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Poštnina plačana pri pošti 2000 Maribor

Pohod na Zavrh ob 1. maju in 40-letnici lenarških planincev
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Nove razvojne možnosti s sodelovanjem
več občin
V času, ko večina gospodarstvenikov in politikov v državnem vrhu in na lokalni ravni (o
pokrajinah so razprave popolnoma zastale)
ocene o ukrepih, ki jih za izboljšanje razmer v
državi pripravlja in izvaja vlada, uvršča na diametralno nasprotna pola, smo se z županom
občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem za Ovtarjeve novice pogovarjali o položaju občine Lenart, o sodelovanju z okoliškimi
občinami in o posameznih segmentih, ki (lahko) pomenijo razvoj.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo pripravlja določbe Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v
programskem obdobju 2014–2020. Uredba ima
krajšo oznako CLLD. Kako z zornega kota največje občine v osrednjih Slovenskih goricah ocenjujete predlog Uredbe CLLD za novo finančno
obdobje?
»Uredba vsem zainteresiranim v lokalni
skupnosti, ki vidijo priložnost za lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«, daje
možnost doseganja ciljev v različnih okoljih,
večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja. Tovrsten pristop – krajše ukrep LEADER
– predstavlja orodje pri spodbujanju skupnega
lokalnega razvoja in omogoča lokalnemu prebivalstvu, da z oblikovanjem lokalnih akcijskih
skupin (LAS), aktivno odloča o prioritetah in
razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z
viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega
območja.
V izvajanje CLLD so se vključili trije skladi
in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki so skupaj pripravili
skupni predlog Uredbe CLLD, ki bo določala

izvajanje lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020.
Tovrsten pristop je veliko bolj celosten in
posledično vpliva na uspešnejše uresničevanje
lokalnih potreb. Dostop do sredstev različnih
skladov lokalnim partnerstvom omogoča, da
razširijo svoje področje uporabe in namenijo
več pozornosti nekaterim področjem in vprašanjem, ki bi jih sicer težko obravnavala. Strategija lokalnega razvoja (SLR), ki jo za posamezno območje pripravi lokalno partnerstvo,
odgovarja posebnim, bodisi geografskim ali
demografskim izzivom.«
Vloga in položaj občine Lenart sta specifična. K
njej kot največji občini v okolju z najrazvitejšo
infrastrukturo v splošnem pogledu gravitirajo
ostale. Kaj torej ta predlog pomeni za občino
Lenart in sosednje občine?
»Naše območje je upravičeno do sofinanciranja iz kvote EKSRP in ERSS. Za občino
Lenart in sosednje občine tovrsten predlog
predstavlja nadaljevanje in nadgradnjo dela
strategije razvoja, ki je namenjena spodbujanju
vključenosti vseh prebivalcev, gospodarskemu
razvoju podeželskih območij. Tak pristop tudi
pomembno prispeva k reševanju drugih lokalnih potreb, zlasti k ohranjanju narave, varstvu
okolja ter kulturne krajine, kulturne dediščine
in njenih elementov ter še posebej predstavlja
izziv za različne ciljne skupine na podeželju
(mladi, socialno podjetništvo, društveno delo
ipd.), skozi katere upamo, da bo mogoče navezati še katere druge vsebine. Očitno je, da
bodo v tem obdobju imeli prednost skupni, torej medobčinski projekti in ne več v taki meri
posamezni, individualni. To dejstvo bomo
morali razumeti in ga v dobro našega skupnega prostora Slovenskih goric tudi izkoristiti.«
Nadaljevanje na strani 3
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Obsojeni na zaporno kazen naj ne bi smeli
kandidirati za poslanca

S

kupina poslank in poslancev na čelu s
prvopodpisano Lilijano Kozlovič je vložila v proceduro v državni zbor predlog
sprememb zakona o volitvah v državni zbor.
Podpisniki želijo s spremembo zagotoviti
enake možnosti moških in žensk (predlagajo
40 odstotno zastopanost žensk na kandidatnih listah). Prav tako želijo urediti institut
neizvoljivosti. Predlagajo zaostritev pogojev
za kandidiranje za funkcijo poslanca. Kandidat, ki je vpisan v kazensko evidenco na podlagi pravnomočne sodbe sodišča za storjeno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in mu je bila izrečena prostostna kazen

(kazen zapora), naj ne bi smel kandidirati za
poslanca. Podpisniki svoj predlog utemeljujejo s tem, da je tako v domala vseh državah
Evropske unije.
S spremembami zakona želijo podpisani
poslanci omejiti tudi agitacijo na voliščih, kar
velja tudi za volišča, ki so odprta za predčasno glasovanje. Predlagajo tudi bolj podrobno ureditev pravil o glasovanju po pošti. Z
zakonom naj bi bolj jasno uredili tudi fizično
dostopnost volišč za invalidne osebe, podaljšali pa naj bi tudi rok za predložitev kandidatnih list.
T. K.

Sindikati predlagajo spremembe zakona o
minimalni plači

P

redstavniki
največjih
sindikalnih
central v Sloveniji (Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije, Konfederacije
sindikatov javnega sektorja, Konfederacije
sindikatov 90, Konfederacije sindikatov Slovenije – Pergam, Neodvisnosti-konfederacije
novih sindikatov Slovenije, Slovenske zveze
sindikatov – Alternativa in Zveze delavskih
sindikatov Slovenije – Solidarnost), ki so
zastopane v Ekonomsko socialnem svetu,
so sredi maja vložili v državni zbor predlog
sprememb in dopolnitev zakona o minimalni plači. K predlogu so priložili blizu 30.000
podpisov svojih članov, ki so jih zbrali sami.
Pred tem so predstavniki sindikalnih central svoj predlog predstavili na novinarski
konferenci. »V tem trenutku sindikalne centrale, ki so članice ekonomsko-socialnega
sveta, ne zahtevamo dviga minimalne plače.
Želimo pa odpraviti veliko krivico, da bi tisti zaposleni, ki imajo minimalno plačo in
nimajo pravice do dodatkov, lahko dobili izplačane dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo kot vsi drugi, ki imajo plače nad
zneskom minimalne plače,« je na njej dejal
predsednik najbolj množične sindikalne centrale ZSSS Dušan Semolič. »Sedanji zakon je
krivičen ravno do tistih, ki prejemajo najnižje, minimalne plače. To krivico moramo odpraviti.«
Sedaj so v minimalni plači zajeti vsi dodatki razen nadur, sindikati pa se zavzemajo za
to, da bi prejemniki minimalne plače prejemali v bodoče poleg minimalne plače tudi
dodatek za nočno delo ter dodatek za delo ob
nedeljah in praznikih.
Sindikati opozarjajo, da je sedanja ureditev
krivična. Če delajo ponoči in ob nedeljah in
praznikih skupaj delavci, ki prejemajo mini-

malno plačo, in tisti, ki imajo nekoliko višjo
plačo, dobijo na koncu meseca dodatek za
nočno in nedeljsko ter praznično delo izplačan samo delavci z višjimi plačami. Delavcem
z minimalno plačo pa se pri plači sploh nič
ne pozna, da so delali ponoči in ob nedeljah
oziroma praznikih.
Sedaj mora po zakonu o referendumu in
ljudski iniciativi predsednik državnega zbora
določiti 60-dnevni rok, v katerem morajo sindikalisti po uradni poti zbrati 5000 podpisov
volivk in volivcev, ki morajo svoje podpise na
posebnem obrazcu overiti na upravni enoti,
nato pa ta obrazec poslati eni od sindikalnih
central. Če bo sindikatom toliko podpisov,
overjenih na upravnih enotah, uspelo zbrati,
bodo morali njihov predlog za spremembo
zakona o minimalni plači obravnavati poslanke in poslanci v državnem zboru. Od njih
bo odvisno, ali bodo sindikalni predlog zakona sprejeli ali zavrgli. Sindikati pa obljubljajo,
da bodo objavili, kako se bodo do njihovega
predloga opredelile poslanske skupine in posamezni poslanci in poslanke.
Kot smo že poročali v prejšnji številki Ovtarjevih novic, predstavniki delodajalskih
organizacij predlogu sindikatov nasprotujejo, češ da gospodarstvo ne bi preneslo večjih
stroškov dela, zato bi se število zaposlenih
zmanjšalo. Strinjajo pa se, da so neto plače,
ki jih prejmejo delavci na transakcijski račun,
prenizke, ker od bruto plač preveč pobere država za davke in prispevke.
Trenutno znaša minimalna plača 790,73
evra in je za 1,58 evra višja kot lani. Minimalno plačo v Sloveniji prejema po podatkih
sindikatov okoli 40 tisoč delavk in delavcev.
T. K.

Kam se Slovenija uvršča glede na višino stroškov dela?

Stroški dela v Sloveniji za tretjino
zaostajajo za povprečjem EU

N

aši politiki in gospodarstveniki velikokrat opozarjajo, da so stroški dela
(stroški dela so sestavljeni iz plač,
socialnih prispevkov delodajalca in drugih
stroškov, ki jih ima delodajalec z delavci)
v Sloveniji previsoki in da znižujejo konkurenčnost našega gospodarstva. Podatki
evropskega statističnega urada Eurostat pa
kažejo, da so lani v državah Evropske unije
stroški dela znašali povprečno 24,6 evra na
uro, v Sloveniji pa 15,6 evra. Stroški dela v

Sloveniji so lani torej skoraj za eno tretjino
zaostajali za povprečjem v Evropski uniji.
Slovenija je bila lani po stroških dela primerljiva z Grčijo (14,6 evra na uro) in Ciprom (15,8 evra na uro). V Nemčiji so bili
stroški ene ure dela v povprečju 31,4 evra, v
Avstriji 31,5 evra, v Franciji 34,6 evra in na
Danskem celo 40,3 evra. V Bolgariji pa znašajo stroški dela samo 3,8 evra na uro. Takšne
so pač razlike v Evropski uniji.
T. K.

NOVICE IZ UPRAVNE ENOTE LENART

Potek veljavnosti osebnih dokumentov
Upravne enote smo prenehale s prakso
pošiljanja vljudnostnih pisnih obvestil
strankam o skorajšnjem poteku veljavnosti
osebnih dokumentov (osebna izkaznica,
potni list, vozniško in prometno dovoljenje). Ker se bliža čas dopustov, vam priporočamo, da pravočasno preverite veljavnost
osebnih dokumentov. Državni spletni portal
e-Uprava (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/)
s storitvijo, imenovano spletni opomnik
(http://e-uprava.gov.si/e-uprava/opomnik/),
omogoča, da na elektronski naslov in/ali mobilno številko, ki jo vnesete v sistem e-upra-

ve, samodejno prejmete sporočilo o poteku
veljavnosti vaših identifikacijskih dokumentov in identifikacijskih dokumentov vaših
mladoletnih otrok, in sicer en mesec, 14 dni
in tri dni pred potekom veljavnosti za naslednje dokumente: potni list, osebna izkaznica,
vozniško in prometno dovoljenje, zapisnik
o tehničnem pregledu vozila, orožni list. Za
vstop v sistem potrebujete veljavno kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA, AC NLB,
POŠTA®CA, Halcom CA. Zahtevo za pridobitev digitalnega spletnega potrdila lahko podate na katerikoli upravni enoti.

Komentar

Nekateri so ravnali nečastno
Katoliški intelektualec dr. Andrej Capuder je o slovenskih predvojnih in medvojnih razhajanjih za Delovo Sobotno prilogo
povedal: ''Pogubnemu stališču, ki deli svet
na bolj ali manj ''naše'', pripisujem dejstvo,
da smo Slovenci leta 1941 zalegli v jarke, ki
so bili izkopani že davno poprej. Ta moja
ocena NOB, češ da je bila hkrati verska in
državljanska vojna, je zbudila kar nekaj
hude krvi, še posebej na drugi strani, v Argentini.''
Ta izjava je lahko izhodišče tudi za to
pisanje, katerega namen je predvsem spregovoriti o medvojni izdaji, zaradi katere je
umrlo veliko naših ljudi, zlasti seveda tistih,
ki so bili na strani NOB. Izdaja je rodila neslutene posledice, ki še vedno niso odpravljene.
Moralno gledano je izdaja eno najbolj
nečastnih dejanj, za katerega ni opravičila,
čeprav, seveda, vseh ljudi, ki so ovajali svoje
rojake sovražniku, ni mogoče enako obravnavati.
Britanski zgodovinar Peter Davies v svoji
knjigi Nevarna razmerja govori o več vrstah
kolaboracije. Vse, ki jih obravnava, niso
nečastno dejanje, med njimi je tudi tako
imenovana ekonomska kolaboracija. Ljudje
so morali preživeti. Zato so v tem smislu
''sodelovali'' z okupatorjem. Seveda pa ni
moralno, če je kdo zaradi preživetja izdajal
rojake okupatorju.
V zgodovinopisju se je zasidralo mnenje,
da na Štajerskem, torej tudi v Slovenskih
goricah, ni bilo izdaj. To samo deloma drži.
Povsod na Slovenskem so bili ljudje, ki so
za denar, iz sovraštva, zaradi političnih in
drugih razlogov sporočali okupatorju, kdo
je deloval v narodnoosvobodilnem gibanju.
Tudi v Slovenskih goricah so bile žrtve zaradi izdaje. Zaradi izdaje je padel prvoborec
Ernestek Golob – Peter iz Sv. Trojice, Nemci
so iz istega razloga v Celju kot talce ustrelili
skoraj vso družino Družovec iz Selc, v Žerjavcih so bili zaradi izdaje ustreljeni aktivisti NOB Škofič, Ban in Zemljič. Bilo pa je še

več takih primerov.
Danes se srečujemo glede obravnavanega
vprašanja z dvema skrajnostima. Nekateri
mečejo v isti koš vse ljudi, ki so se kakorkoli
ali pa se niso pregrešili v stikih z okupatorjem. Za nekatere so izdajalci, ki se jim njihovo ravnanje ne sme odpustiti. Na drugi
strani pa imamo ljudi, ki mečejo v isti koš
nekdanje partizane in domobrance, češ, vsi
so počeli isto, kar seveda ni res. Eni so se
skupaj z okupatorjem borili za njihove interese, drugi pa za izgon okupatorja. Meščanski tabor je sodelovanje z Italijani in
Nemci opravičeval z nevarnostjo komunizma. Kljub temu ne bi smel vzeti orožja iz
okupatorjevih rok in se boriti proti tistim
nesebičnim partizanom in civilistom, ki večinoma s partijo niso imeli nič skupnega in
so mnogi od teh izgubili življenje, tudi po
krivdi kolaborantov.
Preprosti ljudje so šli k domobrancem
iz različnih razlogov. Eni zato, ker so bili
prepričani, da je ruski komunizem hujši od
nacizma in fašizma, drugi, ker so upoštevali
mnenje nekaterih duhovnikov, tretji, recimo tisti, ki jih je iz italijanskih taborišč rešil
Rožman, pa so šli na priporočilo cerkvenih
in domobranskih krogov k domobrancem.
Nekateri bi raje šli v partizane, vendar so
se bali težkih življenjskih razmer v gozdu,
ki so bile zlasti v zimskem času zelo hude.
Zato so se raje odpravili med domobrance,
kjer so bile razmere neprimerno boljše kot
v partizanih, pa še plačo so dobivali. Seveda
so se za domobrance odločili nekateri tudi
zaradi tega, kar so pripadniki NOB storili
njihovim svojcem.
Po sedemdesetih letih konca 2. svetovne vojne bi bil čas, da se bivši partizani in
domobranci spravijo med seboj. Resnici na
ljudo je večina navadnih ljudi to že storila,
edino vodstva se še dajejo med seboj, namesto, da bi obe strani priznali zgodovinska dejstva in si odpustili, ne da bi pozabili,
kdo se je med vojno s kom in za kaj boril.
Tone Štefanec

OKOLJU PRIJAZNE CENE

Darko Fras tretji podpredsednik mreže NALAS
Župan Občine Sveta Trojica Darko Fras je
18. maja na redni letni skupščini mreže NALAS v mestu Plovdiv v Bolgariji uradno prevzel mesto tretjega podpredsednika. Gre za
mrežo združenj lokalnih oblasti JV Evrope,
katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije. Mreža združuje 16 združenj občin, več
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kot 9000 občin iz regije in preko njih 80 milijonov prebivalcev. Darko Fras je letos tretji
podpredsednik mreže NALAS, leto za tem
bo drugi podpredsednik, leta 2017 prvi podpredsednik, leta 2018 pa bo prevzel predsedovanje te organizacije.
ZŠ
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Skupina poslancev predlaga spremembo zakona o volitvah v državni zbor
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Benedikt

Občina Benedikt praznuje 16.
občinski praznik

P

raznik občine
Benedikt je 11.
julij. Praznik
je posvečen imenu
in patronu naselja Benedikt. Občina obeležuje svoj praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in z ostalimi prireditvami, ki jih
organizirajo društva in organizacije. Letos,
ko v Benediktu praznujejo že 16. občinski
praznik, se bodo tradicionalne prireditve
odvijale od 19. junija do 12. julija 2015, ko
se bo praznovanje zaključilo s farnim žegnanjem. Osrednja prireditev ob 16. občinskem

prazniku – Županov večer – bo v petek, 3. julija 2015, v prireditvenem šotoru ob Športni
dvorani Benedikt. Kot že vrsto let tudi tokrat
kulturni program ob tej priložnosti pripravljajo domača društva. Občanke in občani
Benedikta bodo tako lahko uživali ob nastopu svojih sokrajanov iz Kulturno-glasbenega
društva Benedictus in drugih sodelujočih ter
se poveselili v družbi svojih sosedov, prijateljev in znancev ob zvokih ansambla Klapovühi. Seveda tudi prijetnih presenečenj ne bo
manjkalo.

Kako odpraviti šibke točke pri rabi energije?

A

naliza uporabe energije v gospodinjstvih na območju občine Benedikt je
pokazala, da v večini gospodinjstev za
ogrevanje prostorov uporabljajo individualne centralne ali etažne kurilne naprave, ki so
pogoste slabo nadzorovane in zastarele, zlasti
tiste, na kurilno olje. Poleg tega več kot 90
odstotkov večstanovanjskih stavb nima izolirane fasade. Lastniki stavb toplotno energijo
marsikdaj proizvajajo v starih in neustreznih
kotlih z nizkim izkoristkom. Občani možnosti priklopa na plinovodno omrežje nimajo,
ozaveščenost glede izrabe geotermalne energije pa je majhna. Če bi odpravili te šibke točke, bi lahko prihranili veliko energije oziroma
energentov, poleg tega pa bi v okolje spuščali
manj škodljivih emisij, predvsem ogljikovega
monoksida. To izhaja iz »Lokalnega energetskega koncepta občine Benedikt«, ki ga
je pripravila energetska agencija za Podravje
Energap iz Maribora. Končno poročilo agencije so že obravnavali na seji občinskega sveta
občine Benedikt.
Kako pa je z izrabo električne energije v
gospodinjstvih v občini Benedikt? Številna
gospodinjstva imajo še vedno zastarele gospodinjske aparate, ki so veliki potrošniki

električne energije. To je še toliko večji problem, ker ne gre samo za premajhno ozaveščenost, temveč za pomanjkanje sredstev za
nakup novih, sodobnih energetsko varčnih
aparatov. Na področju rabe energije je šibka
točka tudi v tem, da mnogo občanov še vedno ne pozna dovolj energetsko učinkovitejših tehnologij, ki prinašajo porabnikom tudi
ekonomske prihranke.
V okviru analize so opravili tudi preliminarne energetske preglede javnih objektov v
občini Benedikt. Za vsak objekt so pripravili posebno razpredelnico, v katero so vpisali
šibke točke. Za Športno dvorano je pregled
pokazal, da ni večjih izgub toplotne energije, zato pa je marsikdaj razsvetljava prižgana brez potrebe, za klasično telovadbo pa je
predimenzionirana. Neizkoriščena je tudi
možnost uporabe deževne vode. Zelo natančno so prikazane šibke točke tudi na drugih
javnih objektih v občini, od zgradbe občine,
preko vrtca in kulturnega doma do mrliške
vežice, v kateri zunanji ovoj stavbe ni izoliran, okna slabo tesnijo, streha pa ni zadostno
izolirana. Lastniki objektov sedaj natanko
vedo, kako lahko izboljšajo stanje.
T. K.

Izboljšane varnostne razmere

V

arnostne razmere na območju občine
Benedikt so bile v lanskem letu dokaj
ugodne. To so ugotovili člani občinskega sveta občine Benedikt, ki so se na zadnji seji seznanili z varnostnimi razmerami
na območju občine v letu 2014. Poročilo o
tem je pripravila Policijska postaja v Lenartu,
zanjo pa policist I Danilo Juršnik in komandir
policijski inšpektor I
Srečko Artenjak.
Lani so policisti v
Benediktu obravnavali
47 kaznivih dejanj, leto
poprej pa dvajset več.
Preiskanost kaznivih
dejanj znaša 65,71 odstotka, kar strokovnjaki
ocenjujejo kot ugodno.
Med splošnimi kriminalnimi dejanji so
prevladala
kazniva
dejanja zoper premoženje, ki jih je bilo lani
27, predlani pa 58. Na
tem področju prevladujejo tatvine (teh je bilo
šest), vlomi (tudi teh je bilo šest) in poškodovanje tuje stvari (teh primerov je bilo deset).
Kar 12 kaznivih dejanj so policisti obravnavali v sklopu kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Med njimi je
bilo 11 primerov kaznivih dejanj neplačevanja preživnine.
Na področju javnega reda in miru na
območju občine Benedikt so lani policisti
obravnavali 12 kršitev predpisov. Glede na
leto poprej je tudi kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir, upadlo za tretjino. S
področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so lani policisti v Benediktu
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obravnavli en primer, leto poprej pa dva.
Policisti so na območju občine Benedikt
lani obravnavali 14 prometnih nesreč, predelani pa 16. Na srečo v prometnih nezgodah ni
nihče izgubil življenja, žal pa se je 11 ljudi telesno poškodovalo, od tega je en utrpel hujše
telesne poškodbe. Za najbolj kritično točko

se je izkazal odsek regionalne ceste Ženjak–
Ihova, na katerem so policisti lani obravnavali štiri prometne nesreče, leto poprej pa šest.
Najpogostejši vzrok nesreče sta neprilagojena
hitrost in nepravilna stran vožnje. Zato bodo
policisti v letošnjem letu okrepili nadzor nad
prometom na tem odseku, pa tudi sicer.
Poleg vsega omenjenega so policisti na območju občine Benedikt lani obravnavali šest
dogodkov, od tega samomor in štiri požare.
Varnostne razmere v občine Benedikt so
se lani glede na leto poprej izboljšale. Da bi
ta trend ohranili, bo potrebna budnost še naprej.
T. K.

