba. Veliko kmetij, ki so registrirane za prodajo bučnega olja,
predelanega na drugem obratu, bo moralo
to dejavnost v okviru dopolnilne dejavnosti

opustiti ali se drugače registrirati, saj nova
uredba te dejavnosti ne dopušča. Pri turizmu
na kmetijah prinaša uredba nekaj novosti,
kot je prepoved prodaje pijač na vinotoču,
razen lastnega vina in dokupljene naravne in
mineralne vode. Prav tako ni možno imeti na
kmetiji hkrati registrirane dopolnilne dejavnosti vinotoča in katere koli druge turistične
dejavnosti. Novost v uredbi je vključitev apiterapije in nekaj dodatnih ugodnosti za čebelarje. Omejujejo se strojne storitve, količine
izdelkov pri peki kruha in peciva in drugo, po
drugi strani pa uredba nalaga kmetijam nove
obveznosti poročanja in evidenc. Navedla
sem le nekaj najvidnejših novosti.
Nosilci imajo eno leto časa, to je do
1.1.2016, da svoje dejavnosti ustrezno prilagodijo novim zakonskim pogojem, zato priporočamo, da kmetije ne hitijo s spremembami, saj glede na kritike, ki letijo na uredbo,
lahko realno pričakujemo spremembe.
Cvetka Bogdan, KGZ Ptuj,
Kmetijska svetovalna služba Lenart
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Slovenske gorice obiskali člani društva za
ohranjanje zlatovrank iz Avstrije

V

nedeljo, 9. novembra, so Slovenske
nike. Na njih lovi večje žuželke, kot so bragorice obiskali člani društva Lebenmorji, kobilice in različne hrošče ter manjše
de Erde im Vulkanland (L.E.i.V) iz
sesalce, npr. miši. Iz Slovenskih goric, kjer
avstrijske Štajerske. Društvo so v kraju Staje nazadnje gnezdila v Sloveniji, je izginila
inz bei Straden ustanovili pred 10 leti z nazaradi pretirane uporabe fitofarmacevtskih
menom varstva in ohranjanja v evropskem
sredstev, melioracij in komasacij kmetijskih
merilu ogrožene ptice zlatovranke ter narazemljišč. Ljudje so travnike po dolinah poveve v območju Natura 2000 Südoststeirisches
čini preorali v njive ali jih z drenažo osušili
Hügelland v jugovzhodni
Štajerski. Danes društvo
združuje številne posameznike, kmete in skupnosti
ter spada med najbolj pomembne naravovarstvene
organizacije na avstrijskem
Štajerskem.
Osnovni namen njihovega obiska je bil ogled
nekdanjega območja Natura 2000 Slovenske gorice - doli, kjer so do leta
2005 gnezdile zlatovranke,
in seznanitev z razlogi za
njihovo izumrtje. Predsednik društva L.E.i.V mag. Z udeleženci izleta v dolini Velke
Bernard Wieser je v Slovenskih goricah že deloval, saj je skupaj z Društvom za opazovanje
in zaradi lažjega obračanja z velikimi trakin proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v
torji posekali mejice ter posamezna drevesa
preteklosti sofinanciral nakup in namestitev
v visokodebelnih sadovnjakih. Posledično je
gnezdilnic za zlatovranke v območju Natura
zlatovranka izgubila mesta za gnezdenje, dra2000 Slovenske gorice – doli. Žal takrat brez
stično pa se je zmanjšalo tudi število žuželk.
uspeha. Avstrijci se zavedajo, da bomo brez
Z namenom, da zlatovrankam in drugim
izboljšanja življenjskih pogojev in ohranitve
pticam kulturne krajine v Slovenskih gorizlatovrank, ki bi gnezdile v Sloveniji, v pricah izboljšamo življenjske pogoje, s člani
hodnje težko ohranili zadnje zlatovranke pri
Lebende Erde im Vulkanland v prihodnosti
njih. Ptice ne poznajo meja in se med obmonačrtujemo določene ukrepe. Zato smo si na
čji lahko selijo, ko izbirajo najboljša območja
izletu ogledali dolino Velke, kjer je zlatovranza gnezdenje. Blaurackengebiet ali območje
ka nazadnje gnezdila v Slovenskih goricah,
zlatovrank je pri njih poznano po celi državi.
se sprehodili v Jurovskem Dolu in Malni ter
Vsako leto ga obišče več tisoč ljudi z nameizlet končali v Zgornji Velki.
nom, da vidijo zadnje 3 pare te vrste v AvstriČlani Društva za opazovanje in proučevaji, kar posredno ali neposredno domačinom
nje ptic Slovenije (DOPPS) že zdaj vabimo na
in regiji prinese nekaj denarja. Razlogi, zarafebruarsko predavanje v Knjižnici Lenart o
di katerih je nekdaj dokaj pogosta ptica pri
naravovarstvenih ukrepih na Goričkem, ki so
nas do letošnjega leta veljala za izumrlo, pa so
letos pripomogli, da je zlatovranka ponovno
zelo podobni avstrijskim.
gnezdila v Sloveniji. Več na www.ptice.si
Zlatovranka ali zlatovrenka, kot jo kličejo
Gregor Domanjko, Društvo za opazovanje
domačini, za gnezdenje potrebuje debelejša
in proučevanje ptic Slovenije
drevesa z dupli, za življenje pa mejice med
Foto: Mojca Podletnik
travniki oz. njivami in rastlinsko bogate trav-

Lovsko prijateljstvo in tovarištvo ne poznata meja

V

prazničnem letu je LD Dobrava poleg
šal pogoje za malo divjad. Kljub temu pa je
razvitja prapora in svečane akademije
Diana naklonila kar nekaj priložnosti, ki pa
ob 60-letnici ustanovitve pripravijih lovci v glavnem niso želeli izkoristiti. Cilj
la še nekaj manjših dogodkov. Mednje sodi
druženja je že vrsto let bolj krepitev tovaritudi tradicionalno jesensko srečanje lovcev iz
ških in prijateljskih stikov kot pa lov vse bolj
Slovenskih goric in iz Kobanskega v okviru dobrega sodelovanja pobratenih
LD Dobrava in Vurmat s
Sv. Duha na Ostrem Vrhu.
Letošnje srečanje je bilo v
Andrencih pri Cerkvenjaku, kje so pripravili krajši
skupni lov na fazane in zajce. V prekrasnem sončnem
vremenu so lovci uživali v
jesenskih barvah slikovite
Andrenške doline, ki je na
žalost doživela grob poseg
v obliki agro in hidromelioracije na obeh straneh Sproščeni klepet ob malici pri Vajngerlovih v Stanetincih
Andrenškega potoka. Ta
poseg je močno poslabogrožene male divjadi. Po lovu
in malici pri Vajngerlovih v
Stanetincih so se lovci obeh LD
za konec zbrali še na zadnjem
pogonu v lovskem domu v
Dobravi, kjer so se zadržali do
večernih ur. Pokrovitelj srečanja je bila Tovarna bovdenov in
plastike iz Lenarta ( TBP, d.d.),
kar je dokaz dobrega sodelovanja LD Dobrava tudi z gospodarskimi družbami.
M. T., foto: Peter Rajniš
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Kurilna sezona je tukaj!

K

ljub temu da letošnje poletje ni bilo med najlepšimi,
pa so, upam, vsi lastniki in
uporabniki stanovanjskih objektov zelo veseli jesenskih temperatur. V tem času, ko je večino let
nazaj bila kurilna sezona v polnem teku, je v Sloveniji še vedno
t.i. prehodno obdobje.

Potrebni ukrepi

Najprej velja, da bi naj bile
glavne naloge vzdrževanja, čiščenja in servisiranja opravljene po
koncu kurilne sezone.
Kot drugo je dobrodošel zaključek, da si
lahko lastnik ali uporabnik kurilne naprave
določena dela in preglede opravi kar sam.
Med temi ukrepi jih je največ kontrolnega
značaja.
Uporabnik kurilne naprave lahko sam
kontrolira tlak v razvodnem sistemu, ki naj
bi bil 1,5 bara. Po potrebi se sistem dopolni, v
primeru zniževanja tlaka pa je potrebno poiskati mesta, kjer sistem pušča. Prav tako lahko uporabnik preveri tlak v razteznih posodi,
ki naj bi bil med 1,8 in 3 bari.
Eden od pomembnih ukrepov je odzračevanje ogrevalnega sistema in preverjanje delovanja ventilov na radiatorjih.
Kurilnica bi naj bila, ne glede na način
ogrevanja, primerno čista, dostopna, v njej
pa naj ne bi bilo stvari, ki tja ne sodijo.
Obsežnost vseh vzdrževalnih in servisnih
del pa je odvisna od vrste kurilnih naprav.
Največ vzdrževanja in dela potrebujejo kurilne naprave na lesno biomaso. Med te zagotovo spada čiščenje dimnikov, ki naj bi jih za te
kurilne naprave čistili dvakrat na leto, dela pa
naj bi izvajali za to pooblaščeni izvajalci.
Nekaj manj vzdrževanja imajo kurilne
naprave na tekoča ali plinasta kuriva. Nastavitve, čiščenje in vzdrževanje gorilnikov naj
opravi pooblaščeni serviser.

Vzdrževanje toplotnih črpalk

Vse kurilne naprave naj se redno pregledujejo, vzdržujejo in čistijo. To pa še posebej

velja za toplotne črpalke (TČ).
Najprej se priporoča proučiti
navodila o vzdrževanju in servisiranju TČ v dokumentaciji, katero investitor prejme od izvajalca
del ali proizvajalca TČ. V kolikor
se navodila izgubijo, se jih lahko
ponovno dobi pri pooblaščenem
prodajalcu ali serviserju.
Pogostost vzdrževalnih del je v
večini primerov odvisna od kvalitete TČ. Običajno velja pravilo,
da imajo kvalitetnejše kurilne naprave daljši
termin med servisi. Take TČ naj bi tako imele
reden servisni pregled pooblaščenega serviserja na vsaki dve leti.
Veliko del pa lahko uporabnik, tudi pri
ogrevanju s TČ, opravi kar sam. Med temi
deli so bolj preverjanja, kamor spadajo tesnost plinske povezave, količina in stanje
hladilnega sredstva ter čiščenje magnetno-ciklonskega filtra in zunanji izmenjevalec
(slednja dva pri TČ zrak-voda). Enkrat letno
naj bi se preveril tudi odvod kondenza, ostala
dela pa se prepustijo pooblaščenemu serviserju.
Nekateri proizvajalci TČ predpisujejo zamenjavo filtrov vsako leto, drugi spet še kaka
dodatna dela in posege, zato je potrebno
dana navodila upoštevati.
Na varčno in dolgotrajno delovanje TČ
lahko vpliva vsaka malenkost, zato je malenkosti potrebno upoštevati.