Občina Cerkvenjak

Policisti opozarjajo na povečano število
tatvin

Č

lani občinskega sveta občine Cerkvenjak so se seznanili z varnostnimi
razmerami v občini v lanskem letu. Iz
poročila, ki so ga pripravili v Policijski postaji Lenart, izhaja, da je število kaznivih dejanj
v občini Cerkvenjak lani naraslo s 45 v letu
2013 na 53 v letu 2014. Zaskrbljujoče pa je,
da je lani preiskanost kaznivih dejanj znašala
samo 21,62 odstotka, medtem ko so leto poprej policisti uspeli raziskati 41,49 odstotka
kaznivih dejanj. Problem je v tem, da večina
kaznivih dejanj sodi v skupino splošne kriminalitete in sicer med kazniva dejanja zoper
premoženje. Takšnih kaznivih dejanj je bilo
kar 45, od tega 7 velikih tatvin, 23 tatvin in 15
poškodovanj tujih stvari.
Policisti so lani v Cerkvenjaku obravnavali tudi eno kaznivo dejanje zoper življenje in
telo. V kaznivem dejanju je ena oseba utrpela
lahko telesno poškodbo, primer pa so polici-

sti uspešno raziskali.
Zanimivo je, pa tudi zgovorno, da je bilo
največ kaznivih dejanj v občini storjenih v
središču Cerkvenjaka in to v soboto in nedeljo.
Poleg kaznivih dejanj so policisti lani na
območju občine Cerkvenjak obravnavali tudi
21 kršitev predpisov o javnem redu in miru.
Število prekrškov se je zmanjšalo za okoli eno
tretjino. Največ kršitev javnega reda in miru
je bilo v Cerkvenjaku v okolici gostinskih lokalov.
Policisti so na območju občine Cerkvenjak
obravnavali tudi 21 prometnih nesreč oziroma tri več kot leto poprej. V teh nesrečah je
utrpelo lahke telesne poškodbe osem oseb.
Poleg tega so policisti obravnavali na tem območju tudi štiri požare in dva samomora.
T. K.

Občina Lenart

Nove razvojne možnosti s sodelovanjem
več občin
Nadaljevanje s 1. strani: pogovor z županom občine Lenart, mag. Janezom Krambergerjem.
V uvodnem delu pogovora sva predstavila Uredbo CLLD o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Povedali ste, kaj ta predlog pomeni za občino Lenart in sosednje občine in da je območje upravičeno do sofinanciranja iz kvote EKSRP
in ERSS. Razvojna razmišljanja so neločljivo povezana z denarjem; koliko sredstev bo prišlo
na to območje in za kakšne namene?
ima tu z uvrstitvijo v kateJanez Kramberger: »Z
gorijo medobčinskih srevidika LAS-a pridobivamo več sredstev kot v
dišč vsekakor veliko težo
prejšnjem obdobju, z vi(upravičenost do sofinandika občin bo pa ta delež
ciranja iz fiksnega dela
nižji. Po prvih izračunih
sredstev iz naslova ESRR).
se za območje 6 občin UE
Naše lokalno partnerstvo bo za namene izkoriLenart predvideva pridobitev 1,420.760 EUR
ščanja sredstev ob pripravi
iz virov ESRR in EKSRP,
SLR moralo upoštevati in
od tega kvota iz EKSRP
vključiti ključne elemente, kot jih določajo EU in
predstavlja 739.475 EUR.
nacionalni predpisi, zlasti
V prejšnji finančni perspektivi smo za projekte
pa bomo izhajali iz štirih
bili upravičeni do 529.213
tematskih področij ukrepanja, ki so jih v Ljubljani
EUR, a zgolj iz sklada
identificirali kot ključne
EKSRP.
izzive pri zasledovanju
S širitvijo LAS Ovtar
ciljev Unije: ustvarjanje
Slovenskih goric izven
delovnih mest, razvoj osnovnih storitev na
meja UE Lenart se kvota povečuje sorazmerno s številom prebivalcev, površino občine,
območju, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in
indeksom razvitosti občine ter določili države glede uvrščanja naselij na pomembnost v
drugih ranljivih skupin.«
strategiji prostorskega razvoja države. Lenart
Projekti LAS iz pretekle finančne perspektive so v zaključni fazi, kako jih ocenjujete?
nastopi na sejmih: KOS, AGRA, VinDel,
»68 projektov v skupni vrednosti 1,057.129
Festivali turizma in vzpostavitev tematskih
EUR, sofinanciranih iz sredstev EKSRP v
in učnih poti) in zlasti povezovanja v okviru
2007–2013 za LAS Ovtar Slovenskih goric
skupnih projektov (Ovtarjeva ponudba, popotrjuje pravilnost odločitve za oblikovanje
nudba izletniških ciljev, mreža učnih kmetij,
LAS, posredno tudi ustanovitve Razvojne
prireditev Agatine skrivnosti, povečevanje
agencije Slovenske gorice, ki je upravljavec
deleža ekoloških kmetij, vzpostavitev trajnoLAS. Začeli smo preboj razvoja našega podeželja na način ustvarjanja novih delovnih
stne lokalne preskrbe znotraj Zadruge Dobrina, razširjena trasa VTC 13, postavitev turimest na podeželju (novi nosilci dopolnilne
stične in obvestilne signalizacije idr.).«
dejavnosti na kmetijah in osebnega dopolnilnega dela), turistične promocije (skupni
Lokalna akcijska skupina, ugotovitev velja za večino njih, je upravičila poslanstvo in udejanila
nekatere dobre, a prej zgolj teoretično zastavljene zamisli. Kako komentirate širitev LAS-a?
območji občin Duplek in Šentilj. Kolikor mi
»Širitev podpiram in jo razumem kot potrditev sedanjega dela, kjer smo ustvarjali in
je znano, se namera priključitve v LAS proučuje še na eni občini.
delali potrebne vsebine na pravilen način,
Povezovanje občin Slovenskih goric se tako
jih uspešno realizirali ter so hkrati območju
vzpostavlja na ravni LAS in kohezijske poliprinesle dodano vrednost. V programu LEADER so nam bile dane lepe možnosti za realitike (območno razvojno partnerstvo – ORP
zacijo številnih projektov, ki so se izkazali za
Slovenske gorice). S kritično maso 40.000
dobre in odmevne izven meja UE. V novi fiprebivalcev je mogoče doseči mnoge večje
nančni perspektivi se nam tako pridružujeta
izzive.«
Ustanovitev Razvojne agencije Slovenske gorice, ki je upravljavec LAS, ste ocenili za potrjeno pravilno odločitev. Potrebna pa bo dodatna strokovna pomoč v Razvojni agenciji, kako jo boste zagotovili?
skupnim ciljem trajnostnega razvoja našega
»Verjamem, da je Razvojna agencija postala povezovalka številnih partnerjev in idej, s
območja, pri čemer je ustrezen kader vseka-
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OVTARJEVE NOVICE
kor glavni adut. Izziv za naš podeželski prodelovna mesta, v ta namen pa izkoristiti naše
stor predstavlja tudi skrb za okolje, blaženje
naravne in kulturne danosti. Za to pa je potrebno izobraževati in animirati vse generacipodnebnih sprememb, prilagajanje nanje ter
je, predvsem pa mlade podjetnike, ljubitelje
trajnostna raba naravnih virov. Izziv ostaja
kulture, narave in športa.
povečevanje in razvoj novih delovnih mest
Kot zmerni optimist pričakujem, da bomo
ter prepoznavnost Slovenskih goric tudi z
razumeli priložnost časa in se poenotili v cividika razvoja turističnih možnosti. Izziv je
lju našega skupnega razvoja ter v ta namen
tudi oblikovati in v evropski prostor umestiti
združili finančna sredstva in kadrovsko oboSlovenske gorice na vrednotah in prednostih
gatili Razvojno agencijo Slovenske gorice.«
podeželja. Naš cilj je ustvariti nova kvalitetna
Dotakniva se še nekaterih konkretnih pridobitev in naložb. V stavbi Centra slovenskih goric je tudi
lepo obnovljena klet VTC13, kakšni so načrti s to novo pridobitvijo?
»Res je, Center slovenskih goric je ustanoin družabnosti. Poudarek je na dejavnostih,
va, kjer se od leta 2008 odvijajo razni dogodki prinašajo dodano vrednost za vse generaki s področja gospodarstva, kulture, znanosti
cije, od najmlajših do starejših. Mi želimo z
200 let staro obnovljeno
kletjo VTC 13 pospešiti
razvoj in promocijo turistične ponudbe Slovenskih goric. Tu je prostor,
kjer lahko ponudijo naši
ponudniki bogato domačo kulinariko z dobrimi
vini in ostale zanimive
lokalne produkte.
To klet pa lahko ponudimo tudi za promocijske
dogodke ali sprejeme, ki
jih organizirajo posamezniki, torej je namenjena
tudi naši tržni ponudbi.«
Izdali ste zgoščenko o sprehajalnih in učnih poteh po
Občini Lenart.
okolico s poudarkom na
jezeru Komanik in gradu Hrastovec. Kratko
»Ideja za ta projekt je nastala že leta 2012.
verzijo filma si lahko ogledate na naši spletni
Na ta način želimo prikazati bogastvo naravne in kulturne dediščine. S pomočjo naših
strani: www.lenart.si – video vsebine. Ob tem
strokovnjakov iz različnih področij predstaje nastala tudi zloženka, prav tako v treh jezivljamo posebnosti rastlinskih in živalskih
kih, ki nudi dodatne informacije sprehajalcu
vrst, ki jih najdemo na teh poteh v vseh lena kraju samem in mu je hkrati tudi kažipot.
tnih časih.
Zloženko in zgoščenko je mogoče dobiti
Zgoščenko v treh jezikih sestavlja film o
v TIC-u v Centru slovenskih goric na Trgu
učno–sprehajalnih poteh v občini Lenart z
osvoboditve 9 v Lenartu.«
Vodovodnemu omrežju je širše okolje, pa tudi občina Lenart, namenjalo izredno naložbeno pozornost. Kako napreduje izgradnja vodovodnega omrežja v KS
Voličina?
»Polagamo zadnje metre cevi
v naselju Rogoznica, ostala so
nam še asfalterska in zaključna
dela na tem več kot 13 km dolgem projektu. Po tehničnem
prevzemu, ki bo zagotovo v začetku druge polovice tega leta, se
bo mogoče priključiti posameznim uporabnikom na ta javni
vodovodni sistem. S končanjem
tega projekta bo omogočena
vsem našim občanom priključitev na javni vodovodni sistem.«
Sanacijska dela v Knjižnici Lenart so že zaključena?
»Prva faza sanacije vlage v
naši knjižnici je praktično končana, ostala so še asfalterska dela
in polaganje tlakovcev. To zahtevno delo je obsegalo izkope zemljin pod tenovo smo zgradili tudi meteorno in fekalno
melji, namestitev drenažnih cevi, izvedbo hikanalizacijo za ta objekt. Druga faza te sanadro in termo izolacije ter zasutje z materiali,
cije pa bo obnova in sanacija tlakov in zidov
ki bodo odvajali vodo v drenažni sistem. Na
v kleti knjižnice.«
Pomanjkanje zdravnikov na podeželju se že nekaj časa negativno odraža tudi na območju šestih
občin. Kdaj bomo dobili še enega pediatra v naš Zdravstveni dom?
V teh dneh smo na osnovi javnega razpisa
začetku druge polovice tega leta. Zadovoljen
podelili koncesijo za izvajanje programa pesem, da smo dobili priznanega strokovnjaka,
diatrije v ZD Lenart as. dr. Matjažu Homšaku,
domačina, ki bo skupaj s prav tako dobro in
specialistu pediatrije. Dr. Homšak bo začel z
prizadevno pediatrinjo dr. Vogrinovo, ki ima
opravljanjem dejavnosti po podpisu pogodbe
koncesijo že več let, izvajal zdravstveno varstvo za naše najmlajše.«
z Zdravstveno zavarovalnico predvidoma v
Tukaj je konec maja, čas, ko je na Poleni že nekaj let izredno živahno. Peti sejem KOS je pred vrati;
je vse pripravljeno?
»Mislim, da je vse pripravljeno, želimo si
plemenskih telic.
tudi primernega vremena. Tako bo poplaNamen sejma je tudi povezati lokalne gočan trud organizatorjev, zadovoljni pa bodo
spodarske subjekte v širšem smislu. Povezave
obiskovalci in razstavljavci. Letošnji sejem
se odražajo v prednosti pri razvoju, na tak
sovpada z novim finančnim obdobjem za
način postajajo podjetja in posamezniki konkurenčnejši in ekonomsko učinkovitejši. To
lokalni razvoj, naše društvo LAS Ovtar, Razvojna agencija in predstavniki Vlade bodo v
misel sem izrazil ob povabilu na letošnji peti
ta namen pripravili posvet in vsebinsko predKOS. Na tem področju imamo dobre zglede
stavitev Uredbe CLLD, o kateri sva podrobv naši soseščini, na nas pa je, ali smo jih sponeje govorila. Naše Govedorejsko društvo pa
sobni prepoznati in prenesti v naše okolje.«
bo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico
Edvard Pukšič
pripravilo govedorejsko razstavo in dražbo
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AKTUALNO IZ OBČIN
Občina Sveta Ana

Ambulanta pri Sveti Ani začasno zaprta

O

bčina Sveta Ana je prejela uradno
obvestilo Zdravstvenega doma Lenart o začasnem zaprtju ambulante
na Sv. Ani. Razlog je odhod dveh zdravnikov
v Lenartu in premalo pacientov pri Sv. Ani
(165). Sredstva obveščanja so ob poročanju
o za prebivalce občine Sveta Ana neprijetnem presenečenju, ki je prišlo iz osrednje
zdravstvene ustanove v osrednjih Slovenskih
goricah, povzemala informacijo, ki jo je za
medije pripravil tajnik občine Viktor Kapl.
Njegovo informacijo povzemamo v celoti:
»Zdravstvena ambulanta je bila ustanovljena pri Sveti Ani leta 1978 v prostorih nekdanje osnovne šole. Dobili smo en celi program.
Prvi zdravnik je bil Bojan Lovše. Kasneje se
je zamenjalo še sedem zdravnikov (skupaj
jih je bilo osem). Največja fluktuacija zdravnikov je nastala po odhodu zdravnika Jožefa
Krambergerja, saj so se za njim
v kratkem času zamenjali štirje
zdravniki. Z vsakim odhodom
zdravnika so z njim odšli tudi določeni pacienti. Z odhodom posameznega zdravnika se je tako
tudi krčil seznam pacientov pri
Sveti Ani. Sedaj jih je po informacijah ZD Lenart še samo 165.
Zdravstvena ambulanta deluje
vseskozi pod okriljem Zdravstvenega doma Lenart in je del javne
mreže. S krčenjem pacientov se
je tudi krčil program. Sedaj imamo še samo 0,6 programa (en
program pomeni en zdravnik za
celoten delovni čas). Vsi zdravniki, ki so delovali pri Sveti Ani, so bili s strani
pacientov priljubljeni in kvalitetni. Prav tako
so zdravniki radi poudarili, da jim je lepo pri
Sv. Ani in so tu radi v službi.
Zakaj je bilo potrebno toliko menjav v relativno kratkem času in posledično tudi izguba
pacientov, boste morali poiskati odgovor pri
vodstvu Zdravstvenega doma Lenart, ki tudi
načrtuje in razporeja zdravnike. Občani so
nezadovoljni z nastalo situacijo in pritiskajo
na občino, zakaj to dopušča. Govori se, da

bodo zbrali podpise in naslovili pritožbo na
pristojno ministrstvo.
Zaprtje ambulante pri Sv. Ani pomeni veliko izgubo standarda zdravstvene oskrbe
za naše občane, prav tako pa so bila vložena
velika finančna sredstva pred leti, saj je občina zgradila v sklopu večnamenske stavbe
tudi novo zdravstveno in zobozdravstveno
ambulanto. Enaka zgodba se je pred leti zgodila z zobozdravnico, ki je takoj po odprtju
zobozdravstvene ambulante odšla v porodniško in ni bilo več zamenjave z novim zobozdravnikom iz Lenarta. Tako so sedaj tudi ti
prostori prazni. Pri Sveti Ani je bila tradicija
imeti zdravnika, saj smo ga imeli že leta od
leta 1817 naprej. To je bil znani kirurg, vinogradnik in sadjar Franc Postič. Torej se s
sedanjimi ukrepi ZD Lenart vračamo mnogo
let nazaj.«

Župan občine Sveta Ana Silvo Slaček dodaja, da se je ambulanta zaprla 1. aprila 2015
kljub sprejetemu sklepu na kolegiju županov,
da bodo zunanje zdravstvene ambulante (v
Benediktu, Sv. Trojici in Sveti Ani) delovale
in bodo odprte. Pravi, da bodo vztrajali, da
bo ambulanta pri Sveti Ani ponovno odprta,
če ne bo šlo preko javnega zavoda Zdravstveni dom Lenart, pa pač v obliki koncesionarja
na področju zdravstvene dejavnosti.
P. G., E. P.

Obvestilo o objavljenih javnih razpisih v občini Sv. Ana za leto 2015
Občina Sveta Ana je 8. 5. 2015 v Aninih novicah (št. 1/2015) in na spletni strani občine
(www.sv-ana.si) objavila naslednje javne razpise:

1. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Sveta Ana za leto 2015

Predmet razpisa je zbiranje pobud oz. predlogov za podelitev priznanj Občine Sveta Ana
v letu 2015 in sicer za:
-- naziv častni občan Občine Sveta Ana,
-- grb Občine Sveta Ana (zlati, srebrni, bronasti).
Rok za oddajo pobud oz. predlogov je 9. 6. 2015 do 13. ure.

2. Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v Občini Sveta Ana za leto 2015.
Rok za oddajo vlog je 9. 6. 2015 do 13. ure.

3. Javni razpis za podelitev denarnih nagrad dijakom in študentom, ki so v preteklem šolskem/študijskem letu (2013/2014) dosegli nadpovprečne učne rezultate

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana, namenjena nagrajevanju nadpovprečnih učnih rezultatov dijakov in študentov, ki so v preteklem šolskem/
študijskem letu dosegli nadpovprečne učne rezultate.
Rok za oddajo vlog je 9. 6. 2015 do 13. ure.

4. Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana za sofinanciranje
izvedbe programov športa v letu 2015.
Rok za oddajo vlog je 9. 6. 2015 do 15. ure.

5. Razpis višine sredstev, namenjenih dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana za sofinanciranje
nakupa malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 PE in sicer na območjih, ki so
določena s programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod v Občini Sveta Ana.
Rok za oddajo vlog je 9. 6. 2015 do 14. ure.

6. Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

Predmet javnega razpisa so sredstva iz proračuna Občine Sveta Ana za sofinanciranje
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.
Rok za oddajo vlog je 9. 6. 2015 do 14. ure.
Besedila javnih razpisov skupaj z razpisno dokumentacijo so objavljena na spleti strani
občine: www.sv-ana.si, v rubriki razpisi Občine Sveta Ana. Dokumentacijo je mogoče dobiti
tudi v tajništvu Občine Sveta Ana.
Petra Golob
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Dobro sodelovanje inšpektorjev in
občinske uprave

M

edobčinski inšpektorat je lani na
osnovi programa dela izvajal inšpekcijski nadzor na območju občine Sveta Trojica praviloma dvakrat na mesec.
Ob vsakem rednem pregledu so inšpektorji
pregledali celotno območje občine in opozarjali na pomanjkljivosti na področjih, ki
so predmet inšpekcijskega nadzora. Medobčinski inšpektorat
in redarstvo Maribor
je pripravil poročilo
o svojem delu v letu
2014, ki so ga obravnavali tudi člani občinskega sveta občine
Sveta Trojica.
Iz poročila izhaja,
da so medobčinski inšpektorji lani v občini
Sveta Trojica opravili
skupno 257 rednih, kontrolnih in izrednih
pregledov. Največ sivih las jim je povzročil
občan, ki ga je prijavilo pooblaščeno podjetje za ravnanje s komunalnimi odpadki, češ
da se kljub večkratnim pozivom ni vključil v
sistem odvoza odpadkov. Zato so inšpektorji
zoper omenjenega občana uvedli inšpekcijski postopek ter mu izrekli ukrep obvezne
vključitve v sistem odvoza odpadkov. Ker po
poteku roka občan ni izvršil naloženega, mu
je inšpektor izdal sklep, s katerim je dovolil izvršbo. Šele v postopku upravne izvršbe
je občan ugotovil, da se z inšpektorji ne gre
šaliti, zato je naloženo izvršil, inšpektor pa je
postopek ustavil.
Kar se tiče vzdrževanja občinskih cest, so
inšpektorji ugotovili, da je dobro. Manjše
pomanjkljivosti so inšpektorji sproti javljali
občinski upravi.
Inšpektorji so na območju občine Sveta
Trojica lani naleteli še na nekaj starih prometnih znakov, ki jih je upravljavec cest nato
zamenjal.
Prav tako so inšpektorji izvajali nadzor

nad vegetacijo, da le-ta ne bi ovirala varnosti v prometu. Ugotovili so, da občani sami
odgovorno skrbijo za vegetacijo ob cestah in
jo sproti ustrezno obrezujejo oziroma odstranjujejo. Tudi vzdrževanje čistoče javnih povr-

šin je bilo vzorno, saj inšpektorji niso naleteli
na nepravilnosti. Tudi pri plakatiranju in pri
odvajanju padavinski voda inšpektorji niso
ugotovili kršitev.
Sicer pa je sodelovanje med upravo občine
Sveta Trojica in medobčinskim inšpektoratom skozi vse leto potekalo dobro.
Tudi medobčinski redarji lani v občini Sveta Trojica niso naleteli na veliko kršitev, saj so
se občani nanje že navadili in se prekrškom
raje izogibajo, kot da bi plačevali globo. Kljub
temu pa so medobčinski redarji lani štirim
občanom v Sveti Trojici zaradi nepravilnega
parkiranja izrekli globo, dva pa so opozorili.
Poleg tega pa so medobčinski redarji ob pričetku šolskega leta sodelovali v akciji »Varna
šolska pot« in nasploh preventivno delovali.
Svojo prisotnost na terenu so povečali zlasti
ob občinskem prazniku in ob »kvaternicah«
ter skrbeli za varen in neoviran promet ter za
javni red in mir v bližini prireditvenih prostorov.
T. K.