Zaključek

Do konca leta imajo lastniki stanovanjskih
objektov socialno ogroženih družin možnost,
da si na njim najbližjem centru za socialno
delo zagotovijo brezplačen obisk energetskega svetovalca iz mreže ENSVET. Skupaj s svetovalcem bodo proučili in analizirali porabo
kuriv, vode in električne energije ter z vgradnjo nekaterih pripomočkov in podanimi
nasveti znižali mesečne stroške.
Dominik Pongračič, inž. str., energetski
svetovalec v mreži ENSVET

Po Poti svetega Martina

V

času okrog godu sv. Martina se tega
krščanskega svetnika spominjamo
v glavnem z različnimi oblikami veseljačenja – martinovanji. Lahko pa se skozi
vse leto tudi z različnimi oblikami rekreacije (romanja, pohodništvo, teki, kolesarjenje)
odpravimo na »Pot svetega Martina«. Evropsko kulturno pot svetega Martina (Via Sancti Martini / Saint Martin de Tours) je Svet
Evrope leta 2005 vključil v program kulturnih poti, ki so posvečene velikim evropskim
osebnostim. Gre za pot, ki povezuje mesta,
povezana s spominom na enega najbolj priljubljenih svetnikov Evrope, pa tudi v svetu,
svetega Martina. Po svetu je kar 5991 cerkva
posvečenih temu svetniku, v Sloveniji pa 98.
Rojen je bil v Sombotelu (Szombathely) na
Madžarskem, v tamkajšnjem nekdanjem rimskem naselju Savaria
in tedaj med rimskimi
vojaki ni izstopal le s
pogumom, pač pa tudi z
dobroto ter sočustvovanjem z bolnimi in revnimi. Ena od legend pravi
(tako je velikokrat tudi
naslikan !), da je pred
mestnimi vrati Amiensa
prezeblemu beraču predal pol svojega vojaškega plašča.
Pot se torej začne na
Madžarskem v Sombotelu (Szombathely), Martinovem rojstnem
kraju, se spusti proti jugu do kraja Bajansenye ter nato v Krčico (Kercaszomor), kjer
prečka madžarsko-slovensko mejo in pride
v Domanjševce (Domokosfa). V Prekmurju

poteka skozi Središče (Szerdahely), Prosenjakovce (Partosfalva), Kobilje, Dobrovnik (Dobronak), Bogojino, Vučjo Gomilo, Moravske
Toplice, Martjance, Mursko Soboto, Krog, Tišino in Petanjce, kjer prečka reko Muro. Skozi Radence pride v Slovenske gorice (Kapela,
Dragonci, Biserjane, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Kraljevci, Cerkvenjak, Kunova, Negova, Benedikt, Lenart, Sveta Trojica – Protokolarni
center sv. Martina), ko zavije proti jugu proti
Ptuju in Hajdini in preko Dvorjan, Kamnice in Maribora v Šmartno na Pohorju. Preko
Ljubljane nadaljuje pot v Italijo in Francijo,
v Candes – Saint – Martin, kjer je sveti Martin umrl. Pot vodi tudi skozi Tours, kjer je bil
imenovan za škofa in kjer je v baziliki svetega

Martina Tourskega tudi pokopan. Razdalja
med Sombotelom (Szombathely) na Madžarskem in Candes – Saint – Martin (preko Toursa) v Franciji je 2500 kilometrov.
Besedilo in fotografija: Filip Matko
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MED LJUDMI

Mladi zeliščarji svetujejo

M

ladi zeliščarji iz Voličine vam predlagamo, da se ob mrzlih večerih
pogrejete z domačim sadnim čajem, ki si ga pripravimo tako: v hladno vodo
damo 1/3 posušenega šipka, 1/3 jabolčnih
olupkov domačih jabolk, 1/3 grozdnih jagod
z brajde. Čaj naj vre 15 minut, potem ga precedimo in po potrebi malo posladkamo. Ima
dober okus in prijeten vonj.

Kot preventivo proti prehladnim obolenjem si pripravite žajbljev med. V steklen
kozarec za vlaganje dajte 1/3 drobno natrganih žajbljevih listov (svežih ali suhih), nanje
nalijte 2/3 medu. Kozarec zaprite in pustite
na toplem en mesec. Tu in tam kozarec pretresite. Precedite in uživajte dnevno eno žličko. Bodite zdravi!
M. Č.

Športniki so tudi izletniki

O

blačno, še napol temno jutro nas je
pospremilo na celodnevno potepanje
po Sloveniji. Se sprašujete, koga? Vestne dolgoletne člane Športnega društva Sveta
Trojica pod bistrim očesom predsednika Valerija Zorka, ki je popeljal z agencijo LE-ZE iz
Svete Trojice svojo športno ekipo po prelepih
krajih, vse od Rogaške Slatine do Kumrovca.
Po uspešnem delovnem letu v društvu smo

V

Prireditev je bila hkrati predstavitev zgoščenke, na kateri se vrti kar 14 pesmi. Ob tej
priložnosti so se pevci zahvalili tudi za gostoljubje Mariji Perko, njihovi nekdanji pevki.

Na svoji prvi zgoščenki Ljudski pevci Kulturnega društva Vrelec iz Benedikta s svojimi glasovi obujajo ljudske pesmi svojih prednikov. Prva glasova skupine sta Jožica Škof in
Anica Živko, drugi glas dajeta skupini Danica Kaučič in Anica Potočnik, njihov basist pa
je Jože Rajšp.
V družinah pevcev je doma pesem že tako rekoč iz zibelke, kar z ljubeznijo prenašajo tako
na svoje sorodnike, prijatelje in ne nazadnje zveste poslušalce, katerim se ob izidu tega projekta iskreno zahvaljujejo, prav tako vsem, ki so jim finančno ali pa materialno pomagali.
Ljudske viže z zgoščenke vam lahko popestrijo kak zimski večer, ko boste s spomini nekje
v svojih zlatih časih, obenem pa vas člani KD Vrelec vabijo na prednovoletne delavnice v
Bar Sončnica v Benediktu, kjer bodo otroci in odrasli izdelovali v času med 28. 11. in 28. 12.
2014 adventne venčke, novoletne voščilnice in »krtevače«. Vljudno vabljeni.
Saša Lovrenčič
Po končani prireditvi so bili vsi nastopajoči
deležni pogostitve in rujne kapljice, ki so jo
pripravili marljive kmečke gospodinje in vinogradniki iz Benedikta.
Besedilo in foto: Rudi Tetičkovič

Veselje na vasi

V nedeljo, 29. novembra, v Benedikt!
Ljudska pesem in glasba,
malo šale, pevci od blizu in
daleč se bodo zbrali za vašo
sprostitev in zabavo. Vsi, ki ste
kdaj obiskali prireditve Pevk
ljudskih pesmi Žitni klas iz
Kulturnega društva Benedikt,
veste, da poskrbimo za kvalitetne izvajalce in vedno pripravimo kakšno presenečenje.
Na našem koncertu ob občinskem prazniku so posebni
gostje publiko nasmejali do
solz. Le od kod pevkam veze,
da pritegnejo goste iz vsega
sveta? In to tako kvalitetne glasbenike. Godba je zatresla dvorano. Saj se še spomnite.
Le koga bomo v goste povabili tokrat?
Vljudno vabljeni v Dom kulture Benedikt na prireditev
Veselje na vasi, v nedeljo, 29. novembra 2014, ob 16.00 uri.
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V

petek, 31. 10. 2014, je Klub malega
nogometa Sveta Trojica organiziral
novo predstavo Reporterja Milana –
Ona, bivši in Džoni, ki je bila glavni krivec,
da so bila zasedena vsa prosta mesta v športni dvorani v Sv. Trojici. V uro in pol trajajoči stand up predstavi smo bili priča komični
življenjski zgodbi, ki je poskrbela za veliko
mero smeha v dvorani na unikaten način, kot
ga premorejo le člani ekipe Reporterja Mila-

na. Organizator predstave so bili člani Kluba
malega nogometa Sv. Trojica, ki so, kot je to
zadnja leta stalnica, tudi tokrat bili dobrodelni, saj so del izkupička od prodanih vstopnic
namenili domačemu krajanu Maksu Zorčiču
iz Sp. Senarske za nakup in predelavo invalidskega vozička v voziček s posteljo preko humanitarne akcije, ki jo vodi RKS OZ Lenart.
Uroš Škrlec

Večer napitnic in napevov v Selcah

J

Zlati časi, kam hitite

Celotni vrstni red predstavljenega programa
nastopajočih je začinil znani humorist Vinko Javšnik kot Pohorski klatež. Ob tem smo
se obiskovalci lahko od srca nasmejali, kar je
prav gotovo slehernemu prisotnemu duševno
in duhovno koristilo.

Del izkupička namenili Maksu Zorčiču iz Sp. Senarske

naše potovanje potrdili s prijetnim druženjem, obenem pa smo že načrtovali, kako ali
kaj v letu, ki je pred nami.
Spoznavali smo lepote Slovenije, še posebej
lepote narave, in ne nazadnje naredili še kak
načrt za razvoj turizma v domači občini.
Saša Lovrenčič

KD Vrelec Benedikt pripravilo prireditev
Zlati časi

soboto, 18. oktobra 2014,
se je v kulturnem domu
v Benediktu zbrala polna
dvorana obiskovalcev na zanimivi prireditvi z naslovom Zlati časi.
Tudi tokrat je organizator ponazoril
delo in življenje naših prednikov na
podeželju. To avtentično kulturno
poslanstvo sta izvrstno predstavljala gospodinja Saša Lovrenčič in
gospodar Maks Potočnik in še drugi, dekla in hlapec, ki sta nekoč na
kmetiji odigrala pomembno vlogo
pri vsakodnevnem opravilu, še zlasti v hlevu.
V tem domiselnem programu so se izmenjaje na odru zvrstile pevske skupine in mladi
harmonikarji, v glavnem z ljudsko tematiko.

Razprodana predstava ekipe KUD Reporter Milan

. V. Valvasor je dejal: »Kjer ni vina, ni veselja!« Zelo veselo pa je bilo tudi v Domu
kulture Selce, pa ne samo zaradi vina, ampak zaradi napitnic in napevov o vinu. V soboto, 18.10. 2014, so Pevci ljudski pesmi KTD Selce pripravili
večer napitnic in napevov.
Slovenci smo narod z bogato vinogradniško kulturo. Naši
predniki so z vinom dali duška
šegavosti in veselju. Z napevi o
vinu in napitnicami pa so nazdravljali drug drugemu. Že sam
ljudski pregovor pravi, da vina
ni nikoli toliko, da bi ga mogel
gospodar sam spiti, in nikoli
premalo, da ne bi mogel pogostiti svojih prijateljev. Tako so
razmišljali tudi Pevci ljudskih
pesmi KTD Selce, saj so na ta
veseli večer povabili svoje prijatelje iz različnih društev, ki prav tako radi
pojejo. Da bi pa bilo še bolj pestro, so večer
napitnic in napevov popestrili še z drugimi
zanimivimi vložki. Tako so se na odru zvrstili
otroci skupine Vrabčki iz vrtca Selce, Fantje
izpod Vurberka, Twirling, plesni in mažure-

tni klub Lenart, Vokalni kvintet Kulturnega
društva Ajda iz Prevalj, Pevke ljudskih pesmi
Društva upokojencev Lenart, Folklorna skupina Lancova vas, Kvintet Slovenski odmev iz

Voličine in seveda Pevci ljudskih pesmi KTD
Selce. Seveda so po prireditvi s prijatelji tudi
nazdravili. S svojo preprostostjo in spontanostjo pa so navdušili vse, ki so ta večer preživeli v Domu kulture Selce.
Julijana Bračič

RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
Petek
Ponedeljek

05.12.
24.12.

KO RK Lenart
KO RK Lokavec

v OŠ Lenart
Na CTM

Njen zvesti prijatelj, kolo

M

orda se boste vprašali, le kdo je to?
Pomembna oseba za določeno obdobje našega življenja, ko še nismo
bili tako mobilizirani, obremenjeni s telefoni
in računalniki, morda niti s položnicami v tolikšni meri. Obiskala nas je mesec za mesecem
in kljub pomembnemu opravilu
in poslanstvu, ki ga je imela, je
ljudi pozdravila na slehernem
pragu z nasmehom. Vsi smo
vedeli, da je gospa z ruto v laseh in poslovno torbo, »taško«,
kot ji je sama rekla, in s svojim
»biciklom«, inkasantka RTV
naročnine, Terezija Čeh iz Čagone pri Cerkvenjaku. Vedno je
našla prijazno besedo za vsakogar, svoje sočutje do drugih pa
je dokazala tudi kot dolgoletna
krvodajalka.
In takšna, nasmejana, dobre volje je na
hčerkinem domu v Cogetincih sprejemala
svoje povabljene goste v nedeljskem popoldnevu in z njimi nazdravila svoji 80-letnici.
Na domačiji Milana in Saške Gomzi, slavljenkine hčerke, so ob obloženih mizah
klepet popestrili še Klapovühi, nagovor in

kratek sprehod po babičinih poteh življenja
pa je z besedami naredila vnukinja Laura.
Nasmejana Trezika živi na svojem domu, kjer
še vedno skrbi za svoje posestvo in vinograd

ob hiši, vesela pa je tudi obiskov, tako svojih
najdražjih, sosedov in prijateljev.
Ob osebnem prazniku naj se tem letom
pridružijo še mnoga zdrava in zadovoljna
leta.
Misli zapisala Saša Lovrenčič
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Slovesnost ob 70-letnici duhovniškega
poklica škofa msgr. dr. Jožefa Smeja

V

nedeljo, 16. novembra, je sveto mašo
v farni cerkvi Sv. Ane daroval škof. dr.
Jožef Smej skupaj z domačim župnikom Antonom Frasom, upokojenim domačim župnikom Jožefom Horvatom, lenarškim
dekanom Martinom Bezgovškom ter laiškim
diakonom Janezom Kurnikom. Z vedno izjemno in poglobljeno pridigo je polno cerkev
domačinov nagovoril s »Ti si Peter Skala« in
usmeril njihove misli v številne talente, ki jih
imajo, in kako pomembno je, da jih nadgradijo, pomnožijo ter z njimi služijo za dobro drugega. Po maši je škof blagoslovil še župnijski
vodnjak, ki je sedaj obnovljen in meri v globino 30 metrov, v njem pa je še 8 metrov vode,
je povedal domači župnik Anton Fras. Veliko
število domačinov se je po maši in izrečenih
čestitkah zbralo na razgledni ploščadi, kjer je
Društvo kmečkih žena in deklet Sv. Ana v so-

delovanju z Društvom vinogradnikov Sv. Ana
poskrbelo za zelo bogato kulinarično pogostitev. Vsem čestitkam sta se pridružila tudi
župnijski pastoralni svet in župnija, izrekla
sta jih Drago Ruhitel in farni župnik Anton

Fras, ter občina Sveta Ana, v imenu katere je
slavljencu čestital župan Silvo Slaček.
Dr. Jožef Smej je faranom vselej domač, saj
že desetletja prihaja v to slovenskogoriško župnijo ob božičnih, velikonočnih in občinskem
prazniku ter na številne blagoslove ter otvoritve objektov. Pred leti je bil imenovan za častnega občana občine Sv. Ana, a domačini ga
imajo v očeh kot velikega molivca asketske
drže in vedrega duha, ki premore dar otroškosti in igrivosti in že sama njegova prisotnost

na katerikoli slovesnosti zelo obogati praznovanje.
V znameniti prekmurski Bogojini se je rodil 15. februarja 1922 očetu Jožefu in materi
Ani. Po osnovnem šolanju v Bogojini je obiskoval gimnazijo v Murski Soboti. V jeseni
1940 se je iz Medicinske fakultete v Ljubljani
prepisal na Visoko bogoslovno šolo v Maribor, kasneje je nadaljeval študij v Sombotelu
na Madžarskem. 8. decembra 1944 je bil v
Sombotelu eden izmed šestih bogoslovcev, ki
so bili posvečeni v duhovniški poklic. Potem
je po vojni leta 1945 nekaj mesecev služboval v Dobrovniku, kasneje v Turnišču, vmes
je odslužil 13-mesečno vojaščino, in potem
služboval v Murski Soboti kot kaplan, kasneje
kot župnik in nazadnje kot dekan. Leta 1969
je na željo takratnega škofa Držečnika prišel
v Maribor za stolnega vikarja. Imenovan je
bil tudi za stolnega prošta, ravnatelja škofijske pisarne ali škofijskega
kanclerja. Doktoriral je leta 1976 iz
Ivanocyja, papež Janez Pavel II. pa ga
je leta 1983 imenoval za škofa, istega
leta je bil v škofa tudi posvečen.
Jožef Smej se je poleg duhovniške
in škofovske službe ukvarjal tudi z
znanstvenoraziskovalnim
delom,
kateremu literarno delo nikakor ni
izostalo, saj je že kot gimnazijec pisal
prozo in poezijo. Njegov opus obsega
več kot 500 enot, verjetno obstaja še
več njegovih del, pod katera pa sploh
ni podpisan. Napisal ali uredil je več
kot 30 monografij. Vselej je poseben
poudarek dajal jezikoslovnim in kulturnim
in zgodovinskim raziskovanjem Prekmurja
ter politike. Marsikatera župnija se mu ima
zahvaliti za napisano zgodovino in številne
prevode, tudi anovska občina je pred leti izdala zbornik Sveta Ana skozi čas, v
katerem je pod obsežen prispevek
k cerkveni zgodovini in kraja podpisan prav on. Izjemno obsežen je
njegov prevajalski opus, saj še vedno
aktivno prevaja iz latinščine, francoščine, madžarščine, stare grščine,
italijanščine, hrvaščine, …
Njegovo življenje je nekako utelešenje ponižnosti, askeze, a je hkrati
intelektualec velikega formata - pesnik, pisatelj, prevajalec, cerkveni
zgodovinar. Ob vsem znanstvenoraziskovalnem delu je sodeloval pri
prevajanju Bogoslužnega molitvenika, Zakonika cerkvenega prava, Svetega pisma stare in nove zaveze ter komentarjev k psalmom. Še bolj pa je znan zaradi
svoje blage in svetovljanske osebnosti, ki se
tudi še v visokih letih kaže v nenehni skrbi za
mladino, invalide, ostarele, osamljene in tiste,
ki so odrinjeni na rob preživetja, ohranja pa
iskrivo otroškost in veselje do življenja, ki z
njegovo izkustvenostjo in modrostjo vedno
pusti pečat pri sogovorniku ali poslušalcu.
Suzana R. Breznik

Romanje v Medžugorje, 10.–13. oktober 2014

Z

ačutila sem glas, ki me je vabil k naši
materi Mariji v Medžugorje. Odločila sem se, da vzamem s sabo vse naše
probleme in vse naše sorodnike, znance, prijatelje …. Predstavljala sem si sebe kot podobo ptujskogorske matere Marije, ki ima pod
plaščem vse ljudi različnih stanov.
Že v petek zvečer, pred čaščenjem križa,
me je mati Marija nagovorila »Evo ti majke!«
Spomnila sem se, da te premalo častim, mati
Marija, da se premalo obračam k tebi. Zdaj
vem, mati blažena, devica Marija, da me vabiš k sebi, da mi želiš pomagati, da ti moram
slediti z molitvijo in žrtvijo, se ti zaupati ….
saj ti si naša bližnjica k Bogu.
V soboto smo obiskali hrib prikazovanj
Crnico, kjer je bilo zelo milostno in duhovno
bogato. Imeli smo tudi zelo pogumne mlade
fante, ki so našo romarko z invalidskim vozičkom prinesli na vrh hriba in tudi dol. Presrečna je pričevala, da se tako lepo že dolgo
ni počutila. Hvala Bogu za tako pogumne in

14 |

dobre fante in može.
Prav tako smo se v soboto odpovedali hrani in imeli post ob kruhu in vodi, kar nam je
pomagalo k duhovni rasti, kjer smo spoznali,
kako smo dostikrat odvisni od hrane in ne
vidimo, da človek ne živi samo od hrane, da
rabimo tudi duhovno hrano, in to še posebej
v današnjem času, ko nas hudič preizkuša na
vsakem koraku.
V nedeljo smo se odpravili na višji hrib
Križevac, kjer smo imeli križev pot, sestavljen iz naših življenj, izkušenj, pričevanj …
Bilo je zelo ganljivo in lepo. Na vrhu smo vsi
zapeli, se objeli in povedali drug drugemu
»Jezus te ljubi, Jezus te ljubi …«.
Po kosilu smo se odpravili v Frančiškov vrt,
kjer je bil vrhunec našega romanja, kjer smo
peli, molili v jezikih, klicali Sv. Duha …. Mene
je kar hotelo dvigniti v nebo. Vsi smo bili zelo
dobre volje, zadovoljni, v svojem srcu smo
čutili mir in nepopisno veselje, kot da smo že
v nebesih. To veselje bi želela vsem podeliti,

kako nas Jezus neizmerno ljubi; kot pravi pesem Pričeval ljubezen bom, »Kakor dolgo bom
živel, pričeval ljubezen bom, priča zanjo bom v
tišini, ko beseda ni dovolj. Z vsakim dihom, ki
ga imam, hvalo bom Gospodu dal.«
V nedeljo zvečer se nas je nekaj žensk odpravilo h kipu Vstalega Kristusa. Tam bi naj
iz Kristusovega desnega kolena kapljal človeški pot. Vsi so čakali v vrsti, da pobrišejo te
kaplje. Čakale smo tudi me, v tišini … ko naenkrat zaslišim Gospodove besede, »Samo da
se dotaknem njegove obleke, bom ozdravela.«
To sem si razložila, a samo da se dotaknem
njegovega kolena, bom ozdravela. Potem sem
rekla Jezusu, daj da bom verjela, da bom videla, da nekaj teče iz tvojega kolena. In res,
ko sem prišla na vrsto, je ravno pred mano
pritekla kapljica potu. Zbrisala sem jo in se z
njo pokrižala. »Aleluja, res, velik si, Bog!«

Zadnji dan, pred odhodom domov, smo
imeli še mašo v »Kapeli Kajanja«, kapela
kesanja, odpuščanja … V življenju moramo
dostikrat odpuščati, tudi ko vemo, da imamo
prav, čeprav je zelo težko, ampak če smo z Jezusom in Marijo povezani, smo jima predali
svoje srce, gre to dosti lažje.
Za zaključek bi podala le to: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in
vsem mišljenjem.« To je največja in prva za-

poved. Druga pa je njej enaka: »Ljubi svojega
bližnjega kakor sam sebe.« (Mr 12, 38-40).
Zahvala gre vsej ekipi, ki je organizirala
romanje, posebej pa še gospodu župniku Damjanu, za njegovo duhovno vodstvo. Bogu
hvala vsem, Bog vam naj obilo povrne.
Tea Rojs-Dominko
Polna vtisov pišem to pričevanje s čudovitega romanja oziroma duhovnih vaj v Medžugorju –kraju upanja in miru. To so bili
štirje milostni dnevi, polni miru, veselja, sreče, smeha, pa tudi solz.
Mene se je zopet zelo dotaknil križev pot
na Križevac. Sestavili so ga romarji, vsaka postaja je bila življenjska zgodba nekoga. Tudi
sama sem bila povabljena, da bi napisala svoj
križev pot, pa žal nisem zmogla. Sedaj lahko
na kratko povem, da smo imeli vse: zdravje,
denar, materialne dobrine;
le ljubezni, medsebojnega spoštovanja in časa za
Boga je bilo premalo. Tako
se je po tridesetih letih v
nekem trenutku sesulo
prav vse, uničena je bila
ljubezen, razpadel je zakon, razdrl dom, izpuhtel
denar.
Ostala je samo vera,
upanje in ljubezen Boga,
ki mi v samoti venomer
šepeta: "Jaz sem tvoj pastir,
nič ti ne manjka . . ."
Na koncu naj se zahvalim vsem, ki so romanje pripravili, se trudili,
prispevali z molitvijo, petjem, igranjem, branjem in nas tako bogatili. Posebna zahvala
mladim – bili so enkratni. Hvala gospodu
Damjanu za vse molitve za ozdravljenje, za
molitve nad posamezniki, pa tudi spovedi.
Bogu hvala za vsa prejeta globoka doživetja!
Marija Kraljica miru – prosi za nas!
Anica Špindler

Miniškof 2014

N

ajprej, kaj je to Miniškof? To je minstrantsko tekmovanje v nogometu,
kvizu (vsako leto o drugem svetniku)
in tudi v odbojki, ki pa je letos ni bilo.
Dobili smo se v soboto, 25. oktobra 2014,
v župnišču sv. Lenarta, kjer smo malo povadili znanje o sv. Petru. Potem nam je gospod
kaplan kupil rogljičke in smo se odpravili v
Maribor na Škofijsko gimnazijo, kjer se je odvijalo srečanje. Najprej smo imeli sveto mašo,
potem pa so mize preuredili za kviz. V prvi
skupini Lenarta so bili Jan Breznik, Filip Vinter in Filip Rojs. V drugi skupini pa smo bili
Aleks Jančič, Domen Sirk in Peter Rojs. Bilo
je zelo težko, a obe skupini sta prišli v finale.
Druga skupina je bila tretja, prva pa se je zelo
dolgo borila z Malečnikom, a je na koncu pristala na drugem mestu.
Druga stvar na srečanju pa je bil nogomet.
Bili smo zelo dobri (morali bi biti na 1. mestu). Po prvih dveh tekmah smo šli na tribuno in gospod kaplan nam je povedal, kaj smo
naredili narobe in kaj bi še lahko naredili.
Naslednjo tekmo smo jih "zmleli". Zapletlo
se je, ko smo igrali z Zrečami, ki niso igrali
fair. Jan Breznik je bil vratar, dal je stik, Žiga
Breznik je streljal in zadel gol. Gol je bil velja-

ven. Čez pol ure so Zreče začele protestirati.
Celo en izmed gledalcev je prišel dol. Gol je
bil razveljavljen po pol ure. Potem smo streljali enajstmetrovke in izgubili tekmo. Bili
smo besni, saj ne more nekdo šele čez pol ure
razveljaviti gola.