Obvestilo o javnih pozivih in javnem razpisu v
Občini Sveta trojica v Slovenskih goricah
za leto 2015
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavlja, da sta od 22. 5. 2015 dalje objavljena
naslednja javna poziva za leto 2015:

Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje predstavnikov
ustanovitelja v Svet zavoda Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica
Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje članov
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Celotno besedilo javnih pozivov, vključno z vlogami, je objavljeno na spletni strani Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si ali jo lahko osebno dvignete v sprejemni pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah v času uradnih ur.
Rok za sprejem prijav je vključno do ponedeljka, 8. 6. 2015.
Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah obvešča, da je objavljen:

Javni razpisi za sofinanciranje
malih čistilnih naprav za leto 2015
Z javnim razpisom bo sofinancirana izgradnja malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE
(populacijskih ekvivalentov). Mala čistilna naprava je lahko individualna (eno gospodinjstvo) ali skupinska (za dve ali več gospodinjstev).
Rok za sprejem prijav je 3. 9. 2015 do 10. ure.
Celotna vsebina javnega razpisa z razpisno dokumentacijo in obrazci vlog je dostopna na
spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si; rubrika »Razpisi,
pozivi in javna naročila«, »Javni razpis sofinanciranja malih čistilnih naprav za leto 2015«, ali
v sprejemni pisarni Občine v času uradnih ur.
Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Darko Fras, univ.dipl.prav.l.r.
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Ob 9. prazniku občine Sv. Jurij v Slov. gor.

V

petek, 24. aprila 2015, je v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu potekala
osrednja slovesnost ob 9. prazniku
občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Ob
domačem županu Petru Škrlecu, občinskih
svetnikih, ravnatelju in farnem župniku ter
številnih domačinih, ki so napolnili dvorano
v kulturnem domu, so se osrednje slovesnosti udeležili še Zvonko Lah in Franc Breznik,
oba poslanca Državnega zbora RS, Branko
Šumenjak, državni svetnik, župani, podžupani in drugi predstavniki sosednjih občin.
Zbrane je pozdravil župan Peter Škrlec. Tokrat je v svojem nagovoru izrazil obžalovanje,
da ne more predstaviti večjih investicij, ki bi
jih v občini izpeljali v zadnjem času. Država
občinam
namreč
čedalje bolj zateguje
pasove, tako da ob
že določenih transferjih, ki jih morajo
občine izvrševati,
zmanjkuje denarja
za investicije. Ob
tem pa je Škrlec
poudaril, da se ne
strinja z namerami
države, ki želi ukiniti manjše občine,
saj so po njegovem
prav občani manjših občin navajeni
na racionalno porabo sredstev. Na
ta način bodo prav Nagrajenci občine Sv.Jurij
manjše občine lažje
preživele finančno težke čase kot večje in velikokrat prezadolžene občine.
Kot slavnostni govornik je bil napovedan
tudi Janez Janša, a se je zaradi drugih neodložljivih obveznosti moral opravičiti. Tako se je
namesto njega slovesnosti udeležil poslanec
državnega zbora RS, Zvonko Lah, ki je kot

dolgoletni župan občine Mirna Peč, iz katere izhaja, seznanjen s problematiko manjših
občin. V svojem govoru je poudaril, da se
zavzema, da bi država sprejela ukrepe, s katerimi bi manjšim občinam ponovno zagotovili
krepitev in hitrejši razvoj.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku so bila podeljena tudi občinska priznanja. Najvišje občinsko priznanje, Jurjev
zlatnik, je ob 80-letnici obstoja in delovanja v
dobrobit domačega okolja prejelo PGD Sveti
Jurij v Slov. gor. Jurjev srebrnik sta kot zaslužna občana prejela Milenka Srnko za ohranjanje slovenskih plesov, pesmi in običajev in
Karl Črnčec za dolgoletno skrbno udejstvovanje na gasilskem in čebelarskem področju.
Podeljena so bila tudi priznanja občine, ki so
jih prejeli Štefanija Tetičkovič za večletno
aktivno delovanje v različnih društvih občine
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jakob Topolnik za človekoljubno delovanje na področju
krvodajalstva (60-krat darovana kri), Robert

Črnčec za aktivno večletno delovanje na vseh
področjih družbenega življenja v domači občini in Franc Divjak za večletno delovanje na
kulturnem področju.
Tako kot pretekla leta so tudi letošnjo
osrednjo slovesnost popestrili domači glasbeniki in kulturni ustvarjalci. Tako so se na
odru predstavili: mlada harmonikarka Anja
Zorjan, ustvarjalka kratkih literarnih besedil
Aleksandra Verbošt, šolska vokalna skupina,
mlada pevka Sara Fras, Zoja Škerget z igranjem na oboo, Jurovski oktet, skupina otrok
iz glasbene šole Lenart in nepogrešljiva folklorna skupina Jurovčan.
Prireditvi je ob pogostitvi, za katero so
poskrbeli člani in članice Društva kmečkih
gospodinj Sv. Jurij v Slov. goricah in Društva
vinogradnikov Sv. Jurij, sledila še otvoritev
likovne razstave v avli Fredija Neuvirta. Tudi
letos so jo pripravili člani likovne sekcije Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol,
tokrat na temo Jurjevanje. Svoja dela razstavljajo: Joži Kerenc, Jožica Andrejč, Gabrijela
Klobasa, Rudi Tetičkovič, Jasna Šosterič, Lilijana Cafnik, Andreja Zrnec, Tanja Škrlec,
Andreja Tusulin in Bojana Komperšak.
Dejan Kramberger

Investicije v prometno infrastrukturo

T

e dni (28. 5. 2015) bo v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. gor.
potekalo odpiranje ponudb za
rekonstrukcijo ceste JP 703 321 s parkirišči v Jurovskem Dolu. S to investicijo,
ki je projektantsko ocenjena na 100.000
€, bo cesta v Jurovskem Dolu proti novemu pokopališču razširjena. Prav tako
pa bodo ob cesti nastala nova parkirna
mesta. Dela na tem projektu se bodo
pričela že v prihajajočem mesecu.
CP Murska Sobota je izdelalo seznam najnujnejših manjših popravil na
občinskih cestah. Za sanacijo teh cest
bo namenjenih približno 80.000 €. PoOb razširjeni cesti proti pokopališču bodo nova parkirna
pravila in krpanje cest se bodo pričela mesta.
izvajati še pred poletjem. Po poletju pa
bo Občina namenila še cca 100.000 € za
Prav tako v tem letu pa bo Občina izvedla
sanacijo treh najbolj perečih cestnih odsekov,
še zemeljska dela na dveh makadamskih odki bodo v celoti preplaščeni. Sanirane bodo
sekih v Srednjem Gasteraju. Asfaltno prevletako ceste v Sr. Gasteraju pri Šalamunu (LC
ko pa bosta ti dve cesti dobili pomladi priho203-071), na klancu v Malni, t. i. »farofški«
dnje leto.
klanec (JP 703-462) in v Sp. Gasteraju pri Orniku (LC 203-501, »plantaža«).
D. K.
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Jurjevo 2015

Plodno delo Slovenskogoriškega foruma

K delu foruma bodo pritegnili mlade

Blagoslov konj
Turistično društvo »Dediščina« Jurovski
Dol je v sodelovanju z Župnijo sv. Jurija in
občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah organiziralo 24. Jurjevo in 23. blagoslov konj s
povorko.
Jurjeva nedelja, 26. aprila, je bila sončna in
lepa. Zelena jurovska dolina ob Globovnici
se je prebudila v pravi pomladni praznik in
turistična atrakcija se je tudi tokrat varno in
dobro iztekla. Jurjevo »žegnanje« še vedno
privabi ljubitelje konj in letos se je blagoslova

udeležilo 70 lastnikov konj in njihovih jahačev. Obiskovalci so se po drugi maši ob 11.
uri zbrali na travniku ob privezih, kjer je bilo
tudi sicer prizorišče s kulturnim programom,
mojstri starih obrti, gostinsko ponudbo, po
celotni vasi pa polno različnih stojnic in dejavnosti. Na sejmišču je uspešno postavil na
ogled svoje produkte domače obrti tudi mojster Vangerl.
Konjeniki so se zbrali ob Globovnici, prijahali v vas ob potoku in simbolično prinesli
novo, dobro vzdušje v leto,
ki prihaja, odgnali vse črne
misli in sence ter se poveselili s prijatelji.
Ob svečani predstavitvi
sodelujočih je zbrane nagovoril tudi župan občine
Peter Škrlec, blagoslov pa
sta opravila farni župnik
Janko Görgner ter Sebastijan Valentan.
Blagoslov pomeni tudi
lastnikom konjev čast in
simbol dobrega, zato ga
spoštujejo in sprejmejo s
častjo.

Pohod »Spoznavajmo svoj kraj«
27. april je bil sončen in lep, pravšen dan za
tradicionalni 16. pohod po Jurovskem Dolu
v izvedbi Turističnega društva »Dediščina«.
Letos je bila na sporedu partinjska pot. Pohodniki, 69 se jih je zbralo, so se zbrali na trgu
v Jurovskem Dolu in se napotili mimo Ro-

škarjeve domačije v naselje Partinje. Ob poti
so jih pozdravljali domačini in pohodniki so
spoznavali njihove dejavnosti, življenje, bili

so njihovi gostje. Ogledali smo si kulturne
spomenike, naravne znamenitosti, običaje,
se prepustili gostoljubnosti družine Najdenik
v Zgornjem Partinju, nadaljevali pot proti
Jurovskemu Dolu in zaključili pohod z ogledom prenovljene kleti v župnišču.
Vedno znova se ponavlja ista ugotovitev,
da se ljudje v istem
kraju premalo srečujemo, ne vemo, kje kdo
živi, s čim se ukvarja,
in kaj vse se dogaja na
drugem koncu kraja
– sedaj celo občine. S
takimi pohodi, ki se jih
čedalje bolj udeležujejo
tudi ljudje od drugod,
zapolnjujemo te vrzeli
in poskrbimo za dobro
vzdušje med ljudmi.
Udeleženci pohoda zadovoljni odnesejo dobre vtise, morda se tudi
zato tradicija uspešno
nadaljuje. Ostaja prijeten spomin na obeh
straneh: pri udeležencih in pri gostiteljih, nova vez, nova poznanstva, novi vtisi, do naslednjega leta!
Marija Šauperl

Obvestilo o objavljenem
Javnem razpisu
za sofinanciranje programov in projektov
raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je dne 13. 5. 2015 objavila Javni razpis za sofinanciranje
programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015.
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo
in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine
Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
Besedilo javnega razpisa in ostala razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani
občine: www.obcinajurij.si, dobite jo lahko tudi na sedežu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v
času uradnih ur.
Razpisani rok za oddajo vlog je najkasneje do petka, 26. 6. 2015.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

6|

ZNANJE ZA RAZVOJ

Č

lani Slovenskogoriškega foruma CerNa področju promocije zdravja, ki je za
kvenjak so konec aprila pripravili
Slovenske gorice tudi zelo relevantno, je forum izvedel dve predavanji oziroma dva
predavanje svojega člana in univerzitetnega profesorja dr. Jurija Kunaverja iz Ljupogovora: z dr. Erihom Tetičkovičem o možbljane o izkrcanju zavezniških sil v Normanganski kapi in preventivi pred njo in z dr. Judiji 6. 6. 1944. S predavanjem in pogovorom
šem Kšelo o boleznih srca ter o operacijah na
o usodnih trenutkih za zgodovino Evrope so
srcu in presaditvah srca. Na tem področju se
se člani Slovenskogoriškega foruma spomnije angažiral zlasti član foruma Tone Brumen.
li 70-letnice zmage nad nacizmom in fašizNa področju kulture je forum pripravil
mom.
javno predstavitev narečnega slovarja svojega člana dr. Bernarda Rajha »Gučati po
Pred predavanjem so člani foruma opravili
antujoško«. Dr. Jurij Kunaver pa je pripravil
še občni zbor. Forum, ki si prizadeva za razvoj Slovenskih goric in nasploh gričevnatega
predavanje in predstavitev neznanih lepot
sveta med Dravo in Muro, združuje že blizu
Slovenije. Forum je pripravil tudi pogovor o
50 ljudi različnih poklicev, zlasti razumnikov,
čebelarju in rojaku Ivanu Jurančiču, o katerem je spregovoril čebelar in muzealec Jože
iz različnih krajev Slovenije. Člani foruma so
Hauzer. Forum je postavil tudi informativno
iz Cerkvenjaka, Svete Trojice, Vitomarcev,
tablico v angleščini in slovenščini ob spoTrnovske vasi, Lenarta, Gornje Radgone, Radencev, Ptuja, Maribora, Spodnjih Ivanjcev,
meniku preminulim ameriškim letalcev na
Ljubljane in še nekaterih krajev.
Vanetini. Slovesnosti se je udeležil tudi sorodnik enega od letalcev Roland Dobbins.
Na občnem zboru je o delu foruma v minulih štirih letih poročal njegov predsednik
Ob stoletnici začetka prve svetovne vojne
Tomaž Kšela, ki so ga člani ponovno izvolili
je forum pripravil predavanje svojega člana
za to funkcijo. Povedal
je, da je forum v skladu s predlogi svojih
članov deloval na več
področjih. Na področju razvoja kmetijstva
in turizma, ki je za območje Slovenskih goric
izjemno pomembno, je
pripravil dve razpravi: o trajnostni lokalni
preskrbi in o ohranjanju kmetij na območju
Slovenskih goric. Na
tem področju je delovala zlasti dr. Milojka
Fekonja.
Na področju spodbujanja gospodarskega Po predavanju in občnem zboru je član foruma in sommelier tretje
razvoja in podjetništva, stopnje Ivan Janez Pučko v svojem novem vinotoču v Cerkvenjaku za vse
ki je za Slovenske gori- udeležence predavanja pripravil degustacijo.
ce usodnega pomena,
je forum deloval skupaj z vodstvom občine Cerkvenjak. Na tem
zgodovinarja dr. Ivana Rihtariča, ob 140-letnici rojstva generala Maistra in na predvečer
področju so skupaj pripravili dve okrogli
postavitve njegovega kipa v Cerkvenjaku pa
mizi: na temo »Od poslovne ideje do uspešnega podjetja« (na njej sta sodelovala ugleokroglo mizo oziroma kar majhen simpozij
den podjetnik Janez Ajlec iz podjetja AJM in
o našem generalu in pesniku, na katerem so
župan v gospodarskem pogledu hitro razvio Maistru kot vojaku, zgodovinski osebnosti
jajoče občine Odranci Ivan Markoja) ter na
in pesniku spregovorili polkovnik Miran Fišer, zgodovinar Marjan Žmavc in nekdanji
temo »Uspešen produkt – ključ do poslovnega uspeha« (na njej so sodelovali uspešni
ravnatelj osnovne šole Cerkvenjak Milan Nekrep, ki je predstavil Maistra kot pesnika.
podjetniki Štefan Pavlinjek – direktor Rota in
V Cerkvenjaku bo trajno na prizadevanja
dolgoletni predsednik Obrtno-podjetniške
foruma spominjala tudi skulptura Ovtarja,
zbornice Slovenije oziroma njenega upravnega odbora, Bogdan Šavli – nekdanji direktor
ki jo je izklesal član Slovenskogoriškega foruma, slikar, kipar in umetniški fotograf Ivo
TBP in Prevent Haloga in Stanko Bernjak –
Lorenčič, postavili pa so jo ob staro trto v sredirektor Gradbeništva Bernjak in predsednik
dišču kraja.
območne OZS Lenart). Na področju gospodarskega in družbenega razvoja je forum
O delu Slovenskogoriškega foruma so precej poročali tudi mediji.
pripravil tudi okroglo mizo »Cerkvenjak in
Člani foruma so sprejeli tudi program dela
osrednje Slovenske gorice včeraj, danes, jutri
do konca leta ter se dogovorili, da si bodo
– tradicija in perspektiva«.
prizadevali svoje vrste pomladiti ter k svojim
Na tem področju je deloval zlasti član foruma in župan občine Cerkvenjak Marjan
aktivnostim pritegniti mlade.
Žmavc.
E. P., T. K.

ŠKSG: mesec študentskih zabav in športa

T

ukaj je že maj, mesec, ko se odvija
največ študentskih zabav. Študentje se
hkrati že pripravljamo na izpitno obdobje, maturantje pa so že odpisali esej na
maturi. Toplo, sončno vreme nas razvaja in
ŠKSG-jevci smo polni energije, pripravljeni
na nove projekte.
Maj je eden izmed najlepših mesecev tudi
zato, ker se začne praznično. Saj veste, 1. maj,
ko imamo dva dni »fraj«. Tudi ŠKSG-jevci
smo se pridružili tradicionalnemu pohodu
na Zavrh, zvečer pa so najvztrajnejši odšli z
nami na zabavo v šotoru v Juriju ob Ščavnici. Za zabave željne smo namreč organizirali
avtobusni prevoz, saj želimo, da se naši člani
lahko brezskrbno zabavajo in se varno vrnejo
domov.
Vsi prijavljeni na tečaj za vaditelja čolna, ki

ga organizira naš klub, so 8. 5. 2015 pričeli s
predavanji. Kmalu jih čaka tudi izpit, na katerem jim želimo obilo uspeha.
Maj je bil tudi športno obarvan. Udeležili
smo se dveh maratonov. 3. 5. 2015 smo tekli za tiste, ki sami ne morejo, na maratonu
Wings for life world run, ki ga organizira Red
Bull. Maraton poteka ob isti uri po vsem svetu, pri nas je organiziran v Ljubljani. Ta maraton smo z veseljem podprli, saj ima humanitarni namen. Denar, zbran s prijavninami,
se namreč v celoti nameni za raziskave hrbtenjače. Tekli smo tudi 16. 5. 2015 na Maratonu treh src v Radencih. Na tem maratonu
smo postali stalni udeleženci in naši člani se
ga vsako leto udeležijo v velikem številu. Še
istega dne, torej 16. 5. 2015 smo ob 15.uri pričeli s ŠKSG piknikom in "Bitko za zlato jajco"
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2015. Dogodek smo prvič organizirali lani in
se zaradi uspešnosti odločili, da ga bomo izvedli tudi letos.

7. 5. 2015 smo se udeležili Škisove tržnice
2015, ki je letos potekala na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Ob druženju in spoznavanju z drugimi klubi in ob številnih nastopajočih smo ponosno predstavljali svoj klub.
Vzdušje je bilo čudovito in veselimo se udeležbe tudi drugo leto.
V naslednjih mesecih načrtujemo potopisna predavanja, morje s ŠKSG-jem, obisk
adrenalinskega parka in še nekaj drugih pro-
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jektov. Več v članku prihodnji mesec, na facebook-u in na naši spletni strani.
Vsem našim članom pa še vedno ponujamo veliko drugih 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.
Ponujamo cenejše mesečne karte za obisk
plesnih tečajev, fitnesa in vodene vadbe, ki
jih organizira Plesna
dimenzija v Lenartu.
Vsem našim članom
ponujamo cenejše mesečne individualne vaje
za učenje igranja na različne instrumente in
učenje solo petja v Muziklubu in 15 % popust
na vse storitve v Wellness centru Saviva. Vse
dodatne informacije lahko najdete na naši
facebook strani (Študentski klub Slovenskih
goric-ŠKSG), na naši spletni strani: www.
sksg.org ali nas obiščete v času uradnih urah,
ki potekajo v naših prostorih na Trgu osvoboditve 9 v Lenartu.
Nina Fekonja

NOVICE IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA
Univerza za tretje življenjsko obdobje
Tudi letos smo se odpravili na strokovno ekskurzijo. Tokrat smo izbrali za ogled
Dvorec Herberstein, romarsko cerkev
Pöllauberg ter terme Blumau v Avstri-

ji. Ob lepem vremenu ter dobri družbi
nam je čas kar prehitro minil. Ker se naši
udeleženci pridno izobražujejo na vseh
področjih, jih že zdaj vabimo, da se nam
pridružijo tudi naslednje šolsko leto.
Izobraževalni center, Alenka Špes

OVTARJEVE NOVICE

70-letnica konca druge svetovne vojne

Z

druženje borcev za vrednote NOB LeTako je tudi Tit Turnšek jasno poudaril ponart je v sodelovanju z Občino Lenart
men suverene odločitve Slovencev o svojem
s proslavo obeležilo visoko obletnico
in na svojem, sedaj in tukaj.
konca druge svetovne vojne. Proslava je poMlade je potrebno peljati naprej v ustvarmenila osrednji dogodek za Slovenske gorijalno in pozitivno prihodnost. Pri tem ne
ce in se je odvijala 8. maja v Domu kulture
more biti fige v žepu ali dveh obrazov.
Lenart.
»Vojna je predvsem osebna tragedija posameznika. Stiske in trpljenje slovenskega
Občina Lenart je zagotovila vso podporo
človeka so bile enake kot trpljenje ljudi tako
izvedbi dogodka, pomagale so tudi druge
občine, posamezniki
in podjetja. Nastopili
so učenci OŠ Lenart,
Glasbene šole Lenart,
OŠ Voličina, Godba
MOL, program je izvrstno povezovala Darinka Čobec. Na samem
začetku proslave je
delegacija v sestavi Tit
Turnšek, župan Janez
Kramberger in predsednik ZZB Lenart Alojz
Bezjak položila tudi venec k spomeniku NOB
na trgu v Lenartu. Slavnostni govornik je bil
Tit Turnšek, zbranim
pa je spregovoril tudi Delegacija (Tit Turnšek, Alojz Bezjak, Janez Kramberger) pred spomenižupan Občine Lenart, kom NOB na trgu v Lenartu
mag. Janez Kramberger.
imenovanih velikih, državotvornih narodov
Težko se je izogniti posledicam vseh krivic,
Evrope in ostalega sveta. Iti v vojno je pomeki jih prinesejo vojne. Blagodejno pa deluje
nilo odreči se svojemu življenju, najbližjim,
vse bolj prevladujoče mnenje, da je za človeštvo in vse narode na svetu pomembna svoprihodnosti, sanjam in načrtom. To ni bila
boda, mir, suverenost. Te vrednote ob še drupot do zmage kot nekaj veličastnega in hegih pomembnih, ki izpopolnjujejo človekovo
rojskega, kot prikazujejo mnogi filmi in TV
življenje in predvsem dostojanstvo, moramo
serije. Vsi, ki vojne na srečo nismo doživeli in
varovati tudi v prihodnje in jim vsi dati najsrčno upam, da je nikoli ne bomo, težko soveč svojega znanja in pripravljenosti.
dimo človeško dimenzijo, stiske in tragedijo,
Človek nima vedno občutka, da smo zares
ki so jo takrat doživljali posamezniki.« pa je
tako usmerjeni. V dneh okoli 8. maja smo
med drugim povedal župan Občine Lenart,
slišali veliko govorov, različnih pogledov na
Kramberger.
vojno in njen konec pa dogodke takoj po njej.
Tudi mladi nastopajoči so pokazali v množičnem nastopu izbrani okus do domovinske
Iz vseh govorov je bilo zaznati previdnost
pesmi, lepe slovenske ljudske pesmi in tako
in taktično izogibanje neposrednim obtožbam ali zgodovinskim dilemam, saj je aktuje kvalitetno izzvenel tudi kulturni program
alnih tem in kriznih dogodkov, ki krojijo človseh nastopajočih.
vekov vsakdan, preveč. Ljudje si želimo miru
Marija Šauperl, foto: Rastko Hafner
in blaginje v sedanjem času.

Lenarški planinci so uspešno praznovali 40
let ustanovitve društva
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rvega maja 2015 je odšlo s Polene pri
Lenartu na 23. tradicionalni pohod
na Zavrh 153 članov društva, njihovih
prijateljev in gostov. Do 12. ure so se vrnili na Športno rekreacijski center Polena na
proslavo ob 40-letnici delovanja Planinskega
društva Lenart. Na proslavi je bilo več kot
200 udeležencev. Prireditev je obiskal Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze
Slovenije. Prisotna je
bila prva predsednica društva Elizabeta
Senekovič (Ajtnik) in
predsedniki, ki so nadaljevali njeno delo:
Kamilo Kirbiš, Janko
Ferlinc, Slavko Gabrovec in Franc Meke.
Nekdanja predsednika
Vlado Čuček in Bruno
Ajlec sta žal pokojna.
Na lepo pripravljeni
prireditvi so bili tudi
predstavniki sosednjih
in prijateljskih planinskih društev in drugih organizacij ter donatorji in sponzorji.
Kulturni program so pripravili: Slovenskogoriška godba na pihala, lenarške mažorete
pod vodstvom Lane Žabčič, Polona Meke
Ožinger, Neža in Eva Ožinger, Vanesa in Alen
Živko ter Bojan Kacjan in povezovalka Darinka Čobec. Predsednik PZS Bojan Rotovnik je zaslužnim članom in prijateljem društva podelil posebna priznanja PD Lenart.
Planinsko društvo je bilo pri Lenartu ustanovljeno 26.12.1974. S 301 članom v letu
2014 vseh generacij od vrtca do upokojencev

je društvo drugo najmnožičnejše v občini Lenart (takoj za upokojenci).
Društvo deluje na območju Slovenskih goric. Člani pa prebivajo tudi širom Slovenije
od Murske Sobote, Zasavja, Ljubljane do Jesenic … Vsako leto društvo priredi od 20–30
akcij.
Številčno želijo imeti okrog 300 članov.

Razširiti in okrepiti nameravajo osnovnošolsko in predšolsko planinsko dejavnost.
PD Lenart je zadnja leta najbolj znano po
tradicionalnih pohodih ob dnevu žena, za tri
generacije, za prvi maj na Zavrh (neprekinjeno 23 pohodov in mnogo že prej), ob prazniku občine Lenart, izletih na vrhove jadranske
obale in otokov. Atraktivni so njihovi obiski
hrvaških, makedonskih, avstrijskih, italijanskih, francoskih in drugih tujih gora. V 40 letih so priredili več kot 800 izletov, smučarskih
izletov, pohodov, tur, predavanj in kulturnih
dogodkov z več kakor 40.000 udeleženci.
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Njihove odmevnejše kulturne prireditve so
bile naslednje. Ob 5-letnici društva so razvili
prapor in izdali brošuro o delovanju društva
in s turističnimi podatki takratne občine Lenart. Leta 1976 so podaljšali Pomursko pot v
osrednje Slovenske gorice. Ob 115-letnici rojstva Frana Kocbeka pa so na njegovi rojstni
hiši na Ločkem vrhu pri Benediktu odkrili
spominsko ploščo (1978). Lenarški planinci
so vključeni v Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja in leta 1977 so soorganizirali Dan planincev na Gornjih Petrovcih
in pripravili planinsko razstavo pri Lenartu.

DOGODKI IN DOGAJANJA
Leta 1982 so na Zavrhu priredili množično
srečanje ob 15-letnici Pomurske poti. Zanimiva je bila tudi razstava o zgodovini planinskih zemljevidov v knjižnici Lenart ob 35-letnici PD Lenart (2005). Po proslavi 1. 5. 2015
pa je izšel obširen zbornik z naslovom 40 let
PD Lenart.
PD Lenart nadaljuje svojo bogato dejavnost in med drugim markira ter vzdržuje del
Pomurske planinske poti in del Kulturne poti
sv. Martina Turskega.
Foto in tekst Janez Ferlinc

se je udeležilo okrog 80 gasilk in gasilcev iz
PGD Osek, Gočova in Sv. trojica. Organizacijo za obisk maše vsako leto prevzame drugo
društvo. Letos je bilo to PGD Osek. Gasilci
so se zbrali pri gasilskem domu PGD Sveta
trojica, od koder jih je v cerkev vodil poveljnik PGD Osek Stanislav Šilak. Posebnost le-

Sv. Jurij v Slov. gor.
V ponedeljek, dne 4. maja 2015, so se članice in člani PGD Sv. Jurij v Slovenskih gori-

Vabilo na XXI. regijsko preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči CZ in RK
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo
v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah v soboto, 30. maja 2015, med 8.30 in 12.30.
V znanju in spretnostih prve pomoči CZ in RK se bodo pomerile ekipe v nudenju prve
pomoči poškodovanim in nenadoma obolelim osebam na več simuliranih delovnih točkah.
Med delovnimi točkami pa bodo organizirane predstavitvene točke PGD Sveta Trojica, Vodniki reševalnih psov – REPS, Policija, Gorska reševalna služba Maribor, RKS OZ Lenart,
PGD Slovenska Bistrica, Javni zavod za zaščito in požarno reševanje Maribor, ReCO Maribor in Občina Sveta Trojica v Slov. goricah.
Na tekmovanjih prve pomoči ekipe pokažejo veliko znanja in truda, na vzporednih
dejavnostih pa bomo spremljali poučen in zanimiv program reševanja, zaščite in promocije reševanja, zaščite in
nudenja prve pomoči na vseh
življenjskih področjih.
Organizatorji: Izpostava URSZR Maribor, RKS Območno
združenje Lenart in občina Sv.
Trojica v Slov. goricah s Prostovoljnim gasilskim društvom Sveta Trojica v Slov. goricah vas vabimo, da nas v soboto, 30. maja,
obiščete in tako obogatite svoje
znanje in izkušnje nudenja prve
pomoči.
Predsednica RKS OZ Lenart
Jadranka Koban, univ. dipl. ekon.
Prva pomoč ponesrečencu pri uhajanju zemeljskega plina,
Foto Tone

Postavitve mlaja in Florjanove maše
Sv. Ana
Kot vsako leto smo tudi letos gasilci PGD
Sveta Ana postavili majsko drevo. Podiranje
drevesa je bilo nekaj dni prej, postavitev pa

je potekala 26. aprila. Prav tako so svoj mlaj
istega dne postavili tudi v Lokavcu. Postavitvi
je sledilo druženje ob hrani in pijači. Gasilci
smo bili zelo veseli številčnega obiska.
V nedeljo, 3. maja 2015,
pa je bila maša v farni cerkvi Svete Ane namenjena
nam, gasilcem, in našemu
zavezniku svetemu Florjanu. Pri maši sta bila poudarjena pomen gasilcev
v današnjem času in želja,
da je nevarnosti čim manj.
Florjanove maše so se prav
tako udeležili pionirji in
mladinci, prišlo pa je tudi
nekaj gasilcev iz sosednjih
društev.
Maja Župec

tošnjega obiska Florjanove maše je bila udeležba Pihalne godbe Markovci pri Ptuju, ki
je z igranjem gasilce spremljala v cerkev. Po
končanem obisku maše so se gasilci zbrali v
gasilskem domu v Oseku, kjer so jim gasilci
pripravili pogostitev.
Ludvik Kramberger
cah zbrali pred gasilskim domom ter nato v
paradnem sprevodu odšli v farno cerkev sv.
Jurija in prisostvovali sveti maši, ki je bila
namenjena vsem živim
in pokojnim članom
PGD Sv. Jurij. Ob tem
so tudi obeležili god
zavetnika gasilcev, sv.
Florjana. Po končani
sveti maši so prisotni
obiskali grobove pokojnih članov in članic
na obeh pokopališčih v
Jurovskem Dolu.
Rudi Tetičkovič

Benedikt
Popoldan, 30. aprila 2015, je bila v Benediktu tradicionalna prireditev »Postavitev
majskega drevesa«. Na staro igrišče pri kapeli
so člani Lovskega društva Benedikt pripeljali

majsko drevo, s katerega so odstranili lubje,
ga okrasili z vencem in zastavama. Pod vodstvom Feliksa Krmeka so župan Milan Gumzar, člani Gasilskega društva Benedikt, člani
Lovskega društva Benedikt in člani društva
Klapovüh na star način
»na hooruuuuk« postavili okrašeno majsko
drevo. Sledil je glasbeni
program z GTD Klapovüh. V večernih urah je
zagorel kres. Prireditve
se je udeležilo veliko
Benedičank in Benedičanov. Družine, ki so
se v zadnjih dveh letih
priselile v naš kraj, so
prejele »pakete dobrodošlice«.
Darinka Kranar

Na Žitencah začelo delovati Športnorekreacijsko društvo

N

amen društva
je
predvsem
druženje preko
športa, rekreacije, pa
tudi delavno. Načrtujemo več aktivnosti v
vsem letu, dve akciji
smo že izpeljali. 21. 3.
2015 smo se odločili, da očistimo mulde,
propuste ter bankine
lokalnih cest. Akcijo je
podprlo precejšnje število ljudi, pa tudi občina Sveti Jurij v Slov.
goricah, saj so se akcije
udeležili zaposleni v
režijskem obratu ob-

Sv. Trojica
Gasilci imajo za svojega zaščitnika sv.
Florjana, katerega god praznujemo 4. maja.
Lik sv. Florjana gasilci postavljajo na svojih
gasilskih domovih, vsako leto pa pripravijo
obisk Florjanove maše. Tako so tudi gasilci,

ki delujejo na področju občine Sv. Trojica v
Slovenskih goricah, v nedeljo, 3. maja, pripravili obisk Florjanove maše, ki jo je v cerkvi
Sv. Trojice ob sodelovanju p. Lovra in p. Papeža daroval župnik Bernard Goličnik. Maše

2. 5. 2015 smo ob prijetnem vzdušju postavili tudi majsko drevo v obliki
simbola.
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činske uprave. Podporo
prostovoljnemu delu
pa sta namenila tudi
župan Peter Škrlec in
poslanec
Državnega
zbora Franc Breznik.
Po končanem delu so
krajani druženje nadaljevali s pogostitvijo in
glasbo, za katero je poskrbela Anja Zorjan. Z
izpeljavo akcije sta bila
zadovoljna organizatorja, predsednik ŠRD
Žitence Janko Krajnc,
kot tudi član občinskega sveta za naselje Žitence, Milan Zorec.
Milan Zorec
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Tradicionalno srečanje gasilci – lovci

V

petek, 10. aprila, so se pričeli Jurijevi
dnevi. Za uvod v praznovanje domačega farnega patrona in občinskega
praznika je bilo nepogrešljivo srečanje med
PGD Sv. Jurij in
LD Sv. Jurij, ki se
je pričelo pri lovskem domu. V
nagovoru organizatorja letošnjega
srečanja LD Sv.
Jurij je bil posebej
poudarek na prijateljskem druženju,
izmenjavi izkušenj
z obujanjem spominov ter tradicijo, katero gojimo
že celih 26 let.
Tudi uvodne besede župana občine Sv. Jurij Petra Škrleca in
predstavnika PGD Sv. Jurij so zvenele v tem
duhu, saj ob današnjem tempu življenja le
redko najdemo priliko in čas za tako prijazne
trenutke.
Lovci LD Sv. Jurij smo izkoristili svečanost
ter pred začetkom iger simbolično odprli lovsko strelišče pri lovskem domu za zračno
puško, kratkocevno orožje ter MK puško.
Bolj športno postane vzdušje med samim
merjenjem moči v sedmih panogah, kot so
streljanje z MK puško, vlečenje vrvi, brentača, šah, kartanje, pikado in namizni nogomet.

Rezultati sicer niso toliko pomembni, si pa
vseeno vsi nastopajoči in prisotni želimo biti
boljši od nasprotnika. Biti boljši od nasprotnika smo letos okusili po dolgih letih prav

lovci, saj smo le v eni panogi vleka vrvi prepustili zmago gasilcem. Posebej je završalo
pri zmagi z brentačo, katero imajo gasilci za
paradno disciplino.
Naslednji dan, v soboto, 11. aprila, je bila
čistilna akcija, katero skupaj z občino organizira in vodi LD Sv. Jurij. Akcija je zelo dobro
uspela. Tudi udeležba občanov je bila kar zadovoljiva, žal ni bilo tistih, ki neodgovorno
odmetavajo odpadke v naravi.
V akciji so sodelovali tudi gasilci iz PGD
Sv. Jurij.
F. Krivec

4. meddruštveno ocenjevanje vin KOS v
Lenartu

K

valci vložili veliko truda v nego vina in so na
ot uvod v 5. Kmetijsko obrtniški seocenjevanje prinesli najboljša vina.
jem KOS 2015 na Poleni pri Lenartu
V kategorijah suhih, polsuhih in polsladje v sredo, 22. aprila 2015, v Centru
kih vin in vinih posebne kakovosti je komiSlovenskih goric v Lenartu potekalo že 4.
sija izbrala Šampione sejma KOS 2015, ki so
meddruštveno ocenjevanje vin. Ocenjevajih prejela sledeča vina, vsa na presenečenje
nje je ob pomoči sosednjih vinogradniških
istega proizvajalca, Vinogradništvo Perko
društev organiziralo Društvo vinogradnikov
Anton, Sp. Velka 59, član TD Zg. Velka:
Lenart. Strokovno komisijo pod vodstvom
kategorija suhih vin: za sauvignon 2014;
Andreja Reberniška so sestavljali še Anton
kategorija polsuhih in polsladkih vin: za
Vodovnik, Borut Pulko, Milivoj Trstenjak in
rumeni muškat 2014; kategorija predikatov
Sebastijan Rojs. Na ocenjevanju so sodelo– vina posebne kakovosti: za laški rizling –
vali člani 8 vinogradniških društev s kar 89
Valentinovo vino, suhi jagodni izbor 2011.
vzorci vin. Vzorce vin so prinesli člani DruV sklopu ocenjevanja vin je potekal tudi
štva vinogradnikov Trta – Korena, Društva
predizbor za Županovo vino – protokolarno
vinogradnikov Lenart, Društva vinogradnivino občine Lenart, izbor Županovega vina
kov in ljubiteljev vin Cerkvenjak, Društva
vinogradnikov Sv. Ana, Društva
vinogradnikov Sv. Jurij, Društva
vinogradnikov in ljubiteljev vin
Benedikt, Društva vinogradnikov
Sv. Trojica in Turističnega društva
Zg. Velka. V letošnjem letu sta po
številu ocenjenih vzorcev poleg
zvrsti prednjačili sorti sauvignon
in rumeni muškat.
Prvaki sort: zvrst – Kraner Dominik Tatjana, Lenart, 18,10; laški
rizling – Kurnik Stanislav, Korena, 18,24; rizvanec – Kraner Jože,
Zamarkova, 17,94; sauvignon –
Vinogradništvo Perko Anton, Sp.
Velka, 18,30; rumeni muškat 1.
– Vinogradništvo Perko Anton, Ocenjevanje je simbolično z nultim vzorcem odprla 4. cerkveSp. Velka, 18,30; rumeni muškat njaška vinska kraljica Martina Breznik
2. – Vinogradništvo Perko Anton,
Sp. Velka, 18,30; rumeni muškat –
– protokolarnega vina občine Lenart bo poKurnik Stanislav, Korena, 18,30; muškat ototekal 31. maja ob 10. uri v hali dopolnilnih
nel – Vinogradništvo Šenveter, Dražen vrh,
dejavnosti na kmetiji Sejma KOS 2015 na
18,24; chardonnay – Vinogradništvo Šebart,
Poleni. Podelitev diplom za nagrajena vina
Lormanje, 18,30; beli pinot – Vinogradništvo
in Šampione sejma bo na Kmetijsko obrtniPulko, Korena, 18,20; renski rizling – Kurškem sejmu na hipodromu Polena v nedeljo,
nik Stanislav, Korena, 18,14; zeleni silvanec
31. maja, ob 11. uri ob dnevu vinogradnikov.
– Praviček Janko, Korena, 18,14; traminec
Med ponudniki vin na sejmu bomo v petek,
– Kurnik Stanislav, Korena, 18,24; modra
29. maja, takoj po otvoritvi opravili še izbor
frankinja – Herga Miran, Selce, 17,80; penina
vina SEJMA KOS 2015. Lani ja ta laskavi na– Marjan Klobasa, Sv. Trojica, 17,40; kerner –
slov prejel Vinotoč Kramberger iz Sp. PartiBreznik Jože, Alenka, Dražen vrh, 18,20; kernja za rumeni muškat 2013.
ner – Brezner Miran, Zg. Korena, 18,20; sivi
V sklopu sejma KOS 2015 na hipodromu
pinot – Vinogradništvo Pulko, Korena, 18,24.
Polena pri Lenartu, ki bo potekal od 29. do
Predikati – vina posebne kakovosti: laški
31. maja, bomo lahko poskusili odlična vina
rizling – Valentinovo vino, suhi jagodni iznaših pridelovalcev ter spoznali vrsto dopolbor, Vinogradništvo Perko Anton, Sp. Velka,
nilnih dejavnosti na kmetiji in bogat sejemski
19,64
program.
Izločen je bil le en vzorec, kar govori o tem,
da so kljub zahtevnem letniku 2014 prideloMarko Šebart
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Ocenjevanje vin letnika 2014 v Sv. Trojici

V

Društvu vinogradnikov Sveta Trojica
smo v torek 7. 4. 2015 izvedli trinajsto
društveno ocenjevanje vin. Letos smo
ocenjevali 27 vzorcev, kar je za letnik 2014
več, kot smo pričakovali. Komisija v sestavi:
univ. dipl. inž. kmetijstva Andrej Rebernišek
– predsednik, mag. Anton Vodovnik, Cvetka
Bunderla, Miran Reberc in Roman Štabuc
so svojo delo dobro opravili. Ocenjevali so
po mednarodni lestvici do 20 točk. Po oceni
predsednika komisije Andreja Reberniška in
mag. Vodovnika so vina za izredno neugoden
letnik 2014 nadpovprečno dobra. Zaznano
je dobro delo pri kletarjenju in upoštevanje
napotkov z usposabljanja kletarjev pri negi
mladih vin, ki ga je organiziralo naše društvo.
Komisija je letos ocenjevala 10 vzorcev
sorte zvrst in sedemnajst različnih sortnih
vin. Med vzorci smo letos prvič ocenili en jagodni izbor traminca.
Najvišje je bil ocenjen
traminec jagodni izbor z
oceno 18,57, sledi mu traminec redne trgatve z oceno 18,50, pridelovalec Marinka Polič, ki je pridelala
tudi rumeni muškat z oceno 18,23. Savignon z oceno
18,30, rumeni muškat z
oceno 18,13 in sivi pinot z
oceno 18,00 je pridelal Edvard Fekonja. Franc Golob
je pridelal beli pinot z oceno 18,13. Sledi mu Jože Žel,
ki je pridelal laški rizling z
oceno 18,13.
Med ostalimi vzorci so
najvišje ocene dosegli vzorci savignon 17,70
in laški rizling z oceno 18,07, pridelovalec
Branko Žel; chardonnnay 18,03, pridelovalec
Peter Leopold; rumeni muškat z oceno 17,57,
pridelovalec Henrik Fekonja; šipon je bil ocenjen s 17,70, pridelovalec Franc Rojko.