Sledila je podelitev priznanj in dobili smo
priznanje za 2. in 3. mesto na kvizu ter priznanje za 2. mesto pri nogometu. Za vsako
priznanje smo dobili še eno veliko Milka čokolado (pa še eno za tolažilno nagrado zaradi
nepravične sodbe).
P. R.

VABILO

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

Nekoga moraš imeti rad
bo v torek, 2. decembra, ob 17. uri
na sedežu odbora v Mariboru, Partizanska c. 12/II.
Na srečanju bomo podelili misli iz slovenske poezije
"o imeti rad, o času radosti, o času bolečine,
o lepoti odnosov do sočloveka."
Srečanje so pripravili prostovoljci hospica,
gostja večera bo flavtistka Mateja Kremljak.
Prijazno vabljeni!
Območni odbor Maribor
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IZ KULTURE

OI JSKD Lenart

Ob 50. jubileju glasbene in baletne šole Lenart

Od skromnih začetkov do abrahama ...
Narod, ki želi ostati, mora peti in igrati,
pravi stari rek. In narod si je želel ustvarjalnega glasbenega utripa, da bi se mladež
lahko izobraževala in svoj čas koristno porabila. Nedvomno je prav ta goreča želja
občanov, naj se organizira poučevanje glasbe in glasbenih inštrumentov, naletela na
plodna tla in botrovala ustanovitvi nižjega
glasbenega tečaja pri Kulturno-umetniškem društvu Radko Smiljan Lenart. Tedaj
se je v kraju pričelo prebujati oziroma oživljati kulturno in glasbeno življenje. Tako se
zgodovina glasbene vzgoje v Lenartu piše
vse od decembra leta 1951. Za upraviteljico
Nižjega glasbenega tečaja KUD Radko Smiljan, v katerega je bilo prvenstveno vključenih 36 otrok, je bila imenovana Jelica
Habjan Krajnc. Za obvladovanje glasbenih
veščin so sprva organizirali pouk klavirja,
violine in glasbene teorije. Klavir sta poučevali Jelica Habjan in Vera Klajžer, violino
Franc Breznik, glasbeno teorijo pa Avgust
Galun. Glasbena dejavnost je uspešno razširjala svoje delovanje. Spomladi leta 1953
so uvedli Glasbeni otroški vrtec, ki je predšolske otroke uvajal v glasbeni svet. Glasbena vzgoja je temeljila na razvijanju posluha
in petju. Jeseni tega leta so pouk inštrumentov še razširili in začeli poučevati klavirsko
harmoniko. Na pobudo kulturnih delavcev
in glasbenih zanesenjakov je bil leta 1954 v
okviru Kulturno-umetniškega društva Radko Smiljan ustanovljen salonski orkester s
šestimi člani. Naslednje leto so investirali
v nakup glasbil za tamburaški zbor. Zbor
je sestavljalo šestnajst članov. Salonski orkester in tamburaški zbor je vodil Aristid
Zornik. Leta 1955 so se pričele priprave za
ustanovitev godbe na pihala. Pouk glasbene teorije za godbo na pihala je obiskovalo
dvaindvajset članov godbe, pouk pa je vodil
Alfred Pirher. Skrbno pripravljeni in dobro
obiskani pa so bili tudi nastopi, tesno povezani s šolskim delom. Glasbena šola je namreč vsako leto priredila produkcije, na katerih so se predstavili gojenci. Sodelovanje
na omenjenih nastopih je bilo obvezno za
vse gojence, program pa so morali izvajati
na pamet. Glasbenih dogodkov se je zmeraj udeleževala vsa skupnost. Glasbeni tečaj
pri kulturnem društvu je uspešno deloval
do leta 1956, ko ga je obiskovalo devetinštirideset učencev, uspešni pa so bili tudi
glasbeni vrtec, salonski orkester, godba na
pihala in tamburaški zbor. Kljub uspehom,
ki jih je žela glasbena dejavnost tečaja, so
zvoki inštrumentov še istega leta potihnili. Nekajletno kontinuirano delo je zaspalo
za naslednjih osem let, saj prizadevanja za
obuditev niso obrodila sadov.
Nov ustvarjalni duh je zavel leta 1962, ko
je Neva Purgaj v Lenartu pričela poučevati
klavir in nauk o glasbi. Dve leti zatem, torej v letu 1964, se je na pobudo ravnatelja
Centra za glasbeno vzgojo Maribor, Vlada
Goloba, samostojna glasbena šola priključila k omenjeni vzgojno izobraževalni instituciji in pričela delovati kot dislocirani oddelek v prostorih stare Osnovne šole Lenart
pri cerkvi. Vse odtlej pa do današnjih dni
je glasbeni pouk neumorno in kontinuirano deloval, inštrumenti pa niso nikdar več
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potihnili. Sicer je bil začetek zaradi težav s
prostorom in pomanjkanjem inštrumentov
zelo težak, vendar je močna želja po glasbenem izobraževanju prevladala. Tako je
poleg klavirskega pričel delovati še razred
harmonike. Poučeval jo je Alojz Peserl, ki
je bil hkrati tudi vodja dislociranega oddelka. Nekajletna prekinitev glasbene vzgoje je
pretrgala tradicijo in k pouku harmonike
je bilo na začetku vpisanih le pet učencev.
Klavir je še naprej poučevala Neva Purgaj,
v šolskem letu 1970/71 pa je klavirski oddelek prevzela Majda Jecelj. Nov mejnik
pomeni leto 1975, ko so bili ustanovljeni
novi oddelki in je šola pridobila nekaj novih strokovnih moči. Poslej so otroci svoje
glasbeno znanje bogatili še pri pouku trobil
pri Božidarju Cvetrežniku, pihal sprva pri
Vojku Ternjeku in nadalje Vitomilu Prelu
ter kitare pri Mariji Dukarič. Zanimanje
za glasbeni pouk se je povečevalo in število
učencev je posledično naraščalo. Leta 1977
je bilo vpisanih že nekaj čez štirideset učencev, vodenje oddelka pa je prevzela Majda
Jecelj. Tedaj se je glasbena šola preselila v
prostore Kulturnega doma v Lenartu. Kmalu po začetku pouka trobil in pihal, že leta
1977, je bil na pobudo Božidarja Cvetrežnika ustanovljen šolski pihalni orkester.
Njegova kvaliteta in delovanje sta rasla in se
širila iz leta v leto. Postal je zelo priljubljen,
saj je nastopal na vseh pomembnejših prireditvah v Lenartu in tudi drugod. Zaradi
izjemno odmevnega nastopa v Unionski
dvorani Maribor, kjer je Center za glasbeno
vzgojo Maribor vsakoletno priredil koncert,
se je šolskega orkestra prijel vzdevek »Lenart - grajska filharmonija«. Zelo uspešen
je bil tudi harmonikarski orkester pod vodstvom Alojza Peserla. Ob začetku leta 1980
je Majda Jecelj postala ravnateljica Srednje
glasbene in baletne šole, kakor se je preimenoval nekdanji Center za glasbeno vzgojo
Maribor. Za vodjo oddelka v Lenartu je bil
ponovno imenovan Alojz Peserl. To nalogo
je predano opravljal vse do upokojitve leta
2000. Medtem pa se je menjalo tudi vodstvo
šole v Mariboru, ki jo je sprva vodila Zorana Cotić, od leta 1996 pa je naloge ravnatelja vestno opravljal Anton Gorjanc. Vodstvo oddelka v Lenartu je v novem tisočletju
prevzela Irena Košmerl Leš, ki uspešno vodi
glasbeno šolo še danes.
Svoj jubilej bomo obeležili s slavnostno
prireditvijo z naslovom "50 let glasbene
šole Lenart pod okriljem Konservatorija
za glasbo in balet Maribor" v torek, 9. decembra 2014, ob 18. uri v Domu kulture
Lenart. Prisrčno vas vabimo, da se nam
pridružite.
V prazničnem decembru pa še vljudno
vabljeni na baletno pravljico Pepelka, ki
vas bo s svojo čarobnostjo popolnoma
očarala. Pravljica s pravimi čarovnijami
in srečnim koncem v izvedbi baletnega
oddelka glasbene šole Lenart bo v četrtek,
18. decembra 2014, ob 18. uri v Domu
kulture Lenart.
mag. Anja Gral
Nadaljevanje v naslednji številki!

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 19. decembra 2014!

Uredništvo
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Literarni večer z Lojzetom Peserlom, Saro Špelec in Emilom Duhom v
Lenartu
V okviru literarnih večerov
je v Lenartu v četrtek, 13. novembra, v Mali dvorani Centra
Slovenskih goric potekal literarni večer z Lojzetom Peserlom,
Saro Špelec in Emilom Duhom.
Kot glasbeni gostje pa so se predstavili Dejan Arcet (harmonika,
klaviature), Barbara Cer (vokal),
člani KD Slovenskogoriški glasovi iz Lenarta in Darko Horvat
(kitara) iz Gornje Radgone. Literarni večer je vodila Breda Slavinec. Obiskovalci, ki so dvorano
povsem napolnili, so prisluhnili Udeleženci literarnega večera, foto: Tine Dolžan
knjižnim izdajam Lojzeta Peserla s področja ohranjanja kulturne in etnološke dediščine in novejšim pesmi Sare Špelec in Emila Duha.
Organizatorji dogodka: OI JSKD Lenart, Knjižnica Lenart in ZKD Slovenskih goric v sodelovanju z občino Lenart.

Zgodovinsko bogastvo Slovenskih goric – neznane
znamenitosti Lenarta in okolice
Na pogovoru o Zgodovinskem bogastvu Slovenskih goric in o neznanih znamenitostih Lenarta in okolice bo spregovoril Janez Ferlinc, ki prihaja iz Zgodovinskega društva Slovenske gorice in Zgodovinskega društva Atlantida Raj Slave. Z njim se bo pogovarjala
Breda Slavinec. Pogovor bo potekal v ponedeljek, 1. decembra 2014,
ob 18. uri v Knjižnici Lenart. Dogodek
Najstarejši napis v Evropi iz
pripravljajo OI JSKD Lenart, Knjižnica Benedikta, foto: Janez Ferlinc
Lenart in ZKD Slovenskih goric v sodelovanju z Občino Lenart.