Zeleni silvanec z oceno 17,63 in laški rizling z oceno 17,77 je pridelal Milan Šalamun; kerner pridelovalke Irena Fekonja je bil
ocenjen z 17,63 točke.
Penina pridelovalca Marjana Klobasa je
dosegla oceno 17,93.
Med desetimi vzorci zvrst sta prejela najvišjo oceno 17,70 pridelovalca Peter Leopold
in Eva Horvat, tretje mesto je osvojil vzorec
z oceno 17,37 pridelovalca Alojza Novaka.
Med sortami zvrst je bil en vzorec izločen,
ostali pa so bili ocenjeni z ocenami za srebrno medaljo.
Povprečna ocena vseh vzorcev znaša 17,75,
kar je za letnik 2014 zelo visoka ocena. Na
dnevu odprte kleti v mesecu maju bomo torej trojiški vinogradniki podelili 7 zlatih in 19
srebrnih medalj za ocenjene vzorce vin letnik
2014.

Na podlagi Pravilnika o izboru protokolarnega vina in Pravilnika o določitvi sorte zvrst
bo Upravni odbor Društva vinogradnikov na
prvi seji razglasil sortna protokolarna vina za
leto 2015 in zvrst Trojičan.
Peter Leopold

V Cerkvenjaku kljub slabi letini dobra vina

N

a Izletniški kmetiji Breznik je 7. aprila
potekalo društveno ocenjevanje vin,
ki ga je skupaj s to kmetijo pripravilo Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina
Cerkvenjak. Na 13. ocenjevanje je prispelo
41 vzorcev vin, ki so jih poslali člani društva. Vina je pod predsedstvom Andreja Reberniška ocenjevala komisija, v kateri so ob
predsedniku nastopali Miran Reberc, mag.
Anton Vodovnik, Cvetka Bunderla in Roman
Štabuc. Ocenjevanje so spremljali tudi tisti,
ki so za ocenjevanje prispevali vzorce, ter
župan občine Cerkvenjak
Marjan Žmavc in društvena vinska kraljica Martina
Breznik. Pred pričetkom
ocenjevanja je komisijo in
druge prisotne pozdravil
predsednik društva Franci Zorko. Ocenjevanje je
spremljala tudi posebna
komisija, ki je beležila rezultate in opravila izračun
ocen posameznih vzorcev
ocenjenega vina. V njej so
bili: Ivan Janez Pučko, Silva
Kozar, Branko Mohorič, in
za računalniško obdelavo
podatkov Dani Zorko. Kakor vsako leto so ocenjevanje vin s pokušanjem vzorcev spremljali tudi nekateri, ki so svoja vina
poslali na ocenjevanje.
Skupno je bilo podeljenih 11 zlatih in
21 srebrnih medalj ter 1 bronasta medalja.
Povprečna ocena ocenjenih vzorcev je bila:
17,89. Ocenjeni prvaki: vino zvrst – prvak
zvrsti: Gregorec Jože (SM – 17,93); laški rizling – prvak sorte laški rizling: Izletniška
kmetija Breznik (ZM – 18,17); sauvignon
– 2 prvaka sorte sauvignon: Gregorec Jože
(ZM – 18,10) in Vinogradništvo Pučko (ZM
– 18,10); beli pinot – prvak sorte beli pinot:
Satler Ivan (SM – 18,00); chardonnay – prvak
sorte chardonnay: Izletniška kmetija Breznik
(ZM – 18,10); renski rizling – prvak sorte
renski rizling: Žmavc Stanko (ZM – 18,13);

kerner - prvak sorte kerner: Gregorec Jože
(ZM – 18,10); rumeni muškat – prvak sorte
rumeni muškat: Izletniška kmetija Breznik
(ZM – 18,17); in traminec – prvak sorte traminec: Vinogradništvo Veberič Kozar (ZM
– 18,22). Prav tako so bile podeljene medalje
za: chardonnay – izbor, letnik 2013: Žmavc
Mirko (ZM – 18,33) in penina – letnik 2012:
Izletniška kmetija Breznik (ZM – 18,13). Za
Naj kletarja je bilo z najvišjo oceno letnika
2014 izbrano Vinogradništvo Veberič Kozar
z najvišjo oceno sorte traminec (ZM – 18,22).

Po končanem ocenjevanju so o poslanih
vzorcih vina in o njihovi kvaliteti spregovorili
člani komisije za ocenjevanje. Bili so enotni,
da so bili prijetno presenečeni nad kvaliteto
vzorcev vina, ki so jih vinogradniki pridelali v neugodni vinski letini, katero je vseskozi
pestilo deževje. To pa potrjuje, da so vinogradniki tudi dobri kletarji. Za ocenjevanje se
je komisiji in vsem, ki so sodelovali pri ocenjevanju, zahvalil predsednik društva Franci
Zorko. Ob tem pa dejal: »Čestitke vsem vinogradnikom predvsem za pogum, da so podali
na ocenjevanje tolikšno število vzorcev lanskega zelo zahtevnega letnika«.
Ludvik Kramberger
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DOGODKI IN DOGAJANJA

Člani Društva diabetikov Lenart na pohodih Izlet v Mozirski gaj

Z

a to dejavnost v društvu diabetikov
skrbi Stanko Cartl. Na pohod gremo
vsak prvi ponedeljek v mesecu, vedno
na cilj, kjer se lahko s čim koristnim seznanimo ter kaj dobrega doživimo.
Aprila smo bili
lepo sprejeti na kmetiji Kocbekovih v Zg.
Voličini. Mladi gospodar Alberto nam
je pokazal moderni
način molže krav,
oče Feliks pa nam
je prikazal leta 2014
obnovljeno partizansko bolnico Cafa iz
leta 1944, ki se nahaja ob hlevu. Feliks
Kocbek je bil prvi
predsednik govedorejskega društva Slovenske gorice Lenart,
ki je bilo ustanovljeno pred dvajsetimi
leti. Dobro tradicijo na kmetiji in v društvu
uspešno nadaljuje sin Alberto. Polni zadovoljstva smo šli od Kocbekovih.

Naslednji prvi ponedeljek pa smo obiskali Pachamama center v Kunovi pri Spodnjih
Ivanjcih. Tako se predstavljajo: v srcu Slovenskih goric se skriva hiška organskih oblik,
zemeljskih poslikav in naravnih mozaikov.

N

a letošnji spomladanski izlet
so se stanovalci
Doma sv. Lenarta odpravili v prečudoviti
park cvetja in muzej na
prostem v Mozirski gaj.
Skupaj s spremljevalci
jih je bilo 40.
Šumenje bližnje reke
Savinje, dišeče cvetlice in grmički, žgolenje
ptic, gibke ribe v jezeru, prijetno pomladno
sonce in veselo razpoloženje
udeležencev so bili bila prava
sprememba za dušo in odmik od ustaljenega
vsakdana. Pravijo, da so resnično uživali ob
lepih pogledih na bujno rastje in se nadihali

svežega zraka. Izlet so zaključili s kosilom in
pesmijo v gostišču pod mozirsko planino.
Polona Šporin

I. srečanje pony express oldtimerjev

Ko vstopimo v Pachamama center, se znajdemo v naročju Matere Zemlje. To je ekološka
kmetija, kjer so kreativnost, umetnost ter ljubezen do zemlje našli
pot skozi roke in srce
domačina Dhiraja in
Perujke inkovskega
porekla Luz.
Tu smo spili dober čaj, doma pa bo
marsikdo preizkušal
zdravilno
naravno
negovalno kozmetiko ter tudi uporabljal
umetniške izdelke iz
lesa.
Slavko Štefanec

V

okviru prireditev ob Jurjevih dnevih
2015 je Prostovoljno gasilsko društvo
Sveti Jurij v Slovenskih goricah na
športnem igrišču ob osnovni šoli organiziralo I. srečanje pony express oldtimerjev. Ude-

leženci smo se po otvoritvi odpeljali v center
Jurovskega Dola, kjer smo odpeljali nekaj
pozdravnih krogov, nakar nas je sprejel in
pozdravil župan občine Sv. Jurij v Slovenskih
goricah Peter Škrlec. Nato smo se na igrišču
pri OŠ pomerili v spretnostni
vožnji. Med vsemi 33 udeleženci
je bil najboljši domačin Andrej
Sinič. Srečanja so se udeležili
poleg domačinov tudi krajani
sosednjega Lenarta, Voličine, Zg.
Velke, Šentilja in največ iz sosednjega Jakobskega Dola, kjer
podobna srečanja že vrsto let
organizira Pony express klub Jakob. Obiskovalci so lahko videli
in občudovali skrbno ohranjene
ter obnovljene pony exspresse
znamk Rog – Puch, Rog – Tomos
in Puch.
Alen Breznik

NADGRADNJA AKUMULACIJE PRISTAVA ZA BOLJŠO POPLAVNO VARNOST OB REKI PESNICI

Akumulacija Pristava je bila izgrajena v 70. letih prejšnjega stoletja
v okviru izgradnje hidromelioracijskega sistema Pesnica – zadrževalnik visokih vod reke Pesnice.
Akumulacija po več kot 30 letih in
po posegih v vodni režim ob izgradnji avtoceste ne zagotavlja več
funkcionalnosti in varnosti obstoječih objektov. Potrebna je njena
rekonstrukcija, tako da bo prispevala k poplavni varnosti doline Pesnice.
Prva faza urejanja poplavne
varnosti porečja Drave
Kohezijski projekt »Zagotovitev
poplavne problematike v porečju

Drave - I. faza« se je začel izvajati
poleti 2013, dela pa bodo predvidoma zaključena do konca avgusta 2015. V prvi fazi projekta bodo
izvedeni ukrepi na spodnji Dravi,
na območju Meže in Mislinje ter
reke Pesnice, kamor sodi tudi rekonstrukcija akumulacije Pristava.
Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 38,4 milijona evrov, 85 odstotkov upravičenih stroškov pa bo
iz Kohezijskega sklada prispevala
Evropska unija.

Nadgradnja akumulacije Pristava prinaša večjo poplavno varnost urbanim območjem v občini Lenart,
izboljšuje življenjske pogoje in možnosti za razvoj.

Urejanje akumulacije Pristava
Načrtovani ukrepi na akumulaciji
Pristava zajemajo rekonstrukcijo pregradnega nasipa, zasaditev
avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst ob nasipu, kratek nasip ob
kmetiji na južnem desnem bregu
Pesnice, prelivni objekt, varnostni
preliv in nov talni izpust na pregradi,
ki bo opremljen z zapornico z ročnim upravljanjem in bo omogočal
praznjenje akumulacije.

Lenart. Cilj nadgradnje je znižanje
pretokov visokih vod, zagotavljanje
stabilnosti objektov, stalna ojezeritev in potrebna prevodnost visokih
vod Pesnice. Ustrezna zasaditev
obnovljenega nasipa pa bo priložnost za izboljšanje krajinske podobe
zahodnega dela jezera, kjer sedaj
prevladuje drevored črnega topola.
Pestrejša izbira vrst bo pomenila
gensko osnovo za vzpostavitev bolj
naravne podobe jezera.

Pomembna novost za Lenart
Nadgradnja akumulacije Pristava
predstavlja urejanje poplavne varnosti na območju Pesnice v občini

Projektno in tehnično dokumentacijo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor. Gradbena dela
izvaja podjetje Rafael iz Sevnice.

Za inženiring in nadzor del je bilo
izbrano podjetje Projekt iz Nove
Gorice.

www.dialog-si.net

V maju so začeli dela za nadgradnjo akumulacije Pristava, ki bo
pomembno prispevala k večji
poplavni varnosti ob reki Pesnici
na območju Lenarta. Nadgradnja
akumulacije je del enega največjih okoljskih projektov trenutno
v Sloveniji, projekta Zagotovitev
poplavne varnosti v porečju Drave
– I. faza. Dela na akumulaciji Pristava bodo predvidoma zaključena
do letošnje jeseni.

Porečje Drave

Zagotovitev poplavne varnosti - I. faza

Projekt »Zagotovitev poplavne
varnosti v porečju Drave – I. faza« se
izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje
2007–2013, razvojne prioritete:
Varstvo okolja – področje voda,
prednostne usmeritve:
Zmanjšanje škodljivega
delovanja voda.

Porečje Drave

WWW.PORECJE-DRAVE.SI
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GOSPODARJENJE ZA NARAVO

V občini Benedikt porast porabe vode med
fizičnimi osebami

Doseganje ciljev Operativnega programa
ravnanja s komunalnimi odpadki

Občina Benedikt leži zahodno
od občine Lenart, ob glavni cesti
Maribor–Gornja Radgona. Kljub
svoji mladosti in majhnosti gre
za občino napredka, ki je v času
svoje samostojnosti pospešeno
razvijala gospodarstvo. Ob tem
si je pridobila obrtno-industrijsko cono, z gradnjo neprofitnih
stanovanj ter svojimi naravnimi
in kulturnimi danostmi pa privabila mlade posameznike in družine. Krasijo
jo tudi slatinski vrelci pitne mineralne vode
in gomilno grobišče v Brengovi kot eden kulturnih spomenikov rimske civilizacije.
V zadnjih letih poraba pitne vode med
pravnimi osebami drastično pada, medtem
ko poraba med fizičnimi osebami narašča

Operativni
program
ravnanja s komunalnimi
odpadki, ki ga je sprejela
vlada Republike Slovenije
13. marca 2013, opredeljuje kot glavno usmeritev
ravnanja z odpadki v Republiki Sloveniji ločeno zbiranje odpadkov
na izvoru njihovega nastajanja in učinkovito obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v napravah za mehansko biološko
obdelavo.
Ločeno zbiranje je pogoj za ponovno
uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov ter je izhodišče, da se Slovenija približa
»družbi recikliranja«, to je družbi, ki se poskuša izogibati nastajanju odpadkov in uporablja nastale odpadke kot vir energije in su-

prav iz zgoraj navedenih razlogov. Večino več kot 22 kilometrov
dolgega vodovodnega omrežja
predstavljajo cevi iz trdega polietilena (PEHD). Spodbudno je
dejstvo, da iz leta v leto pada število prelomov in da praktično ni
neustreznih vzorcev mikrobioloških analiz. Letno je občina bogatejša za kak hidrant, potekajo pa
tudi redne menjave vodomerov.
Mariborski vodovod spada med večje porabnike električne energije, saj črpalke in prečrpalne postaje za transport vode potrebujejo
veliko energije, kar se opravičuje z dejstvom,
da želijo svojim uporabnikom v vsakem trenutku zagotavljati zadostne količine pitne
vode. Ker pa želijo, po načelih trajnostnega
razvoja, zmanjšati obremenjevanje okolja, so na sedežu podjetja leta 2012 namestili sončno
elektrarno in s tem postali prvo
komunalno podjetje v Sloveniji, ki energijo pridobiva na tak
način. Okoljski management je
eden izmed njihovih načel, zato
je sončna elektrarna za Mariborski vodovod idealna izbira
in rešitev, saj je čista in okolju
prijazna, saj ne povzroča nobenih emisij toplogrednih plinov.
Proces pretvorbe je popolnoma
neslišen, varen in zanesljiv.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Benedikt (veljaven od 1. 4. 2014)
Vodarina

Cena za m3 z DDV
(EUR)

Normirana poraba
pitne vode

0,8551

Prekomerna poraba
pitne vode

1,2826

Dimenzija števca

Cena z DDV (EUR)

DN 13

7,49

DN 20

7,49

DN 25

22,47

DN 30

22,47

DN 40

74,88

DN 50

Dimenzija števca

Cena z DDV (EUR)

DN 13, 20

2,16

DN 25

2,80

DN 30

2,88

DN 40

6,14

DN 50

12,75

DN 80

16,69

DN 100

18,35

DN 150

28,59

DN 13K, 20K

3,24

112,32

DN 25K

4,20

DN 80

374,40

DN 100

748,80

DN 40K

9,22

DN 150

1497,61

DN 50K

19,12

DN 80K

25,03

DN 100K

27,53

DN 150K

42,89

Postavka omrežnina se obračunava odjemnim mestom, priključenim na javno
omrežje.
Omrežnina za kombinirane vodomere se
obračunava po dimenziji večjega vodomera.

rovin.
Ukrepi operativnega programa za doseganje cilja
priprave odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov v
skladu s hierarhijo ravnanja
z odpadki podpirajo uporabo recikliranih
odpadnih materialov, predvsem papirja, plastike, stekla, kovin in kuhinjskih odpadkov
ter preprečujejo njihovo okolju neprijazno
odlaganje ali njihovo energetsko neučinkovito termično obdelavo.
Operativni program določa scenarij najmanjšega obsega in scenarij izvedljivega obsega na področju ravnanja s komunalnimi
odpadki za leto 2020 na podlagi izhodiščnega
leta 2011.

V tabeli prikaScenarij najmanjšega
zujemo podatke
Nastajanje odpadkov obsega nastajanja
Območje občin
o količinah (v kg)
UE Lenart 2014
v Sloveniji v letu 2011 odpadkov
Vrsta odpadkov
Leto 2020
in deležu zbranih
odpadkov (v %)
kg/preb.
%
kg/preb.
%
kg/preb. %
na prebivalca v
212
50
159
36
73
33,95
Republiki Slove- Mešani komunalni odpadki
niji v letu 2011,
Papir, plastika, steklo, kovine 140
34
208
47
151
36,75
scenarij najmanjšega obsega zbra- Biološki odpadki
51
12
53
12
42,4
19,72
nih
odpadkov
32
4
20
4
20,6
9,58
za leto 2020 ter Kosovni odpadki
podatke o zbra- Hišno kompostiranje
4
1
nih odpadkih v
okviru gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov z območja občin bivše občine
Lenart:
Analiza podatkov kaže zelo pozitivne učinke ločenega zbiranja posameznih vrst komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastajanja na območju občin bivše občine Lenart,
saj je delež mešanih komunalnih odpadkov
že sedaj nižji, kot je predviden cilj Republike
Slovenije v letu 2020.
Pozitivni rezultati ločenega zbiranja so tudi
na področju zbiranja sekundarnih surovin
(papir, steklo, kovine, plastika) ter biološko
razgradljivih odpadkov.
Na pozitivne rezultate ločenega zbiranja
vpliva več dejavnikov, med najpomembnejšimi pa je zagotovo aktivno sodelovanje občanov in občank pri preprečevanju nastajanja
odpadkov ter v primeru njihovega nastanka
ločeno zbiranje na posamezne uporabne vrste ter, kar ostane, kot neuporabno na mešane
komunalne odpadke.
Uspeh ločenega zbiranja je odvisen tudi od
sistema oz. koncepta zbiranja posameznih
vrst komunalnih odpadkov, zato je naše vodilo, da občanom in občankam njihovemu
viru nastanka odpadkov čim bolj približamo
možnosti za ločeno zbiranje čim več vrst komunalnih odpadkov (oprema za zbiranje),
odvoze pa prilagodimo dejanskim potrebam.
Pomembno vlogo pri uspehu ločenega

zbiranja ima nova Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki določa,
da se cena za uporabnika oblikuje na podlagi
volumna zabojnika za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter pogostosti odvoza.
To kaže, kako pomembno je ločeno zbiranje
odpadkov in zmanjševanje količin mešanih
komunalnih odpadkov.
Uspeh ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov je lahko skupni uspeh Republike
Slovenije. Ta določa nacionalno strategijo
ravnanja z odpadki in s predpisi regulira
področje izvajanja dejavnosti, gradnje in
obratovanja objektov, oblikovanje cen, …
občin. Slednje pa nato s predpisi in odločitvami zagotavljajo javne službe zbiranja,
obdelave in odlaganja odpadkov, občanov
in občank, ki so svojim pozitivnim odnosom do okolja in narave vplivajo na zmanjševanje odpadkov in delež odpadkov za
odlaganje, izvajalcev gospodarskih javnih
služb ter nadzornih organov. Vzajemno sodelovanje je pogoj za uspeh.
Za več informacij lahko pokličete na
02/620 23 00 ali pišete na odpadki@saubermacher.si.