Odprtje razstave 16. likovnega ex-tempora Lenart 2014
Odprtje likovne razstave 16. likovnega ex-tempora Lenart 2014 bo potekalo v petek, 19. decembra, ob 18.uri v prostorih Knjižnice Lenart. Dogodek pripravljata OI JSKD Lenart in Knjižnica Lenart. Razstavljali bodo ljubiteljski likovni ustvarjalci iz občin Benedikt, Cerkvenjak,
Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Skupščina Zveze kulturnih društev Slovenskih goric
V začetku novembra je potekala skupščina Zveze kulturnih društev Slovenskih goric, ki združuje že dvaindvajset kulturnih društev iz občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti
Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Pregledali so delo v zadnjem mandatu in izvolili
novo vodstvo. Predsednik je postal Drago Lipič, tajnik Breda Slavinec, člani izvršnega odbora
pa so Jolanda Kovačič,Vinko Lukavečki, Vida Ornik Kukovec, Marija Šauperl in Sara Špelec.
Člani nadzornega odbora so: Tine Dolžan, Metka Erjavc in Saša Lovrenčič, člani častnega razsodišča pa Janez Belna, Emil Duh, Janez Šijanec, Nina Polanec in Maks Potočnik.
Breda Slavinec

KNjigolAndiJa

Prihodnost pripada znanju in razsodnosti

V zadnjih dneh se mnogo pogovarjamo
o prihodnosti knjižnic. Citirali bomo enega
izmed sodelujočih na konferenci o prihodnosti knjižnic, ki jo je v Ljubljani v sklopu razstave Frankfurt po Frankfurtu organizirala
Mladinska knjiga – Igorja Zemljiča, našega,
lenarškega bibliotekarja na specialističnem
delu v Ljubljani. Igor je med drugim v svoji
predstavitvi specialnih knjižnic v prihodnje
izpostavil dve opciji, v katero smer bodo šle
knjižnice v prihodnje: (navajamo)
-- Iz fizične v virtualno knjižnico, kjer ne
bodo pomembni številčni kazalci fizične
obdelave in število nabavljenih knjig.
-- Knjižnica ostane prostor knjig, a ne sme
biti skladišče knjig, ampak stičišče uporabnikov (znanstvenikov, strokovnjakov,
odločevalcev) … (konec navajanja)
In stičišče vseh, ki iščejo informacije,
znanje, dogodek, pogovor,
zabavo, igro.
Že dolgo niso
knjižnice več
to, kar smo si
predstavljali –
zgolj izposojevalnica knjig,
ko gre uporabnik s košarico,
kot v blagovnici,
nabere
knjige, pride

do pulta in tam, kot na blagajni v trgovini,
knjižničarka – blagajničarka odklika zadetke,
izpiše zadolžnico in uporabnik gre domov s
svojim kupom, bere, posluša in prinese čez
nekaj časa gradivo nazaj.
Knjižnice so prostor, kjer se dogaja več,
kjer si ljudje tudi izmenjajo izkušnje, znanje, pripravljenost,
to je sveti prostor
miru, inovativnosti, ki ga vsi deležniki kreirajo s
sodelovanjem,
z
enakovredno pravico predlaganja.
To je edina pot.
Poslušanje, dogovarjanje in skupna
pot. Uživanje v
kreiranju in dogodkih, raznolikih
in posebnih, za vsakogar in vse.
Malo sodobne tehnologije in še vedno
dobra stara polica, kjer bivajo zgodbe. Nore
zgodbe od vsepovsod.
Kot je tale pesmica Andreja Kokota, O pričakovanju iz knjige Misli o O.
Lepota trenutka,
ki se ni zgodil,
je prav v tem.
Marija Šauperl
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Dan slovenske kulture v Knjižnici Lenart
Vsako leto 3. decembra vse kulturne ustanove odprejo svoja vrata in predstavijo svoje
posebnosti, novosti in poskrbijo za dobro vzdušje uporabnikov.
Tudi letos bo tako.
V Knjižnici Lenart bo že drugega decembra predavanje Gabrijele Ploj Kako je lahko moj
otrok učno in delovno uspešnejši, 3. decembra pa bo kar nekaj posebnosti: ves dan bodo potekale delavnice Natalije Kramberger – tako za odrasle kot za otroke, ki bodo še posebej dobrodošli ob 16. uri, ko bo ura pravljic in delavnic; ves dan pa bo vsem slovenskim knjižničarjem
in različnim »radovednežem« na voljo vpogled v delovanje COBISSA3. Knjižnica Lenart je
namreč prva slovenska splošna knjižnica, ki je 10. 11. 2014 prešla na novi program COBISS,
kar je vidno tudi na domači strani IZUM. Zahteven pilotski podvig nam je uspel brez večjih
stresov in je dobra praksa tudi za druge splošne knjižnice ter preizkus IZUMOVE platforme.
Prav tako bomo ta dan gostili avtorje prvega slovenskega portala BIBLOS, elektronskega
prenosa knjige na svoj bralnik, in gotovo bo za vse, ki jih vlečejo tehnične novosti in posebnosti, poseben dan, priložnost, da iz prve roke dobijo vrhunska navodila, kakšen programček in pomoč.
Naše cenjene uporabnike prisrčno vabimo na dogodke, ki jih zanje pripravljamo po skrbni
presoji – za vsakogar kaj in manj kot stane, boljše naredimo. Veselimo se klepeta z vami!
Marija Šauperl

šinga. Ob manjšem kulturnem programu
Lare Šijanec ob spremljavi njene mame in
ob prijetnem druženju smo ugotavljali, da bi
kazalo nadaljevati s tovrstnimi aktivnostmi v
času Postičevih dni.
S strani občine Sv. Ana je župan Silvo Slaček vsem udeležencem podelil zahvalo za
sodelovanje na likovni koloniji, Konradu

Mladi slikarji v Galeriji Krajnc – Krk 2014
V Galeriji Krajnc smo v soboto, 8. 11. 2014,
odprli likovno razstavo 9. Mednarodne poletne likovne delavnice za mlade. Dela so nastala na morju, v Istri na otoku Krku, v mali
vasici Županje. Sodelovali so mladi umetni-

Folklorni skupini Jurovčan dodeljena
državna kakovostna raven
Folklorna skupina Jurovčan, ki deluje v
Kulturnem društvu Ivan Cankar Jurovski

Dol, se je na letošnjem Območnem srečanju
odraslih folklornih skupin, ki je potekalo 21.
marca 2014 v Jurovskem Dolu v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti,
Območne izpostave Lenart, predstavila z
odrsko postavitvijo »Košnja«. Avtorici odrske postavitve in mentorici skupine sta Cilka
Neuvirt in Darinka Kramberger.
Običajno so s košnjo pričeli že zgodaj

zjutraj, ko je bila trava še rosna. Kosci so se
klicali s »trobljenjem« na rogove. S pesmijo
so odšli na travnik, z njimi tudi gospodar, »virt«,
ki je bil po navadi v košnji
»prednjak«. Koscem so
se pridružile tudi ženske.
Še posebej so rada prihajala mlada dekleta trosit »rede«, nato sušit ter
spravljat seno, ker je imela
marsikatera med kosci še
skritega izvoljenca svojega
srca. Med košnjo je bilo
mnogo veselja, petja in
zabave. Folklorniki so prikazali košnjo na melodijo
zibenšrita, zaplesali trojko,
kosmatačo in zvajšritek.
Zapeli so tudi pesmi Travnički so že zeleni
in Micka »gibance« nese (šaljiva).
Strokovni spremljevalec srečanja Mirko
Ramovš je skupini dodelil državno kakovostno raven, vendar skupina nato ni bila izbrana med 14 skupin, ki so nastopile na sklepnih
državnih srečanjih v Beltincih in Sežani.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

Slikali in obujali spomine
Končala se je prva memorialna slikarska
kolonija v okviru Postičevih dni pri Sv. Ani
v Slov. goricah
V občini Sveta Ana je od 24. do 26. oktobra 2014 potekala prva memorialna likovna
kolonija v okviru Postičevih dni. Posvečena
je bila spominu na Antona Fašinga ob 50-letnici delovanja slikarja Konrada Krajnca, ki
je pričel s svojim likovnim ustvarjanjem prav
pri Sv. Ani.
Pred to likovno kolonijo je občinski svet
Svete Ane poimenoval občinsko avlo v Avlo

Antona Fašinga, slikarja, domačina Sv. Ane,
kjer je bila odprta razstava slik, nastalih v tej
koloniji.
Izbor slikarjev je bil pisan, od slikarske klasike do najsodobnejše ekspresivne abstraktne umetnosti večjega do srednjega formata.
Avtorji smo bili pretežno prijatelji pokojnega
Antona Fašinga in smo imeli proste roke pri
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izbiri tehnike, le vsebinsko je bila naloga enega dela – podobe kraja Sv. Ane. Skratka, vsak
se je lahko izpovedal v svoji največji individualni izpovedni moči.
Sodelovali so: Konrad Krajnc, Anica Kraner, Ivo Lovrenčič, Danijel Vrečič, Nika Arnuš, Andrej Berger in Polde Polanec.
Udeležence so prisrčno sprejeli gostitelji
Sv. Ane z županom Silvom Slačkom, ki je
poskrbel za odlično organizacijo kolonije.
Pred pričetkom likovnega ustvarjanja smo
udeleženci z županom odšli na grob pokojnega Antona Fašinga in
mu prižgali svečo ter na
tak način obudili spomin
nanj. V prijetnem ozračju
delovnega druženja slikarjev se je navezovala misel
na pokojnega Antona Fašinga, ki si je ob številnih
problemih in kasneje tudi v
bolezni vzel čas za prijatelje in prebujal ljubezen do
likovne lepote. Čudovito
ustvarjalno okolje Sv. Ane
je za avtorje postalo bogat
in energijski vrelec. Navdihnjeni z jesenskimi barvami, slikovitimi kotički
narave, neskončnim obzorjem in z življenjem
ljudi tega prelepega kraja smo udeleženci delovnega srečanja slikali svoje likovne zgodbe.
Svež motivni nabor pa smo utemeljili z izoblikovanimi prepoznavnimi poetikami.
V nedeljo dopoldan smo pripravili razstavo nastalih slik, ki jo je ob 11. uri slavnostno
odprl župan Silvo Slaček v Avli Antona Fa-

Krajncu pa manjše darilo ob jubilejni 50-letnici delovanja na likovnem področju. Društvo kmečkih žena in deklet pa je poskrbelo za kulinarične dobrote in dobro kapljico.
Nastala dela so predstavljena domači in širši
javnosti vse do 7. 12. 2014.
Polde Polanec, foto: arhiv občine

ki: Nika in Tjaša Gamser, Sara
in Lara Majer, Zala Koler, Peter
Markoli, Tina in Miha Pliberšek
in Luka Vršič.
Ustvarjanje na morju – mednarodna delavnica je nadgradnja
likovne šole, ki poteka pri Galeriji Krajnc in Likovnem društvu
Lajči Pandur. Učenci se v tej šoli
učijo osnovnih principov, skladanja barv, barvne in linearne
perspektive in tako počasi prihajajo do likovnega teksta.
Skalna pokrajina z oljčnimi
nasadi, cipresami, žarečo kamnito morsko obalo, marinami in ribiškimi
barkami so bili krajinski izseki, ki so jih učenci prenašali na slikarsko podlago. Dela izhajajo iz barvnega realizma in so izraz podobe
krajinskega izseka narave. Nastalo je 45 del v
tehniki acryla in 25 risb in skic.
Lep družabni večer ob otvoritvi razstave

je obogatil Adi Smolar s svojim kulturnim
nastopom, ki je bil za mlade nepozabno doživetje.
Vodja projekta, Konrad Krajnc, je predstavil dela in avtorje ter seveda tudi somentorici Niko Arnuš in Andrejo
Štancer; za lačne in žejne ter
pomoč pri popoldanskih dejavnostih sta skrbeli Marija
Šauperl in Maja Rebernik.
Vsi so se zbrali na otvoritvi
razstave. Druženje z obiskovalci, ki so dodobra napolnili
galerijo, je bilo posebno in
iskreno. Tako Galerija Krajnc
kot Likovno društvo Lajči
Pandur sta se iskreno zahvalila vsem, ki redno pomagajo
izvesti delavnico; med njimi je
seveda tudi občina Lenart. In

prav župan mag. Janez Kramberger je odprl
razstavo.
Razstava bo odprta ob sobotah od 9. do 13.
ure do 13. decembra. Vredno si jo je ogledati,
to še posebej velja za skupine osnovnih šol z
njihovimi likovnimi pedagogi.
Konrad Krajnc, foto: Milan Potočnik

Regijska likovna razstava v Ormožu
V četrtek, 30. oktobra 2014, ob 18. uri je
bila v viteški dvorani ormoškega gradu odprta regijska likovna razstava Pestre in nepestre
barve, ki jo je organiziral Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ormož.
Strokovni spremljevalec regijske razstave
in avtor postavitve Mito Gegič je izbral tudi
risbi Jožice Kerenc in Adreje Tusulin, članic likovne skupine Kulturnega društva Ivan
Cankar Jurovski Dol.
Razstava bo na ogled do 30. januarja 2015.
Predsednik društva: Miroslav Breznik
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Zaključek Zlate palete 2014 v Trbovljah

Sinoči sem na vasi bil

Certifikat za kvalitetno umetniško delo
Leopoldu Methansu
15. novembra je bila v Trbovljah zaključna prireditev in razstava likovnih del s pridobljenimi certifikati »Zlata paleta 2014«, ki
jo vsako leto pripravi Zveza likovnih društev
Slovenije, s sedežem v Trbovljah. Likovno društvo
Gornja Radgona je član te
zveze in njegove članice in
člani se udeležujejo s svojimi deli razpisanih tem
(za leto 2014: Kmetija, Avtoportret in Pogled v prihodnost) ter posameznih
likovnih kategorij: risba,
grafika, realistično slikarstvo, abstraktno slikarstvo,
fotografija in kiparstvo.
Član Likovnega društva
Gornja Radgona je tudi Leopold Methans iz Spodnje
Velke, ki ima sicer lastno
kamnoseško obrt na Zgornjem Dražen Vrhu
ter tam tudi zelo znano shajališče umetniških
duš – Methansova hiša. Tam potekajo različne likovne kolonije in razstave kot tudi literarni in glasbeni večeri.
Kamnosek Leopold Methans se sam uspešno uveljavlja na področju kiparstva in na
letošnji državni razstavi »Kiparstvo« v okvi-

Folklorni koncert na Sveti Ani s tem
naslovom je pripravila domača folklorna
skupina pod vodstvom Simone Satler, in
sicer so bili predstavljeni koroški plesi,
posebej pa »koroška ohcet«, ples in rej sta
popestrila »stara zakonska para« Meta in
Pep ter Ana in Vinko, ki sta v prepolni
dvorani do solz nasmejala občinstvo.
S salvami smeha in navdušenim ploskanjem so bile sprejete »izmodrovane
izkušnje« zakonskega življenja ter obujeni spomini na »fraj« leta in zaljubljenost.
Kot že večkrat doslej so navdušili najmlajši folkloristi iz vrtca pod mentorstvom Bernarde Potočnik ter osnovnošolske folkloristke, ki so nas spomnile na
igriva otroška leta, ko smo namesto računalnikov uporabljali za igro izštevanke
in pesmi.
Plesni program je lepo pevsko obogatila vokalna skupina Il Divji.

ru Zlate palete 2014, ki je bila v organizaciji
Likovnega društva Gornja Radgona v galerijskih prostorih Kulturnega doma v Gornji
Radgoni, je sodeloval po izboru strokovne
komisije s skulpturo v mavcu »Brez obrazno«.
Ta komisija mu je za omenjeni kip dodelila

tudi certifikat kvalitetnega umetniškega dela.
Skupno je bilo za leto 2014 podeljenih kar 49
certifikatov: pet za kiparstvo, sedem za grafike, osem za fotografije, devet za abstraktno
slikarstvo, deset za realistično slikarstvo in
deset za risbe.
Besedilo in fotografija: Filip Matko

SReBr

Koncert Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora Sveta Ana
Vljudno vabljeni na koncert Cerkveno-prosvetnega pevskega zbora pod vodstvom Natalije Šijanec. Koncert bo v petek, 29. 11. 2014, ob 19. uri v športni dvorani OŠ Sveta Ana.
Ob bogatem programu ljudskih in klasičnih skladb bo izvedenih tudi veliko zabavnih
skladb ob spremljavi ansambla. Posebni gostje večera bodo godbeniki Pihalnega orkestra
Apače. Vljudno vabljeni na nepozabne glasbene užitke.
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15 let glasbe Anite Kralj
Anita Kralj je akademska glasbenica ter
študentka orgel v Gradcu (Avstrija), ki je za-

čela snemati lastne pesmi pri rosnih desetih
letih. Njen talent je odkril učitelj glasbe Božo
Čobec iz skupine Rdeči dečki ter ga posredo-

val Edvinu Fliserju, ki je takrat postal njen
mentor. Danes je že mlada dama, ki se poleg pevske kariere
ukvarja s poučevanjem orgel, klavirja
in petja ter vodenjem mešanega in
otroškega pevskega
zbora. V Slovenskih
goricah je poznana
tudi po Miklavževih koncertih. Letos
bo na Miklavževem
koncertu 6. decembra v Benediktu, ki
je hkrati tudi snemanje TV oddaje
"Moč glasbe nas
združuje" obeležila
15 let glasbene kariere. Ob tem jubileju
se je Anita odločila,
da bo zapela več pesmi iz svojih začetkov, ki
so vzrok, da so jo ljudje vzeli za svojo.
D. P.

Predstavitev posebnega talenta Jane Koprivnik
Mlada umetnica na področju orientalskega
plesa, Jana Koprivnik, se je na letošnjem 15.
Županovem večeru v Benediktu predstavila s
svojim talentom. Svojo nadarjenost in veselje do tovrstnega plesa je odkrila pred štirimi
leti, ko si je ogledovala zgoščenko, babičino
darilo. Privlačila jo je ta glasba, s prvimi gibi
je pričela kar sama, nato pa svoje znanje in
nadarjenost gradila pri učiteljici v Dvorjanah
in v plesni delavnici Zahir. Svojo domišljijo
in umetnostni navdih pa nosijo tudi njene
obleke, ki jih šiva sama in se pri tem trudi, da
je vsaka obleka nekaj posebnega. S pomočjo
šivilje pri krilih in morda kakšnega babičinega nasveta, je vsaka obleka njena lastna fantazija, kot jih poimenuje.
Saša Lovrenčič

NOGOMET
3. SNL - Lenart bo prezimil na 12. mestu
Konec prejšnjega tedna so moštva 3. SNL odigrala še prestavljeni 4. krog jesenskega dela
prvenstva. NK Ajdas Lenart je klonil v gosteh
proti NK Šmarje pri Jelšah (2:1). S 5. zmagami

Lenarčani zasedajo 12. mesto, z zgolj 4 točkami
zaostanka za 5. mestom. O vtisih in zadovoljstvu v klubu po krstnem jesenskem delu v 3.
SNL bomo poročali v prihodnji številki.

1. MNZ Maribor - Jurovski Dol pred Cerkvenjakom
Ob koncu jesenskega dela tekmovanja v 1.
MNZ Maribor nogometaši Jurovskega Dola
zasedajo s 15 točkami 7. mesto, točko manj

ima Cerkvenjak. Več o zadovoljstvu v obeh
taborih po polovici sezone prav tako v decembrski številki.

1. DMNL - Lenart
V 1. DMNL Lenart so na vrhu jesenskega dela
brez poraza nogometaši ZGD. Slik. B. Goričan
ROGOZNICA s 36 točkami. 2. mesto je pripadlo Slikopleskarstvu Dajčman (30 točk), 3. ŠD
Pernica (26), 4. KMN Sv. Trojica (23), 5. KMN

Benedikt (20), 6. Trojica United (16), 7. Orfej
(16), 8. ŠD Zavrh (15), 9. M-Trgovina Lormanje (12), 10. KMN Vitomarci (9), 11. NK Gočova (8), 12. ŠD Sv. Trojica (7), 13. ŠD Selce.

FUTSAL
1. SFL - Benedikt še naprej z eno zmago
V 7. krogu 1. SFL je Benedikt v domači dvorani zabeležil proti drugouvrščenemu Kobaridu
še 6. poraz (1:5) in tako ostaja z eno zmago
na 9. mestu 1. SFL. Benedičani so imeli aktualen rezultat vse do 28. minute, ko so gostje

povišali na 1:3. Prihodnji konec tedna (5. 12.)
igrajo Benedičani v gosteh proti Velikim Laščam. Vsekakor bodo v tej tekmi iskali svojo 2.
zmago. Naslednja domača tekma bo 12.12. ob
20.uri proti KMN Sevnica.

Državno prvenstvo do 15 let – vzhod
Državni prvaki iz Voličine tudi čez Ljutomer
V ponovitvi lanskoletnega finala državnega prvenstva do 13 let so bili v domači dvorani v Voličini aktualni državni prvaki KMN Slovenske
gorice tudi tokrat boljši od KMN Meteorplast
iz Ljutomera. V derbiju 4. kroga državnega prvenstva do 15 let smo bili tako priča sila zanimivi in odlični tekmi za ta starostni nivo. Po
začetnem vodstvu domačih s pravim evrogolom Roka Sužnika so nato vodstvo prevzeli gostje iz Ljutomera (2:3). Rezultat ob polčasu je
bil ob kopici neizkoriščenih priložnosti igralcev Slovenskih goric poravnan (4:4). Že v prvi
minuti nadaljevanja so domači z zadetkom
Aljaža Ruisa pokazali, da zmage ne bodo izpustili iz domače dvorane. Do konca tekme so
zabili še 5-krat, gostje 2-krat, tako da je zmaga,
4. zaporedna od štirih tekem, zasluženo ostala
doma. Na vrhu vzhodne skupine v državnem
prvenstvu do 15 let je tako KMN Slovenske gorice (12 točk), 2. KMN Meteorplast (9 točk),

3. NK Imeno (9), 4. FC Litija (6), 5. NK Laško
(0), 6. KMN Sevnica (0). V zahodni skupini
na vrhu kraljuje ŠD Extrem iz Sodražice pred
KMN Bronx Škofije.

KMN Slovenske gorice U-15 v letošnji sezoni še
brez izgubljene točke

FUTSAL – ŽENSKE
V soboto, 29. 11. 2014, se bodo v Voličini na mednarodnem ženskem futsal turnirju
pomerilo 12 klubov iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške.
V okviru 2. JAKO ženskega futsal superpokala,
ki poteka pod okriljem avstrijske nogometne
zveze, se bo jutri (29. 11. 2014) od 10. ure dalje
v športni dvorani v Voličini odvijal pomemben
mednarodni športni dogodek. Ženski turnir v
Futsalu, ki bo potekal v Voličini, je eden izmed
petih turnirjev, ki v letošnji sezoni štejejo za
končno razvrstitev 2. JAKO ženskega futsal superpokala, ki hkrati šteje za avstrijsko državno
futsal prvenstvo za ženske. Turnir v Voličini
je edini te vrste v Sloveniji, preostali štirje so
v Avstriji. Izmed slovenskih klubov se bodo
vseh turnirjev udeležila zgolj dekleta domačega KMN Slovenske gorice in aktualne državne prvakinje v futsalu ŽNK Celje. Na prvem

turnirju minuli vikend v Avstriji so slavile prav
Celjanke, igralke Slovenskih goric so končale
na 6. mestu. Poleg njiju pa bodo slovenske barve na turnirju v Voličini branile še nogometašice ŠD Extrem Sodražica, ŽNK Cerkvenjak,
ŽNK Maribor in Ilirska Bistrica. Iz Avstrije
se bodo predstavile avstrijske prvoligašinje in
lanskoletne zmagovalke tega tekmovanja SKV
Altenmarkt, DFC Zeltweg, FC Kömmel Kärnten, FC Vogau in Futsal Klagenfurt Woman. Iz
hrvaške prestolnice pa prihaja Futsal klub Alumnus Zagreb. Po tekmah v skupinah se bodo
polfinalni in finalni obračuni zvrstili od 16.ure
dalje.