veliko večjo dodano vrednost ter nove zaposlitve in najmanj 20-krat večji izkupiček.
Za napačno uporabo gradbenih materialov
je žal deloma kriv tudi eko sklad, ki spodbuja
premalo osredotočeno: pravilno bi bilo spodbujati uporabo materialov, ki so dostopni
doma, npr. lesno volno kot izolator, volno ali
celulozo, ne pa kamene in steklene volne, ki
tudi nista okoljsko učinkoviti. Žal napačna
okoljska obravnava materialov (ker ni vključena okoljska taksa za razgradnjo materiala)
omogoča, da so klasični materiali (beton ...)
cenejši kot trajnostni.
Spomnili smo se tudi, da so včasih sekali
les ob pravi luni, da so pozimi naredili ogromne zaloge lesa, ki so ga potem poleti tesali
in rezali. Leseni objekti so trajni, stari objekti
stojijo že stoletja, statično so bolj potresno
varni povrhu pa še požarno varni, kar dokazuje kozolec, ki je nedavno pogorel – morali
so ga le pobrusiti, ker je povrhnjica pooglenela, ostal pa je cel.
Les je mogoče uporabiti za različne izdelke (nekatere je predstavil mag. Jože Jurša),

sodobna obdelava s toploto (modificiran
les, izum dr. Pohlevna) pa omogoča še bolj
raznoliko uporabo lesa, ki se ne spreminja
več (ni več raztezanja) in je bolj vodoodporen: odličen material za izdelavo glasbil in
tehnično zahtevnih predmetov. Možnosti so
velike. Zato je velik potencial za nove izdelke,
ki bodo trajnostni in omogočali nova delovna mesta.
Vabimo vse, ki se zanimajo za raznolikost
uporabe lesa, da se obrnejo na naše društvo,
da bi povezali različne akterje, ki so potrebni za izdelavo novega izdelka. Izdelovalci in
predelovalci, oblikovalci, izumitelji, lastniki
gozdov ... povezali se bomo, omogočili izmenjavo podatkov, da bo mogoče sodelovati
lokalno in končni izdelek izvažati po državi
in svetu.
Poglejte si posnetke posveta na naši spletni stani: info@zavsena.si; www.ZaVseNas.si
Če bo vsak vpleteni naredil nekaj majhnega, bomo skupaj naredili veliko.
Izak Matej Ciraj, predsednik
Društva Mi za vse nas

Čar lesa – nacionalna strateška surovina

N

a posvetu o Umni uporabi lesa, ki je
potekal 13. 4. 2015, je prof. dr. Franc
Pohleven izpostavil, da
bi morala vsa država najprej
ugotoviti, da je les nacionalna
strateška surovina in bi to morali tudi uresničiti. Gozd je edini naravni sestav, ki je odporen
na suše in moče, ker vse ostale
rastline težje prenašajo vse bolj
raznoliko vreme, ki je posledica
človeškega ravnanja v preteklosti.
Lesni izdelki pripomorejo k
zniževanju izpustov CO2, čim
dalj časa izdelek uporabljamo,
bolj je učinkovit. Na drugi strani
cement, jeklo, aluminij ipd. povzročajo velik izpust CO2 in v svoji ceni ne vključujejo vseh okoljskih stroškov,
ker ni pravilno ovrednoten njihov dolgoročni vpliv na okolje, torej razgradnje ... Les se
vedno lahko porabi, bodisi kot kurivo ali kot
gnojilo.
Te teme bodo vse bolj aktualne, saj tudi EU
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spodbuja uporabo materialov, ki ne onesnažujejo. Slovenija danes izpušča več CO2 kot
je predvideno in mora letno dokupiti okoli 28 % kvot za izpust tega
toplogrednega plina. To negativno
vpliva na finančno in okoljsko bilanco.
Ekonomsko gledano pomeni
uporaba bio mase za kurjavo zelo
majhen del izkoriščanja tega bogastva. Posebej problematično je, če
se sežiga bio maso z veliko vsebnostjo vlage – to je v primerih,
ko les ni pravilno in dovolj dolgo
sušen, ker ni polnega izkoristka.
Bolj suh kot je les, bolje je, ker je
potrebno manj energije za sušenje
v peči, preden les zagori.
Boljše izkoriščanje lesa – uporaba glavnine za lesne izdelke (pohištveni in vsakdanji
izdelki), gradbeni materiali (leseni nosilci, vezane plošče, osb plošče, izolacija ...) bi
omogočilo gradnjo odličnih objektov (sedaj
gradijo 34-nadstropno leseno stolpnico) in
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Poznamo zakonitosti kolobarja na njivi in
na vrtu?

K

olobar oz. vrstenje rastlin na njivi ali na vrtu naj predstavlja temelj vsakega načrtovanja
pridelave zelenjave. S kolobarjem skrbimo za pravilno vrstenje kultur na isti površini, pri
čemer je potrebno upoštevati zahteve rastlin po gnojenju, globini koreninskega sistema,
predvsem pa menjavo družin zelenjave ali poljščin ter vključevanje trajnic ali metuljnic.
Z dobrim, širokim kolobarjem bomo doprinesli k povečanju deleža živih organizmov in organske snovi v tleh, ki predstavljajo osnovo za izgradnjo humusa v tleh.

Uravnotežena bilanca hranil v tleh
Pomembno je, da dobro poznamo njivo, vrt, na katerem se bomo lotili pridelave. Ocenimo
strukturo tal, ki vpliva na kroženje vode, zraka in organizmov v prsti in s tem ohranja njeno
rodovitnost. Z odvzetimi vzorci tal in pridobljeno AL - analizo tal (stanje kalija, fosforja, pH tal
in delež organske snovi) bomo dobili podatek o založenosti tal, na osnovi katerega bomo gnojili
ter se odločili za vrsto gojene kulture. Pri zelenjavi in zahtevnejših poljščinah (koruza, krompir,
oljne buče) je pomembno tudi, da redno spremljamo stanje dušika v tleh (analiza rastlinam
dostopnega dušika - NO3- in NH4+), ki ga lahko prav tako uravnavamo z menjavo zelenjadnic/
poljščin (od višjih do nižjih potreb po hranilih, preglednica 1). Izognemo se lahko prekomernemu izpiranju nitratov v podtalnico ali kopičenju nitratov v rastlini.
Upoštevamo menjavanje družin zelenjadnic/poljščin glede na potrebe po gnojenju oz. porabi hranil. Pri načrtovanju se trudimo, da menjujemo rastline z globokim in plitvim koreninskim sistemom. Tako izravnavamo odvzem hranil iz različnih globin tal. Glede na intenzivnost
pridelave izdatno gnojimo na vsaka 3 – 4 leta. Izdatno gnojenje zelenjave s hlevskim gnojem
opravimo vedno pred sajenjem, ki ima visoke potrebe po gonjenju (cvetača, zelje, kumare, bučke,…), v naslednjem letu sledijo zelenjadnice, ki ne prenesejo neposrednega gnojenja s svežim
hlevskim gnojem, s srednjimi potrebami po gnojenju (paradižnik, paprika, por, zg. krompir,
solata, endivija,…). Zadnje v kolobarju so vedno zelenjadnice, ki niso zahtevne za gnojenje z
organskim gnojem (korenovke, stročnice, čebulnice,…). V četrtem letu posadimo trajnice ali se
odločimo za izločino, na kateri so dobrodošle metuljnice, predvsem če na kmetiji ni živinskih
gnojil.
Pri vrstenju poljščin smo zaradi visokega deleža koruze in drugih žit v kolobarju ter pojavu
koruznega hrošča zavezani k bolj doslednemu upoštevanju naslednjih zakonitosti (povzete po
Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo poljščin 2014):
• prepovedano je zaporedno vrstenje glavnih posevkov posameznih poljščin in sorodnih rastlinskih vrst (isti rodovi), razen hmelja;
• koruzo se lahko seje na isto njivo dvakrat v treh letih, vendar nikoli dvakrat zapored.
• njivska površina po žetvi preko poletja ne sme biti neprekrita (zastopanost zgolj absolutnih
plevelov ni sprejemljiva), razen v izjemnih primerih;
• prepovedano je imeti neprekrito njivsko površino preko zime na vodovarstvenih območjih
in območjih, ki so izpostavljena eroziji tal;
• prava žita se v zaporedju rž – oves – ječmen – pšenica (npr. oves in nato pšenica) ali sama
s seboj (npr. ječmen – ječmen) lahko sejejo vsako drugo leto ( npr: 2008 – DA, 2009 – NE,
2010 – DA);
• pri pridelovanju pese in križnic v kolobarju, si le-te med seboj (npr. križnica – pesa) ali
same s seboj (npr. pesa – pesa) ne smejo slediti. Na isto površino jih lahko sejemo šele vsako
3. leto (npr: 2008 – DA, 2009 – NE, 2010 – NE, 2011 – DA); poljščine, ki se same s seboj
ne prenašajo (oves, ogrščica, koleraba, črna detelja, lucerna, ajda in grah), sejemo na isto
površino vsako 3. leto (npr: 2008 – DA, 2009 – NE, 2010 – NE, 2011 – DA), priporočen pa
je daljši presledek;
• vrtni mak in industrijsko konopljo smemo vključiti v kolobar le pod posebnimi pogoji
(Uredbi MKO, Uredba Ministrstva za zdravstvo).
Pozorni smo na pokritost tal skozi vso leto. V kolobar vključujemo prezimne (detelje, žita,
itd.) ali neprezimne posevke (facelija, oljna redkev, bela gorjušica, itd.). Prostor lahko v zelenjadarski pridelavi zapolnimo tudi z motovilcem, radičem, ohrovtom, zimskim porom itd. S
celoletno prekritostjo tal vplivamo še na zmanjšanje izpiranja nitratov in erozije tal.

Individualne rastlinske čistilne naprave

Č

iščenje vseh odpadnih voda je potrebno zakonsko zagotoviti do konca leta
2017. Če živite v kraju, kjer ni in tudi
v prihodnosti ne bo urejenega javnega kanalizacijskega omrežja ter uporabljate pretočno
ali nepretočno greznico, boste do konca leta
2017 morali vgraditi ustrezno malo komunalno čistilno napravo ali zagotovili redno
praznjenje nepretočne greznice.
Ena izmed možnosti čiščenja komunalnih odpadnih voda so rastlinske čistilne naprave (v nadaljevanju RČN), ki so ekonomska in ekološka alternativa tradicionalnim
(kompaktnim) čistilnim napravam. RČN
posnemajo delovanje narave in predstavljajo učinkovito ter trajnostno rešitev urejanja
problematike odpadnih voda v razpršenih
in manjših naseljih. Primerne so za čiščenje
komunalnih odpadnih voda iz individualnih
hiš ali manjše skupine hiš (zaselkov), celotnih
naselij, kmetij, farm, turističnih kompleksov
(hoteli, kampi, planinske koče, turistične
kmetije), industrijskih obratov ipd.
Glavne prednosti RČN so: dolgoročno najugodnejša investicija, nizki vzdrževalni stroški, ne potrebuje električne energije (voda
teče gravitacijsko), ne potrebuje strojnih (črpalka, različna puhala ...) in električnih komponent (krmilne naprave, električni priključek), ne potrebuje rednih servisov mehanske
opreme, lepo se vključi v okolje in predstavlja
nov biotop za organizme.
Odpadna voda se zbira v primarnem usedalniku (greznica) in nato pretaka preko
dveh do štirih gred (filtrirna, čistilna, polirna), napolnjenih z medijem (substrat – različne frakcije drobljenca ali prodca) in zasajenih z vlagoljubnimi rastlinami (navadni
trst, šaš, ločje). Voda se med zadrževanjem
in pretakanjem skozi substrat zaradi delovanja mikroorganizmov očisti do stopnje, kot
jo zahtevajo predpisi. Voda v RČN teče med
10 in 15 cm pod površino, zato ne prihaja do
smradu in razvoja nezaželenih insektov. Dobro delujejo tudi pozimi in dosegajo zahtevane normativne vrednosti.

Za učinkovito delovanje RČN potrebujemo 2,5 m2 površine na 1 PE (PE – populacijski ekvivalent, ki pomeni onesnaženje, ki
ga povzroči en človek v enem dnevu). RČN
za enodružinsko hišo s 4 člani zahteva 10
m2 neto površine. Do sedaj je bila v Sloveniji
največja izgrajena RČN za naselje Sodinci v
občini Ormož, in sicer za 1.000 PE.
Pri individualnih RČN ne prihaja do zamuljenja prve grede, medtem ko se pri večjih
RČN-jih (npr. 500 PE) po 10–15 letih to lahko zgodi. V tem primeru je potrebna zamenjava substrata prve grede, zamuljen substrat
pa se odpelje na za to primerno deponijo.
Cena zamenjave substrata je že zajeta v ceno
vzdrževalnih stroškov RČN. RČN po zamenjavi substrata deluje ravno tako učinkovito
kot prej, in sicer dosega standarde za čiščenje
odpadne komunalne vode.

RČN za družinsko hišo v naselju Dolenje Radulje s kapaciteto čiščenja 6 PE

Pri RČN do 50 PE so potrebne prve meritve, s katerimi se dokazuje njihovo delovanje,
medtem ko imajo vse ostale biološke čistilne
naprave certifikat o svojem delovanju in se
njihovega delovanja nikoli niti ne preverja.
Vse čistilne naprave, večje od 50 PE, pa morajo imeti redne meritve. Prečiščeno vodo iz
RČN lahko uporabljate za zalivanje zelenic
in sadnega drevja ter trte predvsem v obliki
kapljičnega zalivanja (ne pa tudi vrtnin!), za
okrasni ribnik ali pa vodo odvajate v ponikovalnico oziroma bližnji vodotok.
Tea Erjavec, prof. geog. in slov.
Kontakt:
LIMNOS, podjetje za aplikativno ekologijo,
d.o.o.
Poslovna enota Ljubljana
Podlimbarskega 31, 1000 Ljubljana
tel. (01) 505 74 72, tel./fax (01) 505 73 86

Shema delovanja RČN od dotoka do samega
iztoka

Razvojni zavod Benedikt
Čolnikov trg 9, 2234 Benedikt
Tel.: 059 963 175, gsm: 041 783 304
Razvojni.zavod.benedikt@gmail.com

Hoste ali Funkije
Preglednica 1: Potrebe zelenjadnic po gnojenju (gnojimo s kompostom ali uležanim hlevskim
gnojem)
Nadaljevanje prihodnjič!
dr. Milojka Fekonja

Uživanje z marjeticami

Zelenica, posuta z marjeticami, nas je zvabila, da to skromno rožico pobliže spoznamo.

M

arjetica je pogosto razširjena rožica,
ki jo lahko uporabimo za čaj, sok,
sirup in tudi v prehrani. Čisti kri,
olajša izkašljevanje, preprečuje vnetja v telesu, pospešuje presnovo
in deluje poživljajoče
na organe. Cvetove nabiramo od pomladi do
pozne jeseni, liste, ko
so mladi. Iz marjetic
pripravimo poparek,
ki naj stoji 10 minut,
osladimo ga z medom
in pijemo po eno skodelico zjutraj in zvečer.
Tudi namaz iz marjetic
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je okusen in ga pripravite tako: dobro pest na
drobno natrganih marjetičinih cvetov zmešamo v ¼ kg skute, dodamo malo svežega čemaža ali kislice, malo česna, sol, mleto rdečo
papriko, nekaj kapljic
limone, malo kisle
smetane in naredimo
namaz. Postrežemo
ga s svežim kruhom
ali s krompirjem v
oblicah. Iz marjetic
smo si naredili venčke, verižice, zapestnice in prstane. Poglejte, kako smo uživali!
M. Č.

Čudovite zelnate trajnice
so dobile ime v spomin na
avstrijskega botanika Thomasa Hosta. Lepo pokrivajo senčne in polsenčne dele
vrta. Sadimo jih v dobro obdelano propustno prst, ki ji
dodamo kompost ali prepereli hlevski gnoj. Ob sajenju
obvezno upoštevamo končno
velikost, ki jo rastlina doseže šele v treh letih, nekatere
sorte lahko zrastejo v širino do 1,5 metra.
Na istem mestu vztrajajo od 10 do 30 let, le
vsako pomlad jim dodamo sveži kompost.
Pomladi iz zemlje pokukajo zaviti listi, ki se
razvijejo v ozke mečaste, ovalne ali okrogle
oblike v vseh odtenkih zelene, belo zelene
in rumeno zelene barve, velikosti od dobrega centimetra do 40 cm. Cvetijo v beli
ali rahlo vijolični barvi, nekatere sorte dišijo. Po cvetenju cvetna stebla odrežemo,
da ne izčrpavajo rastline. Razmnožujemo
jih z delitvijo pomladi: rastline izkopljemo,

otresemo zemljo, razrežemo
z ostrim nožem, rane posujemo z lesnim pepelom, da
ne pride do gnitja. Brstov ne
zasipljemo. Jeseni odstranimo ovele liste, zimska zaščita
ni potrebna. Hoste so nezahtevne zdrave rastline, le
polži jih obožujejo. Sadimo
jih skupaj s pomladanskimi
čebulicami, praprotmi, krvomočnicami, iskrivkami,
kresnicami. Jaz sem med nje posadila tudi
srčke in mi je ta kombinacija zelo všeč. Liste uporabim pri izdelavi šopkov, saj so zelo
obstojni in dajo šopku lepo obliko. Hosta je
na podeželju dolgo znana rastlina, sadili so
jo na vrtove in tudi v lonce in to tisto svetlo zeleno z belimi cvetovi. Da so hoste zelo
priljubljene rastline, pove dejstvo, da obstaja že čez 4000 sort. Toplo vam priporočam
ogled pri kakšnem zbiratelju in verjamem,
da vas bodo navdušile.
Marija Čuček, foto: Milko Čuček
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Ribiška družina Pesnica – Lenart
Na začetku novega mandatnega obdobja 2015 – 2020

R

ibiška družina Pesnica – Lenart je
bila ustanovljena leta 1957. Ves čas
obstoja posveča posebno pozornost
varstvu voda in skrbi za ribji živelj, razvoju
ribiškega turizma in tekmovalni dejavnosti.
Koncem marca so članice in člani na 58. občnem zboru izvolili novo vodstvo za obdobje
2015-2020. Za predsednika ribiške družine
je bil ponovno izvoljen Branko Vukan, za
podpredsednika Alojz Fajdiga, za gospodarja
družine Boris Vogrin in za tajnika Aleksander Mencigar, ki je na tem mestu zamenjal
dolgoletnega predhodnika Zmaga Kokola.
Sredi aprila so bili na 1. seji Upravnega
odbora potrjeni predsedniki in člani vseh
komisij ter preostalih organov družine, in sicer Komisije za delo z mladimi, Komisije za
varstvo voda in okolja, Gospodarske komisije, Športno tekmovalne komisije, Komisije za

informiranje, Nadzornega odbora, Disciplinskega sodišča in blagajnik ter tožilec.
V soboto 28. marca, je bila izvedena vsakoletna spomladanska čistilna akcija. V njej je
sodelovalo 141 članov družine, ki so očistili
okrog 70 km obal jezer Radehova in Sveta
trojica, reke Pesnice ter potokov, prvič letos
tudi jezera Komarnik in hrastovških ribnikov. Zbranih je bilo 139 vreč odpadkov, kar
je precej več kot prejšnje leto (93). Odkriti sta
bili tudi dve črni deponiji odpadkov, in sicer
ob Pesnici pri kmetiji Majhen ter pri nadvozu avtoceste v Močni, kar je bilo prijavljeno
Medobčinski komunalni inšpekciji v Mariboru. Občine Lenart, Sveta Trojica, Kungota
in letos tudi občina Pesnica so poskrbele za
brezplačen odvoz zbranih odpadkov.
V soboto, 11. aprila, je bila izvedena delovna akcija urejanja sprehajalne poti okoli jezera Radehova. V njej je sodelovalo 17 članov
družine. Sanirani so bili zamočvirjeni odseki
na spodnji strani jezera pod »Šijancem«, sko-

pani so bili jarki za odvod vode ter poravnani
in dodatno nameščeni pragovi, tako da je v
tem delu pot ponovno prehodna. V predelu pod kapelo je bila položena cev za odvod
vode ter dodatno nasipan drobljenec. Odstranjeno je bilo vejevje, ki se je začelo razraščati
po poti, odstranjeno in zloženo na kupe pa je
bilo tudi polomljeno vejevje ter druga navlaka. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec
požgal trstičje in grmovje na zavarovanem
odseku jezera, kjer je drstišče, kar je nedopustno. Jezero Radehova je zavarovana naravna
dobrina in kot takšnega bi ga morali spoštovati ter varovati vsi. RD bo v bodoče storila
vse, kar je v njeni moči in pristojnosti, da do
takšnih dejanj ne bo prišlo, če pa že, da bodo
storilci za njih odgovarjali. Uspešno izvedbo
akcije sta omogočila tudi občina Lenart in
podjetnik Drago Kerec iz Spodnjih Žerjavcev
z nabavo in prevozom potrebnega materiala.
Tekmovalna dejavnost
RD Pesnica-Lenart je že
dolga leta med najbolj razvitimi in tudi uspešnimi v
Sloveniji. Njene članice in
člani so nepogrešljivi del
državnih reprezentanc v
lovu rib s plovcem in dosegajo vrhunske uvrstitve.
Na ta način so ponesli ime
in sloves ribičev Slovenskih
goric po vsej Sloveniji, a
tudi daleč v svet.
V letu 2015 ima RD Pesnica-Lenart 306 članic in
članov, od tega je 22 mladih. Slednjim bosta posvečena posebna skrb in pozornost, saj brez ustrezno
strokovno usposobljenega
podmladka ni razvoja in
napredka.
Ribiška družina Pesnica-Lenart bo v aktualnem
mandatnem obdobju posebno pozornost posvetila
predvsem varstvu voda in
skrbi za ribji živelj, povezovanju s sorodnimi društvi, lokalno skupnostjo in posamezniki (na
področju varstva voda in okolja), ureditvi
nekaterih pravno formalnih zadev za učinkovitejše delovanje RD, izvedbi nujnih vzdrževalnih del na ribiškem domu v Lenartu,
izvedbi vzdrževalnih in drugih potrebnih aktivnosti v okolici ribolovnih voda, izvajanju
kvalitetnega nadzora nad ribolovom in upoštevanjem ribolovnega režima, tekmovalni
dejavnosti, delu z mladimi in intenzivnejšemu informiranju javnosti (tako notranje kot
zunanje) o svojem delu ter aktivnostih.
Ob koncu je vsekakor potrebno poudariti,
da bo RD Pesnica-Lenart v letu 2017 praznovala 60-obletnico svojega obstoja in delovanja. Praznovanju tega jubileja bo posvečena
posebna skrb.
Več informacij o RD Pesnica-Lenart lahko
najdete na posodobljeni spletni strani www.
rdpesnica-lenart.si.
D. Burian, foto: Z. Kokol

Krava ESMI pridelala več kot 100.000
litrov mleka

N

a kmetiji Vladimirja in
Anice Kegl v Žicah, ki je
usmerjena v prirejo mleka,
redijo 40 krav molznic, ena od teh
je pred kratkim dosegla svojevrsten
dosežek. Krava ESMI, dopolnila je
13 let, je v svoji življenjski dobi pridelala več kot 100.000 l mleka, kar
pomeni, da je dnevno povprečno
dala 27 l bele tekočine. Čestitamo!
Franci Ornik, KGZS Zavod Ptuj

Rejca Vladimir in Anica Kegl ob kravi Esmi
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Bo 26. april postal nacionalni dan spomina
na holokavst?