Prijateljska tekma med domačimi nogometašicami Slovenskih goric in Celjankami
postregla z napeto in kvalitetno tekmo
V okviru priprav na pričetek avstrijskega državnega prvenstva in slovenskega ženskega državnega prvenstva v futsalu so se 8. 11. 2014 v
ŠD Voličina v prijateljskem srečanju pomerile
domače nogometašice Slovenskih goric in državne prvakinje ŽNK Celje. Prijateljska tekma
se je po 4 x 15 minutah končala z rezultatom
6:7 v korist Celjank. Pohvaliti pa gre igro obeh
ekip, ki so na igrišču pokazale, da futsal ni

samo domena moških in da znajo dekleta na
igrišču pokazati veliko nogometnega znanja.
Naj ob tem omenimo še, da so igralke ŽNK Celja na nedavnem svetovnem policijskem futsal
prvenstvu, ki je oktobra potekalo na Nizozemskem, zastopale tudi barve Slovenske policijske
futsal reprezentance. Med 30 ženskimi futsal
ekipami so klonile le v finalu proti Francozinjam in tako osvojile odlično 2. mesto.

Decembra pričetek slovenskega državnega prvenstva v futsalu za dekleta

Si.mobil Lenart

Kraigherjeva 1,2230 Lenart
m: 040 411 166
e: agent@simobil-lenart.si
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Po pričetku avstrijskega futsal prvenstva, ki se
je minulo soboto pričelo v bližini Dunaja v Altenmarktu, se prihodnjo nedeljo (7. 12. 2014)
s tekmami v Sodražici prične tudi slovensko
državno futsal prvenstvo za ženske. Naslednji turnir slovenske ženske futsal lige gosti
KMN Slovenske gorice, in sicer v soboto, 20.

12. 2014. V štirih tekmah, ki se bodo v športni
dvorani v Voličini zvrstile od 15.30–21.30, se
bodo poleg domačih deklet KMN Slovenske
gorice predstavila še dekleta ŽNK Cerkvenjak,
ŠD Extrem Sodražica in lanskoletne državne
prvakinje ŽNK Celje.
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Tanja Vrabl, ena najboljših nogometašic v Sloveniji, zaključuje kariero
32 najboljših evropskih klubov. V nadaljevanju
24-letna Tanja Vrabl iz Zg. Porčiča po 10-tih
so Pomurke sicer dvakrat klonile proti Italijanletih aktivnega igranja nogometa pri enem
skemu klubu ASC Torres, a so s prikazanim v
najtrofejnejših slovenskih ženskih nogomeletošnjem delu evropskega tekmovanja več kot
tnih klubov, pri ŽNK Pomurje – Beltinci, zazadovoljne. Na domači
ključuje s kariero. Ena
sceni pa tako ne poznanajboljših slovenskih
jo konkurence, saj so v
nogometašic je s kludosedanjih osmih tekbom osvojila naslov
mah zabeležile 8 zmag
državnih prvakinj že v
ob gol razliki 114:5!
konkurenci do 17 let,
Morda se sprašujete,
zadnja tri leta zapored
zakaj tako mlada in
pa naslove članskih drtako uspešna igralžavnih nogometnih prka zaključuje kariero
vakinj. Kot kapetanka
na
velikonogometni
ŽNK Pomurje je Tanja
sceni? Za ta korak se
4-krat zapored osvojije Tanja, absolventka
la tudi pokal pokalnih
ekonomske fakultete,
zmagovalk.
Tanja Vrabl se je v slovenski nogometni ligi
V lanskoletnih kvali- pogosto takole veselila svojih številnih zadetkov. odločila predvsem zaradi iskanja novih izzivov
fikacijah za evropsko
na sodniški sceni. Tanja
ligo prvakinj je na treh
Vrabl se želi poleg odlične nogometne karietekmah dala kar 9 golov, s čimer je bila 4. najre dokazati na nogometnih zelenicah tudi kot
uspešnejša strelka Evropske lige prvakinj v
delilka pravice v najvišjih rangih slovenskega
lanski sezoni. Svoj strelski talent in široko nonogometa. Želeno napredovanje pa ji, žal, onegometno znanje, ki ga premore, je na slovenmogoča nadaljnje igranje velikega nogometa.
ski nogometni sceni Tanja redno dokazovala s
Kot pravi sama, pa bo več časa ostalo za igranje
številnimi zadetki. 6 let zapored je bila namreč
futsala, ki ga podobno kot brat Aleš (član slonajboljša strelka 1. Slovenske ženske lige, tako
venske moške futsal reprezentance) obožuje.
da je bila pravi strah in trepet nasprotnih vraZa svoje dosedanje nogometne dosežke je bila
tark in obrambe.
Tanja Vrabl pred leti že razglašena za najuspeSvojevrsten dosežek pa je Pomurkam na čelu s
šnejšo športnico leta Pomurja, v letu 2013 pa je
Tanjo Vrabl uspel v letošnjih kvalifikacijah za
bila izbrana tudi med 3 najuspešnejše športniligo prvakinj, iz katerih se jim je kot prvemu
slovenskemu ženskemu nogometnemu klubu
ce Slovenskih goric.
uspelo prebiti v izločilni del tekmovanja, med

ODBOJKA
2. DOL – VZHOD - Benedičanke v sezono z dobrim štartom
V prvih petih krogih 2-DOL – vzhod so odbojkarice Benedikta zabeležile 1 poraz in 4 zmage,
kar jih z 12 točkami uvršča na trenutno 3. mesto.
Brez poraza so pred njimi le še Zrečanke in Ptujčanke. Prav pri slednjih gostujejo jutri (29. 11.)

odbojkarice Benedikta. Prihodnji teden (petek,
5. 12. 2014, ob 19.uri) pa jih v domači dvorani
čaka tekma z OK Prevalje.
Dejan Kramberger

Odbojkarska tekma v počastitev praznika občine Lenart
V okviru prireditev ob lenarškem občinskem
prazniku so v torek, 4. 11. 2014, mlade odbojkarice Odbojkarskega kluba ZOJA iz Lenarta
odigrale prijateljsko srečanje s svojimi vrstnicami iz sosednjega Benedikta. Kombinirani
ekipi st. deklic in kadetinj
sta odigrali zanimivo in
predvsem napeto tekmo.
Prvi niz so dobile kadetinje
iz Benedikta, drugega pa st.
deklice iz Lenarta. V odločilnem tretjem nizu pa so
po igri polni preobratov »na
razliko«, slavile domačinke
iz Lenarta. Trenerja sta možnost za igranje ponudila
prav vsem igralkam, ki so se
udeležile srečanja.
Tekma je potekala v prijetnem vzdušju. Tudi
navijači obeh ekip na tribunah so uživali v številnih lepih potezah igralk in napetih rezultatskih preobratih na igrišču.

Po srečanju je predsednik Športne zveze Lenart Igor Jurančič ekipama podelil pokale
v spomin na srečanje, igralke obeh ekip pa s
skupnim poziranjem fotografom pokazale, da
šport mlade ljudi združuje in povezuje, razlike

HUMORESKA

Piše: Tomaž Kšela

Nova pokojninska reforma

»Ali si slišal, da namerava nova vlada
sprejeti še eno pokojninsko reformo?« je
pred dnevi pri malici rezkar Peter dejal mizarju Tonetu.
»Neverjetno,« je odkimal z glavo Tone.
»Prav zanima me, kaj novi vladi v zvezi z
upokojevanjem zopet ni prav.«
»Kaj misli naša vlada, je čisto vseeno,« je
zamahnil z roko Peter. »Pomembno je, kaj
si o našem pokojninskem sistemi mislijo in
rečejo v Bruslju. Zahteve po tretji pokojninski reformi pri nas prihajajo od tam.«
»Ti bruseljski gospodje se kar naprej
vtikajo v nas,« je nejevoljno dejala šivilja
Marica. »Vrag vedi, kaj jim zdaj ni všeč pri
našem pokojninskem sistemu?«
»Pravijo, da gremo državljani Slovenije
premladi v pokoj,« je pojasnil Peter. »Uradno priporočajo, dejansko pa zahtevajo, da
se upokojitvena starost dvigne nad 65 let
starosti za moške in ženske.«
»Kaj? Kako?« je vzkliknil Tone. »Ali
bomo morali delati do sedemdesetega leta

jim »vcepljamo« le odrasli. Včasih bi bilo prav,
da se tudi od mladih športnikov kaj naučimo!
Darko Zimič

Dobra uvrstitev mladih lenarških
rokoborcev
V soboto, 25. oktobra, je bil v Murski Soboti
močen turnir v rokoborbi v grško-rimskem
slogu za starejše dečke. Na turnirju so sodelovali klubi iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Slovaške, Srbije, BIH in Slovenije. Lenarški
rokoborec Žan Perko je v kategoriji 58 kg dosegel odlično 2. mesto. Prav tako je bil odličen
njegov brat Tinej, ki je dosegel 4. mesto v kategoriji 32 kg. Z malo športne sreče bi lahko bil
mesto višje.
T. J.

»Hura, prosti čas - jesenske počitnice« 2014
V času jesenskih počitnic je KMN Slovenske gorice v okviru programa Zavoda za Šport RS
Planica izvajal program »Hura, prosti čas – jesenske počitnice« 2014 in na ta način omogočal
osnovnošolskim otrokom športno vadbo tudi v času počitnic. Čeprav je bil poudarek vadbe
na pridobivanju nogometnih veščin, so se otroci v štirih dnevih, od ponedeljka do četrtka,
preizkušali tudi v drugih športnih disciplinah, tako tistih z žogo kot z obveznimi gimnastičnimi in atletskimi vajami.
D. K.

starosti? Saj to je noro. Naj naši in bruseljski
politiki raje staknejo glave in povedo, kako
bodo rešili problem brezposelnosti mladih.
Pri nas jih je brez dela že več kot 30 tisoč.«
»Rešitev je na dlani,« je odločno dejala
šivilja Marica. »Vlada naj z novo pokojninsko reformo uzakoni takšno stanje, kot pri
nas dejansko že je, pa bodo vsi problemi
rešeni.«
»Kako to misliš,« je povprašal Tone. Peter
pa je dodal: »Ne razumem, kako bi s pokojninsko reformo lahko rešili problem brezposelnosti mladih?«
»Stvar je preprosta. Stvari je treba samo
obrniti na glavo. Vlada naj uzakoni takšno
pokojninsko reformo, da bo vsak mlad
človek najprej užival v pokoju do 35. leta
starosti. Po izteku upokojitve pa naj se zaposli in dela do konca življenja,« je dejala
Marica. »Tako bo naša vlada z enim samim
zakonom rešila hkrati problem prehitrega
upokojevanja starih in problem brezposelnosti mladih. V Bruslju bodo navdušeni!«

Smeh je pol zdravja
Vzornik
»Moj vzornik je direktor,« je vajenec
dejal šefu.
»To pa je lepo od tebe. Zdaj pa povej,
zakaj je direktor tvoj vzornik?«
»Ker nikoli nič ne dela, pa vse ima.«

Stara resnica
»Zapomni si staro resnico: zvesta žena
spi le s svojim možem,« je stari ata
podučil vnukinjo pred poroko.
»Stari ata, saj to vem: budna in vesela
je samo z drugimi.«

Alkotest
Policist ustavi moža za volanom, ki se
z ženo vrača z zabave. Pri preizkusu
alkoholiziranosti alkotest pozeleni.
»Zakaj pa niste dali avtomobila ženi, če
ste sami pili?« je povprašal policist.
»Če sem pijan, še ne pomeni, da sem
tudi nor,« se je razburil mož.

Pomladne gobice

ROKOBORBA
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ZA RAZVEDRILO

»Ženske so kot gobice.«
»Zakaj?«
»Lepše so, bolj so strupene!«

Pripravlja T. K.

Prlek pa reče: »Ne boj se, saj sem
privezan!«

Lopov
Policist teče za lopovom in kriči: »Stoj!
Stoj! Stoj!«
»Stoj ti, tebe noben ne preganja!«
zakriči nazaj lopov.

Dvojčki
»Joj, kako ljubka dvojčka. Ali sta
enojajčna ali dvojajčna?« vpraša prijateljica blondinko.
»Ta je fantek in ima dve jajci, tole tu
pa je punčka in nima nobenega jajca,«
pojasni blondinka.