2

7. januarja 1945 so vojaki sovjetske Rdeče armade osvobodili zloglasno in najbolj kruto nacistično koncentracijsko
taborišče Auschwitz, v katerem so nacisti s
hladno, industrijsko učinkovitostjo in preračunljivostjo izvajali množične usmrtitve
Judov, Romov in Sintov, Slovanov ter drugih,
za nacistični režim nezaželenih, verskih in
družbenih skupin. Rdečearmejci in za njimi
ameriški zavezniški vojaki so bili ob ogledu
prvih prizorov v taborišču, izstradanih in
bolnih ujetnikov ter nagrmadenih trupel okostnjakov, šokirani
in zgroženi nad brutalnostjo nacističnih zločinov, ki se je kmalu po
osvoboditvi Auschwitza in preostalih taborišč razgalila pred svetovno
javnostjo.
Ko so nacisti leta 1933 v Nemčiji
prevzeli oblast, se je položaj Judov
zelo poslabšal. Začelo se je obdobje oboževanja novega nemškega
kanclerja Adolfa Hitlerja, ki je vse
bolj razpihoval nasilje in ustrahovanje nad Judi. To se je dogajalo
tako rekoč na dnevni ravni, zaradi
divje diskriminacije se je mnogo
judovskih družin že v prvih letih
nacionalsocialistične vladavine odločilo zapustiti deželo, vendar jih
večina držav zaradi naraščajočega antisemitizma ni želela sprejeti. Ogenj nasilja nad Judi
se je v Nemčiji razplamtel zlasti po letu 1935
s sprejetjem Nürnberških zakonov, s katerimi
pa »judovsko vprašanje« še ni bilo rešeno in
je zato vse od leta 1935 prežemalo vsa ključna vprašanja oblasti. Občutek, da so »Judje
druga rasa«, je postal vsesplošen. Naslednjo
radikalno potezo nemškega »uničevalskega
antisemitizma« je pomenila Kristalna noč
novembra 1938; v njej so bile poškodovane,
požgane in popolnoma uničene številne sinagoge širom po rajhu, izropane in razbite
so bile judovske trgovine, judovska lastnina
je bila zaplenjena. Tudi leta 1941, ko se je
druga svetovna vojna močno razširila proti
vzhodu Evrope, »popolna rešitev za judovsko
vprašanje na evropskih ozemljih pod nemško
oblastjo« še ni bila formalno sprejeta. Je pa
bila zaukazana »politika uničenja«, v kateri
je »preselitev« postala uradni evfemizem za
genocid. Na evropske Jude je padla temna
senca smrtne nevarnosti. Jeseni 1941, ko je
na vzhodnoevropskih tleh divjalo krvavo obračunavanje z Judi in ko so zloglasne »Einsatzgruppen« zbirale skupine na tisoče Judov,
jih odganjale k jarkom in luknjam ter jih
neusmiljeno množično streljale, je bila sprejeta odločitev za deportacijo nemških Judov
na vzhod, v Auschwitzu pa so bile narejene
plinske instalacije. Načrt popolnega uniče-

nja evropskih Judov je bil uradno dorečen
na konferenci ob jezeru Wannsee pri Berlinu
20. januarja 1942. Na njej je Reinhard Heydrich dal jasno vedeti, da bo »dokončna rešitev« vključevala transport in smrt vseh Judov,
nesposobnih za prisilno delo. Ostali bodo
obsojeni na delo do smrti. Nacistična politika
rasnega sovraštva, ki se je na veliko širilo s
propagando sovraštva z množičnimi poboji,
je dosegla vrhunec v iztrebljanju evropskih
Judov in njihove kulture. »Dokončna rešitev«

se je pričela izvajati načrtno z mehanično,
tehnološko in birokratsko hladno izpeljanim
ter smrtonosno učinkovitim sistemom množičnih pobojev z uplinjanjem. Na nacističnih
zemljevidih »pepela in smrti« so bili med
največjimi taborišči smrti Auschwitz-Birkenau ali Auschwitz II, Belzec, Chelmo, Majdanek, Sobibor, Treblinka … V holokavstu
je bilo uničenih šest milijonov Judov, med
njimi več kot 1,2 milijona judovskih otrok.
V genocidu, kakršnega svet ne pomni, je bilo
uničenih tudi več kot 90 % predvojnih Judov
na Slovenskem. Najbolj množične deportacije so se zgodile 26. aprila 1944 v Prekmurju.
Zato je CJKD Sinagoga Maribor oblikoval
pobudo, da bi 26. april razglasili za nacionalni dan spomina na žrtve holokavsta. Bilo bi
pravično. Posredovali so jo MZZ R Slovenije
in slovenski delegaciji v mednarodni zvezi za
spomina na holokavst – IHRA.
Holokavst je zgodovinska epizoda popolne dehumanizacije, ki je zaradi svojih neprimerljivih okoliščin in razsežnosti posledic
radikalno spremenila ne le historiografske in
družboslovne poglede in teoretizacije o človeštvu, temveč je preoblikovala tudi vse protokole zgodovinskega spominjanja in pomen
ohranjanja zgodovinskega spomina za živeče
in bodoče generacije.
dr. Marjan Toš

Slovenski gimnazijci obiskali Auschwitz

V

okviru spominjanja in učenja o holoPrimo Levi, je bil, da se seznanijo s konkrekavstu so dijaki ljubljanske Škofijske
tnimi zgodbami ljudi, ki so bili v taborišču
gimnazije, Gimnazije Celje I in marizgolj številke. Pozorno so spremljali pripoved
borske Prve gimnazije skupaj s spremljevalci
90-letne primorke Sonje Vrščaj, ki je okusila
obiskali najbolj znano uničevalno nemško
strahote »tovarne smrti« leta 1944.
koncentracijsko
taborišče
Auschwitz na Poljskem. Strokovno ekskurzijo je ob 70-letnici konca druge svetovne
vojne zgledno organizirala
Škofjska gimnazija iz Ljubljane, vodila pa njena profesorica Daša Deželak s spremljevalci iz Maribora in Celja. Z
mladimi sta bila tudi preživela taboriščnica Sonja Vrščaj
in eden od ukradenih otrok
Janez Deželak iz Medvod, ki
je v Auschwitzu izgubil očeta.
Pretresljive zgodbe stotisočih
žrtev in tistih redkih preživelih so se mladih dotaknile
do te mere, da so obnemeli Slovenski gimnazijci pri spominski plošči slovenskih žrtev Auschwitza
na prizoriščih najhujših zločinov v zgodovini človeštva
in se spraševali: zakaj? Cilj potovanja mlaV delegaciji mariborske Prve gimnazije je
dih v ta »pekel na zemlji«, kot je taborišče
bila tudi Lenarčanka Lucija Dajčman.
Auschwitz poimenoval preživeli torinski Jud
M. T., foto Eva Mustafa
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MED LJUDMI

Edo Zorko (1940 – 2015)
Na lenarškem pokopališču
smo se poslovili od nekdanjega predsednika Izvršnega sveta in Skupščine občine Lenart,
uglednega in spoštovanega
someščana, političnega, javnega in kulturnega delavca
Eda Zorka.
Rodil se je 2. oktobra 1940
v Zavrhu, umrl pa 27. aprila
v Lenartu. Po končani OŠ v
Voličini in Nižji gimnaziji v
Lenartu je nadaljeval šolanje
na Prvi gimnaziji v Mariboru
in izobraževanje zaključil na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kot diplomirani ekonomist
s široko splošno izobrazbo je sodil med redke lenarške intelektualce, ki mnogokrat ni
našel primernih sogovornikov. Čeprav so
mu ponujali službe v Ljubljani in Mariboru,
se je na koncu odločil za domači kraj, kjer
so ga še kako potrebovali. Na občini jim je
zelo primanjkovalo visoko izobraženih sodelavcev in Edo je kaj kmalu kot načelnik
prevzel vodenje Oddelka za gospodarstvo
in finance. Edo Zorko je bil zgled vestnega,
predanega in poštenega človeka, strogega do
sebe in tudi do sodelavcev. To so mu nekateri zamerili, spet drugi pa zelo cenili. Veljal je za velikega domoljuba, humanista in
idealista.Bil je zelo natančen in se je poglobil
v sleherno zadevo, katere se je lotil. Ni se
zadovoljil s površinskimi potezami, želel je
prodreti v jedro, v bistvo slehernega problema, ki se ga je lotil, in ga rešiti. In še nekaj je
bilo značilno zanj – nikoli ni delal za denar
ali za priznanja, vedno mu je bilo v ospredju
pošteno opraviti vse obveznosti in naloge.
Krasil ga je ustvarjalni razum, poleg katerega so mu rojenice položile v zibelko tudi
umetniški dar in velik čut za doživljanje in
ustvarjanje lepe besede. Bil je neke vrste tih,
vase zaprti poet, velik estetik, ki je neizmerno cenil kulturo in umetnost nasploh. Kljub
temu, da so ga Lenarčani vedno ocenjevali
za velikega realista, je bil po duši romantik,
ki večkrat ni naletel na razumevanje ljudi
okoli sebe. Odgovorno je vodil nekdanji
Izvršni svet in občinsko skupščino Lenart v
zahtevnih, po svoje tudi turbolentnih časih,
ko so se osrednje Slovenske gorice kljub začeti industrializaciji in deagrarizaciji iz začetka 70-tih let minulega stoletja še vedno
otepale stereotipne oznake najmanj razvitega področja v takratni SR Sloveniji. Še kot
odgovorni vodja oddelka za gospodarstvo
in finance v občinski upravi je iskal poti, da
bi se celotno območje izvilo iz primeža nerazvitosti in obrobnosti. Tudi v samostojni
Sloveniji je ostal na odgovornem položaju v
občini Lenart, žal pa se je zaradi nestrinjanja

z nekaterimi potezami njenega tretjega vodstva z grenkim
priokusom umaknil v predčasni pokoj. A ni miroval, delal
je v stranki Desus in vodil organizacijo za vrednote NOB
v Voličini, v domačem kraju,
kjer je med NOB deloval in
partizanil tudi njegov oče Edo
Zorko-Mihec.
Edo Zorko je deloval tudi
v organih nekdanje Kulturne
skupnosti Lenart. Kot izobražen, razgledan in načitan mož
je imel velik posluh in razumevanje za razvoj kulture na
širšem lenarškem območju.
Vodil je gradbeni odbor za prenovo doma
kulture pri Lenartu v 80-ih letih minulega
stoletja in pripomogel, da je lenarški oder
lahko sprejemal v goste celo poklicna gledališča. Podpiral je tudi obnovo in urejanje
ostalih kulturnih domov po bivših krajevnih
skupnostih lenarške občine in se zavzemal
za načrtno uveljavljanje raznolikih, predvsem kvalitetnih kulturnih vsebin. Zato ne
preseneča, da je kot predsednik občinske
skupščine dejavno podprl tudi prizadevanja
kulturnih, turističnih in javnih delavcev iz
Maribora, Zavrha in Lenarta, da se na Zavrhu uredi spominska soba generala Rudolfa
Maistra. Zavrh je nato postal eno od pomembnih vseslovenskih središč za obujanje
spomina na velikega Slovenca, pesnika in
vojaka Rudolfa Maistra–Vojanova in svojevrstno prizorišče za krepitev slovenskega
domoljubja. Edo je bil po duši in prepričanju
velik domoljub, čeprav običajno tih in zadržan, a vedno pokončen in pošten mož in someščan, ki je znal ločiti pravico od krivice,
poštenje od nepoštenja ter delo od nedela.
V Lenartu si je ustvaril varen dom, saj
je bil na središče Slovenskih goric izjemno
navezan. Bil je drugi steber ugledne Zorkove družine, vedno pripravljen pomagati
vsakemu, ne samo svojim najbližjim, ki jih
je imel zelo rad. Bil je dober in skrben oče,
ljubeč dedek in spoštljiv partner svoji Nadi.
Ni hlepel po nagradah in odlikovanjih, Eda
je nagradilo življenje samo in odsanjal ga je
mirno v svoji hiši na Ptujski cesti v trenutku,
ko si je hotel le malo odpočiti. V življenju
je veliko naredil, a je preveč skromno, tiho
in skoraj neopazno odšel. Imel je spoštljiv
in pošten odnos do dela in življenja, zato je
za njim ostala toliko večja praznina, bridka
bolečina in neizpeta pesem, ki je izvenela
skupaj z njim. Miren zadnji počitek, dragi
Edo, in hvala za vsa dobra dela, ki ne bodo
pozabljena.
dr. Marjan Toš

VABILO

V okviru Večerov hospica vabimo na srečanje v maju
Večer hospica z naslovom
Območni odbor Maribor

VSAK IMA SVOJO ZGODBO – TA JE MOJA

bo v torek, 2. junija, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor,
Gospejna ul. 30.
Tak je naslov zadnje knjige, ki je izšla lani ob moji sedemdesetletnici in jo želim na kratko
predstaviti. S hvaležnostjo se oziram na prehojeno pot. Bila je pestra. Ničesar ne bi želela
pogrešati, čeprav ni bilo vedno lahko. Tokrat bi rada spregovorila malo več o dragocenosti
prvih trenutkov, o letih, ko se je rojevala ideja hospica, in o začetkih dela na tem področju.
Dobro je sem in tja pogledati na začetek.
Naša gostja bo Metka Klevišar – upokojena zdravnica, onkologinja –
ustanoviteljica Slovenskega društva hospic.
Prijazno vabljeni!

JUNIJ
Sreda
Sreda
JULIJ
Sreda
Petek
Sreda
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RKS OZ Lenart – plan krvodajalskih akcij
3. 6.
17. 6.

TBP Lenart
KORK Lenart

v tovarni
v OŠ Lenart

1. 7.
3. 7.
15. 7.

OO RK Benedikt
OO RK Cerkvenjak
OO RK Sv. Ana

v OŠ Benedikt
v OŠ Cerkvenjak
v OŠ Sv. Ana

Ob prazniku upora so obudili tradicijo

Starine in tradicijo ohranja za nove rodove

M

alo je Lenarčanov,
vsaj v bolj poslovnih krogih, ki
ne poznajo mizarja Zlatka
Muleca, saj je delal notranjo opremo v Pizzeriji 29
Simona Toplaka, v M-Baru,
v Tomi baru, v Lea Baru na
Petrolovi črpalki, v Bubi baru
v Cerkvenjaku, pa v restavraciji Maja Jožeta Bračka na Jamni, v lokalu na Zamarkovi,
na kmečkem turizmu Toplak
in še v marsikaterem lokalu
na gričevnatem svetu med
Muro in Dravo. V Slovenskih
goricah, natančneje v Spodnjem Dobrenju pri Pernici, Zlatko Mulec
je tudi ugledal luč sveta.
Mulecu, ki je po poklicu
mizarski tehnik, je bilo v Lenartu in osrednjih
Slovenskih goricah tako všeč, da je pred 15
leti v Ploderšnici, ki je sicer že v občini Šentilj, gravitira pa k Svetemu Juriju v Slovenskih
goricah in Lenartu, kupil staro na pol razpadajočo veliko domačijo, ki so ji po domače
rekli Bajsičeva hiša. Skupaj z ženo Valerijo in
vso družino je začel hišo obnavljati, vanjo in
v njeno okolico pa je prinesel in pripeljal veliko starin, ki jih je doslej zbral v življenju, saj
je to njegov hobi. Neverjetno, kakšen muzej
dragocenih eksponatov preteklosti je v njegovi hiši in okoli nje. Iz Šempetra je v Slovenske gorice pripeljal celo ogromen savinjski
skedenj iz leta 1850, pod katerim danes hrani
šest starih traktorjev, star rovokopač, star gasilski avto, staro vojaško kuhinjo, da o različnih old timerjih niti ne govorimo.

Ko je Mulec prenavljal staro Bajsičevo hišo, je pri vhodu
naletel tudi na staro spominsko ploščo, iz katere je razvidno, da je hiša v kraju znamenita – v njej so decembra 1944
ustanovili krajevni odbor
Osvobodilne fronte. Ker spoštuje tradicijo, se je Mulec odločil, da bo vsako leto ob prazniku upora pripravil za svoje
sosede, prijatelje in znance ter
druge obiskovalce družabno
srečanje. Tako je že letos ob
dnevu upora pred hišo namestil slovensko zastavo, poleg
nje pa tudi vse druge simbole, ki so nekdaj sodili na praznovanja dneva Osvobodilne
fronte: jugoslovansko zastavo, Titovo sliko in predvsem staro vojaško
kuhinjo, v kateri sta z ženo skuhala odličen
pasulj, s katerim sta počastila vse obiskovalce od blizu in daleč. »Toliko imam, da lahko
ob prazniku upora vsakega obiskovalca počastim s pasuljem in kozarčkom rdečke. Če
mi bo kdaj zmanjkalo denarja za to, pa bom
predlagal prijateljem, da prispevamo vsak
nekaj. Pomembno je, da se družimo, da smo
prijatelji in da se medsebojno spoštujemo,«
pravi Zlatko. Kot pravi, spoštujejo preteklost
in njegovo ljubezen do starin in tradicije vsi
v njegovi družini, tako žena Valerija kot sinovi Rok, Luka in Jaka, pa tudi hčerka Sergeja, ki se je že osamosvojila, in vnuk Mark.
»Otroci so se tako vživeli v tradicijo, da so
na praznični dan že zgodaj zjutraj z budnico
zbudili številne domačine – tako kot je bilo to
v navadi v starih časih,« pravi
smeje Zlatko.
Med obiskovalci na druženju ob dnevu upora sta bila
tudi Zlatko Lorenčič iz Lenarta, ki Mulecu marsikdaj pomaga pri ohranjanju eksponatov
iz preteklosti, ter slikar in kipar Ivo Lorenčič iz Cerkvenjaka. »Mulec je legenda,« pravita oba. Njegov soimenjak pa
dodaja: »Če mu bo uspelo, za
kar se je odločil, v kar ne dvomim, ne bo uredil samo čudovitega doma za svojo družino,
temveč hišo – muzej, ki bo v
ponos osrednjim Slovenskim
goricam.«
Ob prazniku upora so se pred domačijo, v kateri so ustanovili
Zares je Mulec s svojo drukrajevni odbor OF, zbrali obiskovalci tako kot v starih časih.
žino velik del zelo velike domačije že obnovil. Koliko ur
»Starine so moja ljubezen,« pravi Mulec.
prizadevnega dela so vložili v obnovo, si človek ne upa niti pomisliti. Veliko dela pa ga in
»Kar pride k hiši, nič ne gre več stran. Ničesar ne prodam. To zbiram za dušo. Menim
jih še čaka. Ker so uporni, pa bodo zmagali,
namreč, da moramo spoštovati in ceniti delo
v kar ne dvomi nihče, ki Muleca in njegovo
predhodnih generacij, kakršnokoli je pač
družino pozna.
bilo. Kar so nam zapustili, moramo ohranjati
T. K.
in negovati ter na tem graditi naprej.«

11. srečanje sošolcev letnikov 1939 in 1940
v Sv. Trojici

O

rganizatorja srečanj skrbi, koliko nas
bo prišlo na srečanje. Ob napovedani 15. uri 9. maja 2015 v Gostilni Pri
Sveti Trojici je bilo najbolj napeto. Tokrat se
nas je zbralo 24, kar je zelo spodbudno. Čeprav nas je v letu 1946 bilo v prvem razre-

du 47 učencev, v letu 1947 pa 37 učencev na
osnovni šoli v Sveti Trojici v Slovenskih goricah, se jih je po četrtem razredu več preselilo
na nižjo gimnazijo v Lenart in Cerkvenjak.
Na srečanjih, ki jih je do sedaj bilo že 11,
je vedno lepo. In vedno se imamo o čem pogovarjati … na osnovnošolske dni nas vežejo
lepi in grenki spomini.
Obljubili smo si, da
se bomo še srečevali,
čeravno se število poslanih vabil manjša.
Hvaležni smo sošolcu
Ivu Štraklu, da nam za
vsako srečanje pripravi
posebno lepo oblikovano in tiskano vabilo.
Slavko Štefanec
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Ob 55-letnici končanja osnovne šole Lenart KNjigolAndiJa

V

cerkvi Sv. Lenarta je bila v soboto, 2.
maja, za učence OŠ Lenart, ki so jo
končali pred 55 leti, darovana zahval-

Ob 55 letnici končanja OŠ darovana zahvalna maša

na maša. Mašo je daroval lenarški župnik,
naddekan Martin Bezgovšek, ki je »učence«,
nagovoril z besedami: »Kakor pred mnogimi leti, ko ste kot otroci redno
hodili v cerkev, ste to svojo potrebo začutili tudi sedaj, v poznih letih življenja. S tem ste se
zahvalili Bogu, da vas je peljal
skozi življenje«. Sveto mašo je ob
igranju na orgle, ob petju pevcev
popestril njihov sošolec organist
Srečko Lorenčič. Ob tej priliki
so se učenci, v razredu jih je bilo
32, spomnili svoje razredničarke
Marije Alt in ravnatelja Milana
Močnika. Srečanje, ki se je pričelo z druženjem v Gostilni Šiker v
Močni in končalo z obiskom sv.
maše, je organiziral Alojz Habjanič iz Lenarta.
Ludvik Kramberger