Zimska oprema
»Ali imate zimsko opremo?« vpraša
policist blondinko.
»Seveda.«
»No, potem pa jo pokažite.«
»Kje pa naj začnem? Ali naj vam
najprej pokažem zimske spodnje hlačke
ali zimski modrček.«

Na zavodu za zaposlovanje

Hruške
»Dedci so kot hruške.«
»Zakaj?«
»Bolj so stare, bolj so mehke.«

Pravi Prlek
Policist ustavi Prleka in zahteva dokumente.
Prlek odpre okno in na ves glas zakriči:
»Aufbiks!«
Policist se ustraši in odskoči.

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.

»Prosim, poiščite mi kakršnokoli delo,«
je brezposeln delavec rekel uradnici na
zavodu za zaposlovanje.
»Ponujam vam delo v pisarni za tri
tisoč evrov plače, s službenim avtomobilom in blondinko za tajnico,« je
odgovorila uradnica.
»Nehajte se šaliti,« jo je prekinil brezposelni delavec.
»Saj ste se vi začeli prvi šaliti,« je
odvrnila uradnica.

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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LAS OVTAR SLOVENSKIH GORIC

Vabilo

Članice in člane Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric« vabimo
na redni 7. letni občni zbor, ki bo v sredo, 10. decembra 2014, ob 15. uri v Centru
Slovenskih goric.

Učeče se kmetije – Po znanje na podeželje
V okviru LAS Ovtar Slovenskih goric smo v
letošnjem letu uspešno zaključili še en projekt:
Učeče se kmetije – Po znanje na podeželje,
sofinanciran iz ukrepa LEADER v okviru Programa za razvoj podeželja za 2007-2013.
Projekt smo zastavili s ciljem vzpostavitve
mreže kmetij in mojstrov domačih obrti in
tradicionalnih znanj, ki nudijo možnosti izobraževanja vsem generacijam za spoznavanje
življenja in dela na kmetiji ter podeželju. S
prenosom znanj domačih obrti in življenja na
podeželju smo želeli vzpostaviti tudi odnos,
poudariti pomen in povečati ozaveščenost do
prostora, v katerem bivamo, ter prispevati k
ohranitvi teh znanj za prihodnje generacije.
Prva aktivnost projekta je bila analiza območja LAS Ovtar Slovenskih goric s ciljem
poiskati obstoječe izvajalce domače obrti in
tradicionalnih znanj, kot npr. pletenje košar,
izdelovanje različnega orodja iz lesa, kovaštvo,
izdelovanje volne, kulinarike, poljedelstva iz
preteklosti (uporaba in tehnologija pridelave
lanu, ajde, pire, industrijske konoplje …), ki so
pripravljeni svoja znanja in spretnosti predati
naslednjim generacijam. Število posameznih
mojstrov in društev, ki s svojim delom prispevajo k ohranjanju domačih obrti in znanj
ter so svojimi člani velika zakladnica znanj
(ročna dela, zeliščarstvo, tradicionalne peke),
nas je presenetilo. Ugotovili smo, da je velika
prednost in razvojna priložnost območja LAS
Ovtar Slovenskih goric tudi v relativno visoki
ohranjenosti tradicije domače obrti in tradicionalnih znanj.
V sklopu projekta je bil z vzpostavitvijo
mreže mojstrov in kmetij izdan tudi katalog
Po znanje na podeželje – kmetije in mojstri
domačih obrti in tradicionalnih znanj Slovenskih goric. V katalogu so kmetije in mojstri

košar, polstenje volne in predelavo tekstilnega
lanu, izdelavo in uporabo dekorativnega slanega testa, pripravo domačih krem in mila ter
poslikavo pirhov. Delavnico tradicionalne peke
kruha pa smo izvedli na turistični kmetiji, kjer
smo kruh tudi spekli na tradicionalen način v
krušni peči. Odziv javnosti z obiskom delavnic
je bil odličen, zato je naša želja, da se tak primer
dobre prakse nadaljuje.
Predstavitev mojstrov in kmetij ter povabila
na delavnice zaokrožuje predstavitveni film Po
znanje na podeželje, ki ga je s spretno roko posnel Sandi Kolarič. V filmu so predstavljene domače obrti in tradicionalna znanja, ki jih najdemo le še pri nekaterih mojstrih ali kmetijah
ter predstavljajo zadnje še žive primere tovrstne
dediščine območja. Film je dostopen na našem
youtube kanalu: https://www.youtube.com/
channel/UCFKs54zJSKquvRMB3QeIZdg. V
prenosu znanja vidimo tudi implementacijo in
priložnosti nadgradnje domače obrti v podjetništvo, ki je lahko bogat vir idej in znanja pri
umeščanju sodobnega oblikovanja ter ustvarjanja v prostoru. Naš cilj in cilj mojstrov ter
kmetij je, da bi ta znanja s posebno zavzetostjo
prenesli na mlajše generacije in da bi mladi
skozi še ohranjena znanja videli priložnost tudi
za razvoj ali nadgradnjo dopolnilne dejavnosti
na kmetiji ali podjetništva na podeželju.
Izjemno pozitivne rezultate projekta z delavnicami smo 6. novembra 2014 predstaviti
širši javnosti in v Centru Slovenskih goric. Obiskovalcem so se predstavili naslednji mojstri:
Franc Ruhitel – polstenje volne, Andreja Bunderla – peka gibance, Alojzija Zemljič – izdelki
iz dekorativnega slanega testa in Marija Čuček
– zeliščarstvo. Za pogostitev pa so poskrbeli:
Kmetija Šipek, Turistična kmetija Bunderla,
Vinotoč Kramberger, Kmetija Titan – Čuček in
Kmetija Žugman.
Otroci iz Osnovne šole
Lenart in malčki iz vrtca
Lenart so bili navdušeni nad
delavnicami in so se z veseljem preizkusili v različnih
spretnostih ter se poučili o
zeliščih, polstenju volne, dekorativnih izdelkih iz slanega testa in pripravi slovenskogoriške gibance.
M. F., M. G.

podrobno predstavljeni, prikazani so njihova
znanja in veščine ter
primer izvedbe delavnice na kmetiji ali na drugi
lokaciji po dogovoru, ko
narava dela to dopušča.
Med projektom smo z
mojstri izvedli tudi učne
delavnice v Centru Slovenskih goric. Mojstri
so prikazali pletenje

Božično-novoletni sejem spet vabi v Lenart

Letos že 7. božično-novoletni sejem po vrsti je lepa priložnost za medsebojno druženje
in nakup daril za naše najdražje. Kot je že tradicija nekaj zadnjih let, bo sejem potekal od
5. do 20. decembra, ob petkih in sobotah, med 16. in 20. uro, ko je središče Lenarta
praznično razsvetljeno.
Obiskovalcem bo na osrednjem trgu na voljo raznovrstna sejemska ponudba. Predstavili
se bodo domači ponudniki s pestro paleto najrazličnejših dobrot in izdelkov: kulinarične
dobrote, izdelki domače obrti, ročna dela, voščilnice, darila, medeni izdelki … ter (kuhano)
vino slovenskogoriških vinogradnikov.
Prijazno povabljeni, da predstavite svojo ponudbo, obiščete sejem in se poveselite
s prijatelji!

Razstava kostumov

V času božično-novoletnega sejma bodo v razstavišču Centra Slovenskih goric na ogled
kostumi iz gledališke predstave Agatine skrivnosti. Prijazno vabljeni, da si podrobno ogledate mojstrovine, ki so jih ustvarile skrbne šivilje iz našega lokalnega okolja in kostumografinja
Nina Šulin.
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Za zajtrk smo uživali zdravo hrano iz
Slovenskih goric
V petek, 21. novembra 2014, smo obeležili
dan slovenske hrane, v
okviru katerega je letos že četrtič potekal
projekt Tradicionalni
slovenski zajtrk.
Namen projekta je
spodbujanje lokalne
samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana
iz lokalnega okolja je
sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava
imata več vitaminov in
posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi
bližine proizvodnje se lahko uporablja manj
aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd.,
taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. K temu teži
tudi Društvo za razvoj podeželja »LAS Ovtar
Slovenskih goric«, ki z Ovtarjevo ponudbo
želi vzpodbujati nakup izdelkov in pridelkov
neposredno na kmetijah. Letos smo se že tretjič odločili za sodelovanje z VDC Polž, enoto Mravlja Lenart, v katero je vključenih 38
uporabnikov iz celotne Upravne enote Lenart
oz. območja LAS.

Skupaj z njimi smo za zajtrk uživali živila,
kot so kruh, maslo, med in jabolka – vse lokalnega izvora iz Slovenskih goric. Letos so domače dobrote poklonili: Kmetija Firbas iz Cerkvenjaka, Čebelarstvo Zarnec iz Lenarta, Sadjarska
kmetija Kocbek iz Voličine, Kmetija Kekec iz
Svete Trojice in Kmetija Rojko iz Voličine.
Veselo druženje smo nadaljevali ob zvokih
harmonike in prijetnem klepetu. Uporabnikom in zaposlenim v VDC Mravlja se zahvaljujemo za gostoljubje in jim želimo veliko
uspehov pri nadaljnjem delu.
M. G., Foto: Gordana Kosanič

Žametnica (Tagetes)

So cvetice, ki si jih zapomnimo po posebnih cvetovih ali po tem, v katerem
letnem času bodo polepšale
vrt. So tudi take, ki se nam
zapišejo v spomin po vonju.
Ne mislim le na opojne vonje
vrtnic, ampak tudi na tiste
vonje, ki so nekaterim dišeči,
drugim pa smrdeči. Ena takšnih rož s posebnim vonjem je žametnica,
ki že dolga leta krasi pisane kmečke vrtove.
Izhaja iz Mehike. Pri nas jo poznamo še pod
imeni: baržunica, smrdljivka, smrdljivi nagelj. Gojimo jo kot enoletnico, ki sta ji ljuba
sončno mesto in dobra zemlja. V drugi polovici aprila posejemo seme na prosto. Kali od
osem do deset dni, temperatura mora biti vsaj
18° C. Dva meseca po setvi nam bo že zacvetela. V višino zraste od 15 do 75 cm, odvisno
od sorte oblikuje lepe širše grmičke s pernato
deljenimi listi. Na vrhu pokončnih poganjkov ima žametne cvetove rumene, oranžne,
rjave, rdeče in umazano bele barve. Cvetovi
so enojni ali polnjeni in nam delajo veselje
vse do zmrzali. Priporočam, da ovenele cvetove odstranjujete in s tem še bolj spodbujate
novo cvetenje. Nižje sorte sadimo na robove
gredic, v korita in na grobove. Obstajajo tudi
sorte brez vonja, te so namenjene rezanemu

cvetju; v vazi je obstojna.
V cvetličnem vrtu je žametnica dobra soseda krizantemam, narcisam, plamenkam. Tudi z vrtnicami
se dobro razume, privablja
namreč muhe trepetavke, te
pa na vrtnicah uničujejo uši.
Če so posajene pregosto, jih
v pozni jeseni napade siva
plesen, drugače pa so žametnice trpežne,
neobčutljive rastline. Tudi posušeni cvetovi
ohranijo lepo barvo, dajemo jih v potpurije
in uporabljamo za barvanje volne, platna,
svile … Tako kot ognjič in kapucinka tudi
žametnica ne sme manjkati v zelenjavnem
vrtu. Z vonjem privablja koristne žuželke, z
izločki korenin pa varuje ostale rastline pred
talnimi škodljivci. Velja za zdraviteljico vrta.
Je tudi vaba za polže, zato jo je pametno posaditi na robove vrta. Delno preprečuje rast
slaka, regačice in pirnice. Posebej dobrodošla
pa je v bližini repe, redkve, kitajskega zelja,
krompirja in jajčevcev. V rastlinjaku pa odganja ščitkarje.
Kot vidite, je žametnica res vsestranska rastlina, zato si zasluži mesto tudi v vašem vrtu.
V sivih novembrskih dneh je še kako »zdravilen« pogled na njene tople sončne barve.
Marija Čuček
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