Zlata poroka zakoncev Koler iz Drvanje

P

rvomajski prazniki so bili za družino
Koler iz Drvanje 5 v občini Benedikt
polni veselja, pričakovanj in seveda priprav, saj sta se Alojzija in Janez na sobotno
popoldne, 2. maja 2015, odpravila na ponovno potrditev zakonske zveze s konjsko vprego
in kočijo.
V kulturnem domu Benedikt jih je župan
občine Benedikt Milan Gumzar v družbi svoje uradne ekipe ob takšnih jubilejih pričakal
in pričel uradni del zlate poroke.
Alojzija je kot drugi otrok v družini Elizabete in Janeza Berič napolnila družinsko
košarico otroške sreče 26. maja 1942 leta in

delila trenutke odraščanja še z dvema sestrama in bratom. Po prihodu iz šole je seveda
bilo potrebno poprijeti za vsakršno delo, kar
je ostalo Alojzijino poslanstvo na kmetiji tudi
po končani osnovni šoli. Malo prostega časa
ji je dovoljevalo tudi druženje z mladimi,
tako pevci v cerkvenem zboru kot igralci Miklove Zale, kjer je sodelovala in tako preizkušala svoje talente.
Natanko deset dni preden se je rodila zlata
nevesta, pa se je v družini Koler na Drvanji
5 mami Tereziji in očetu Rudolfu rodil Janez
kot najmlajši izmed 7 otrok, od katerih je žal
eden od bratov padel v vojski. Janeza je glas
domovine poklical na odsluženje vojaškega
roka in vrnitev domov je bila seveda dobrodošla in sladka, še slajša pa vsekakor pogostejša snidenja z bodočo ženo Alojzijo.
Iskrice med njima so se verjetno nezavedno pojavljale že kdaj v osnovni šoli, saj sta
bila sošolca, kasneje pa se je zanetil ogenj, kot

rečemo, ki je vse skupaj povezal v zakonsko
zvezo in tako sta najprej potrdila civilno poroko v Lenartu, kasneje pa še na dan 3. maja
1965 v domači farni cerkvi, takrat z besedami
dušnega pastirja Vahčiča, tokrat zlato obljubo pa s potrditvijo župnika Marjana Rola, kot
priče pa so jima ob strani stopile vse hčerke.
Leto po poroki ženin svoji mladi ženi pokloni najlepše darilo, kar jih mama lahko
dobi, in to prav na dan žena. Hčerka Milena
je prvi poganjek družinskega drevesa. Niti ne
leto kasneje se ji pridruži Vera, nato pa leta
1969 še Marjeta, leta 1973 Marija in kot najmlajša 1974 še Irena. Ob njunih otrocih je
veselje v družini
delal tudi sin Janezove sestre Mimike, Janez, ki se teh
dni tudi rad spominja, ko je živel v
Kohečovi grabi.
Svoje delovno
poslanstvo sta našla doma na kmetiji, kjer je bilo potrebnih delovnih
rok, ob polnem
hlevu živine so ob
govedu in prašičih
mesto našli tudi
konji, ki so bili
gospodarjev še posebej velik ponos. S konjsko vprego se je tudi doprineslo k boljšemu
življenju na kmetiji, od oranja sorodnikom in
sosedom in ne nazadnje pogrebnih in drugih
prevozov.
Dneve jeseni svojega življenja delita s
hčerko Ireno, njenim Boštjanom in vnukom
Klemnom, vnukinjo Saro in njuno princesko
Lano, ki jima v teh dneh daje novih moči in
ju razveseljuje s svojim prigovarjanjem in petjem.
Njun dom pa je danes še vedno toplo zavetišče hčeram in njihovim družinam, kjer se je
ob zetih, ki so jima kot sinovi, do danes nabralo kar 14 vnukov in ena pravnukinja in še
vedno se imajo radi; še se najde prostor tudi
za kakšno rožo, še se najde čas za njuno gugalnico pred hišo in čas za prijazno besedo, ki
jo izmenjata dan za dnem.
Saša Lovrenčič

V Knjižnici Lenart smo med drugim tudi
sredi dveletnega projekta obeleževanja 70-letnice smrti in 140-letnice rojstva Ožbolta Ilauniga. Med drugim smo ob skupnih branjih
prebirali Črni križ pri Hrastovcu in razpisali
tudi natečaj na to temo. Prispelo je kar nekaj
literarnih prispevkov ustvarjalcev, ki so naBrane Murko

Bela grlica in sokol selec
Pravili so, kar jim je povedal odsluženi hlapec, ki je po drugi vojni z donečim basom in
s klobukom v tresoči se roki pel praznično alelujo in Marijine pesmi po slovenjegoriških
hišah, odhajal pa dišeč po šnopsu, z južino v malhi, višji od vrat, a starčevsko skrivljen.
Pravil jim je, kar je njemu, siroti pastirju na gruntu ob meji, še pred prvo vojno zaupal
skoraj slep berač, ki je za dar in požirek že davno prej pel Marijine hvalnice po hišah.
Slokemu pubecu je takrat ob ognju razkril, da ve, kje se v maju, ko so zvezde edino prav
postavljene, ko je krajec ravno nad Svetim Antonom in se topli veter driča z Zavrha, sonce
pa tone za Strmo goro, srečata duši pred več stoletji usmrčene štraleške lepotice in njenega
izbranca, hrastovškega gospoda, vojščaka. Nad šumico ob lormanjski gmajni, ko zvoni pri
Lenartu in Rupertu, se dobivata v pravljičnem letu, ona je bela grlica, on je sokol selec. In
da je čudno, kako ta lovski ptič nežno obletava golobičko, da se tistemu, ki ju vidi, takoj
vlijejo solze.
Nihče ni vedel nič o tem in vsi so se mu režali, ko jim je ves resen pravljičaril ob štamperlu. Kaka ptička grlička pa zdaj?! Kak sokol pa tebi kar naenkrat od nekod?!
Pa se je nekega toplega maja, ko je v lenarških domovih odpel svoje aleluje in Marijine
hvalnice, nameril k Svetemu Rupertu, da bi jih do mraka pel še tam, nato pa se v štali ob
Pesnici v miru zaril v slamo in sanjal kaj lepega … A je še za dne obležal v praproti Kamenšaka, prekmalu utrujen, s klobukom na očeh in čevlji pod glavo, dolga umazana stopala je
molíl proti nebu in muhe so mu obletavale smrčavi nos.
Sonce je zašlo, nad Antonom je stal krajec, jasnina se je zmračila. Začutil je veter, premike trav, zaslišal gruleče petje in klice; odrinil je klobuk in opazil belo grlico in temnega
sokola: ona se je vrtela po nebu, on je krožil tik nje, se dvigal, strmoglavljal, dotaknila sta
se s perutmi, s kljunoma, s krempeljci … in spet in spet …
Peresci, belo in sivo, sta v spirali padali z neba, ko je možak dojel, da je to tisto, o čemer
mu je nekoč govoril slepec: nesrečnika, davno pogubljena zaradi ljubezni, sta se spet našla.
Pa sta čudežni ptici kmalu izginili vsaka na svojo stran teme. Golobičino tiho gruljenje je
bilo slišati nad Lormanjem, sokol jo je poklical z Nadbišca, pa še južneje, že tišje … pa spet
… Ona je čez gozd poletela proti Hrastovcu, od tam je njen jok, kot iz kletke, odplaval nad
Komarnik in se nad prevojem Črnega lesa spremenil v krik končnega obupa.
Noč je pregrnila svet, pri obeh farah je zvonilo hkrati. Ležečemu klatežu so solze drle po
brazdah lica, si med naježenimi kocinami na vratu našle pot pod zglodano srajco in se na
beli koži, napeti čez štrleča rebra, zaustavile in posušile tam, kjer je udarjalo - in obnemoglo njegovo vznemirjeno srce.
Dolgo po tistem se zvezde niso postavile edino prav, ko bi moral biti tudi krajec ravno
nad Antonom, sonce za Strmo goro in topli veter pod Zavrhom, da bi lahko še kdo opazil
srečanje nežne Agate in močnega Friderika, njunih za zvezdni utrinek obujenih duš.
Se pa zgodi, da se zaljubljenca, ki si v majskem večeru na skrivnem zreta v oči, še začudita skrivnostnim zvokom, kot bi vzdihovalo, celo jeknilo nebo. Toda mlada dva ob hrumu
z velike ceste ne slišita dvojnega zvonjenja, niti južnega vetra, ki odšumeva gor proti Jurju.
Ne zaslutita, da je njun vlažni poljub le današnjost nekega davnega, večnega …

Noč v Knjižnici Lenart
Na svetovni dan knjige, 23. aprila, se je
Knjižnica Lenart pridružila mednarodnemu
dogodku Noč knjige 2015, ki podpira in slavi
knjigo in branje kot temeljne gradnike zdrave
družbe, nagovarja vse generacije bralcev in
spodbuja dvig bralne kulture, pismenosti, do-

Zahvala
V sredo, 13. maja, zvečer nam je v Sp. Senarski na stanovanjski hiši veter odkril streho.
Klicu na pomoč so se takoj odzvali sosedje in člani PGD Sveta Trojica. Gasilcem se iskreno
zahvaljujem za njihovo pomoč in požrtvovalnost, saj so nam takoj priskočili na pomoč.
Gasilci, hvala za vaše delo, vaš trud in pogum. Hkrati pa iskrene čestitke ob vašem 140.
jubileju.
Prav tako iskrena hvala sosedom.
Marjetka Šilec iz Spodnje Senarske

Oglas
Zaradi opustitve dejavnosti prodam 3 čebelje panje 10 satarje, opremljene in brez čebel.
Cena zmerna po dogovoru.
Informacije: Viktor Zelenko, Bišečki Vrh 19, Trnovska vas, tel: 02 757 07 61 (zjutraj ali zvečer).
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pisali pesmi, zgodbe z drugačnim koncem,
podobno vsebino, itd. Morda bo zanimivo
tudi za bralce Ovtarjevih novic, kako domači
ustvarjalci danes podoživljajo zgodbo Agate.
Za začetek podajamo zgodbo Braneta Murka.
Marija Šauperl

mišljije in znanja v družbi. Po vsej Sloveniji
je bilo v sklopu praznovanja prijavljenih 389
prireditev v 112 krajih, med drugim tudi v
več kot 50 šolah po Sloveniji. Vse od jutra do
poznega večera je imela knjiga polno besedo.
Skozi ves dan so se lahko obiskovalci
knjižnice zapletli v skrivnosten, zapeljiv in
privlačen Skriti zmenek s knjigo, ki ga je pripravilo podjetje PiKA, Zmagoslav Šalamun,
s. p. Lično zavite knjige so le z nekaj namigi
izdajale svojo vsebino in na tak način skušale
privabiti mimoidoče, da jih odnesejo domov.
Na razstavnem prostoru založbe PiKA je bilo

možno kupiti znižane knjižne izdaje, poslati razglednico z modrimi mislimi ali branje
popestriti s knjižno bralko Branje v teku! V
popoldanskih urah so prišli najprej na vrsto
otroci s »Pravljico pod šotorom«. Pisani šotori, poučne lesene igre, izdelovanje lunic in
prebiranje zgodbic je bilo za otroke
res posebno doživetje. Največ zanimanja je zagotovo požela slovesna
podelitev Bralne značke za odrasle
z mladinskim pisateljem Slavkom
Preglom. Sočna debata z direktorico
knjižnice Lenart, Marijo Šauperl, in
Slavkom Preglom je navrgla kar nekaj izluščenih sporočil, povezanih s
knjigo. Pisatelj je opozoril tudi na boleče točke na področju knjige in branja ter pomenu dviganja zavedanja o
branju, ki opogumlja duha in bistri
pogled. Spomladansko razpoloženi
»Jedilni znački« z domačimi dobrotami je sledila čajanka z ustvarjalcem
in pesnikom Danilom Muršcem, ki
je med drugim predstavil svoj pesniški prvenec Jesenske trave ter nas zapeljal na
tisočera življenjska področja. Šauperlova je
povedala, da so bili z večernim programom
več kot zadovoljni in da je njihov namen –
promovirati branje in knjigo v vseh plasteh
družbe ter ju postaviti na piedestal gradnikov
zdrave družbe – dosežen. Na Noči knjige v
Lenartu je brbotala ustvarjalnost in vela modrost, zagotovo pa je bilo za vse obiskovalce
nepozabno doživetje.
Naj živi knjiga! Naj živimo bralci!
Nina Zorman, foto: Maksimilijan Krautič
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Prireditve v okviru tedna ljubiteljske kulture

Uvrstitev otroške folklore na regijski nivo
Območno srečanje otroških
folklornih skupin – Didi diči
diča 2015, ki je potekalo v marcu v Jurovskem Dolu, je otroški
folklorni skupini Šleka Pac OŠ
Jurovski Dol, ki jo vodi Barbara
Waldhütter, dodelilo uvrstitev
na regijsko srečanje otroških
folklornih skupin, ki je potekalo v Cirkovcah 5. maja 2015 v
organizaciji JSKD Ptuj. Izbor je
opravil letošnji strokovni spremljevalec Bojan Knific.
Župan Peter Škrlec izroča
priznanje Barbari Waldhütter.
Foto: arhiv sklada

Konec maja v Lenartu regijsko srečanje odraslih folklornih skupin
V petek, 29. maja 2015, bo ob 19. uri v
Domu kulture Lenart regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, za katerega je program

Folklorna skupina KD Jurovski Dol, foto arhiv sklada

sestavil dr. Mirko Ramovš, letošnji strokovni
spremljevalec, ki si je ogledal vsa območna
srečanja JSKD na Ptuju, Ormožu, v Slovenski
Bistrici in Lenartu in izmed ogledanih skupin naredil izbor za regijski nivo. Tako bodo
tokrat nastopile izbrane skupine: Folklorna
skupina Jurovčan KD Ivan Cankar Jurovski

Dol, vodji skupine in avtorici odrske postavitve sta Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger,
Mladinska folklorna skupina Podkev KTD
Miklavž pri Ormožu, vodja
skupine in avtorica odrske
postavitve je Leonida Novak, Folklorna skupina FD
Anton Jože Štrafela Markovci, vodja skupine Jasna
Forštnarič, avtor odrske
postavitve Peter Bezjak,
Mlajša odrasla folklorna
skupina FD Lancova vas,
vodja skupine Janko Jerenko, avtorja odrske postavitve Nežka Lubej in Janko
Jerenko, Odrasla folklorna
skupina KUD Oton Župančič Tinje, vodji skupine
in avtorja odrske postavitve Slavica in Matej Gracej,
Odrasla folklorna skupina
KD Podgorci, vodja skupine Marko Janžič, avtor
odrske postavitve Vekoslav Prejac, Folklorna
skupina Metla KTD Miklavž pri Ormožu,
vodja skupine in avtorica odrske postavitve
Leonida Novak in Starejša odrasla folklorna
skupina FD Lancova vas, vodji skupine in avtorja odrske postavitve Nežka Lubej in Janko
Jerenko.

Lutkovni skupini nastopili na regijskem srečanju lutkovnih skupin
V aprilu sta v Mestnem gledališču na Ptuju na regijskem
srečanju lutkovnih skupin v organizaciji JSKD OI Ptuj nastopili
skupini, ki sta bili izbrani za regijski nivo, to sta Lutkovna skupina
iz OŠ Sveta Ana, ki jo vodi Ana
Šnofl, in lutkovna skupina OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki jo
vodi Martina Škrlec.

Lutkovna skupina OŠ Jožeta
Hudalesa Jurovski Dol, foto: Bojan
Mihalič

Od 15. do 24. maja 2015 je v Sloveniji potekal teden ljubiteljske kulture. Na območju
Upravne enote Lenart so se zvrstile tri prireditve, dve v organizaciji JSKD Lenart in
soorganizatorjev Musica Levares Muzikoterapija in v sodelovanju z občino Benedikt in
OŠ Benedikt – Ljudske pesmi 2015 – srečanje
pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž,
v domu kulture v Benediktu 16. maja. In Orfejeva pesem 2015 – revija odraslih pevskih
zborov in malih vokalnih skupin v kulturnem
domu v Jurovskem Dolu 22. maja 2015 v so-

organizaciji KD Ivan Cankar Jurovski Dol in
v sodelovanju z občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah in OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski
Dol.
Prireditev ob Tednu ljubiteljske kulture
pa je izvedla tudi Zveza kulturnih društev
Slovenskih goric 23. maja 2015 v kulturnem
domu v Sveti Trojici, ker so nastopile kulturne skupine iz različnih področij delovanja,
gledališkega, literarnega, likovnega in folklornega področja.
Breda Slavinec

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA
Spoštovani!
LEN-ART bo tudi letos zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč. Družili nas bosta pozitivna energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu, predstavah in na ustvarjalnih
delavnicah. Ob zvokih in v ritmu LEN-ARTA se bomo imeli lepo.
Tudi vi ste del LEN-ARTA, zato dobrodošli na prireditvah!
Lenart, maj 2015
mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.,
župan občine Lenart

PROGRAM LEN-ARTA
JUNIJ

PETEK, 12. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 19.00
KDO=MI2, glasbeno-dokumentarni film
SOBOTA, 13. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 20.00
STAND UP FOR SLOVENIJA, TADEJ TOŠ
TOREK, 16. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 18.00
KONCERT ZASEBNE GLASBENE ŠOLE MUZIKLUB
ČETRTEK, 18. JUNIJ, DOM KULTURE LENART, 19.00
KONCERT UČENCEV KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR,
PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART
SOBOTA, 27. JUNIJ, ŠRC POLENA, OD 9.00 DALJE
DAN ŠPORTA NA POLENI, zvečer koncert AKUSTIČNI ORGAZEM

JULIJ

PETEK, 3. JULIJ, ŠPORTNA DVORANA LENART, 21.00
FOLKART V LENARTU
NASTOP FOLKLORNE SKUPINE IZ PANAME
SOBOTA, 11. JULIJ, DOM KULTURE LENART, 21.00
MULC… VAS GLEDA!, monokomedija
Igra: Bojan Emeršič, produkcija: SITI TEATER
Program LEN-ARTA od 11. julija dalje bomo objavili v naslednji številki Ovtarjevih novic!

LEN-ART so podprli in omogočili: Mariborske lekarne Maribor, Jože Druzovič, s. p., AGJ Goran

Rebernik, s. p., Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Zavarovalnica Maribor, d. d., Turistično –gostinska
dejavnost Nataša Cotar, s. p., Zavarovalnica Maribor. d. d., TBP Tovarna bovdenov in plastike, d. d., Elektro Maribor, d. d., Tvoj dom, d. o. o., Skala Drago Kerec, s. p., Porsche Inter Auto, d. o. o., Moneta, d. o. o., PC Izbira, d. o.
o., Ribič Vinko, s. p., OBD Global Sebastijan Žižek, s. p., Mariborski vodovod, d. d., Copy center Milena Potočnik,
s. p., Zum urbanizem, projektiranje, planiranje, d. o. o., Banka Koper, d. d., Klasmetal, d. o. o., Propoint, d. o. o.,
Saubermacher Slovenija, d. o. o., Veterinarska bolnica Lenart, Deželna banka Slovenije, d. d., Salomon, d. o. o.
Ljubljana, Roman Muršec, s. p., Coala, d. o. o., Prleški avto dom, d. o. o., KGS Krajnc, d. o. o., Elektroinštalaterstvo
Tjaša Erjavec, s. p., Marko Hafner, s. p., Lešnik&Zemljič, d. o. o., Avto Kaiser, d. o. o., GTP Kramberger, d. o. o.,
Žipo, d. o. o., Knuplež, d. o. o., Simonič Evgen, Vino vitis, d. o. o., Norka GT, d. o. o., Fontes, d. o. o., Stildom, d. o.
o., Hauptman Milan, s. p., THS, d. o. o., Kmetijska zadruga Lenart, z. o. o., Geder, d. o. o., Gostinstvo 29, d. o. o.,
Pošta Slovenije. Medijski sponzor: Radio Slovenske gorice.

Koncert OPZ Kamenčki
Pa smo ga dočakali – že 15. koncert OPZ
Kamenčki, ki se je zgodil v petek, 17. aprila,
ob 18. uri v Domu kulture Lenart.
»Kamenčki« so vse obiskovalce odpeljali
na nepozabno glasbeno popotovanje, in sicer
pod odličnim vodstvom Helene Klobasa, ki
je iz otrok uspela izvabiti najbolj ubrane, za
dušo božajoče melodije, ki so se na poseben
način dotaknile prav vsakogar v dvorani.
Letošnji koncert, ki je potekal pod motom
Življenje je pesem in ki ga je sproščeno vo-

škega vrtca skupaj z zborovodkinjo Majdo
Fras Leva. Kot že nekaj let zapored se je tudi
tokrat uspešno predstavil baletni vrtec pod
mentorstvom Tjaše Stergulec.
Posebno glasbeno noto so koncertu dodali
še naslednji glasbeni spremljevalci: Peter Šenekar, Ivan Fleisinger, Irena Sabler, Katarina
Šuster, Aleksander Šijanec, Manuela Brunčič
in Tanja Dvoršak.
Za več kot izjemen koncert pa gre na koncu zahvala prav vsem zaposlenim v vrtcu

dila Barbara Ivančič, je popestrila gostja Eva
Kurnik, osnovnošolka iz Voličine, ki nas je z
dvema pesmima popeljala v svet slovenske
popevke. Navdušile pa so tudi pevke iz lenar-

Lenart, ki so tako ali drugače pomagali pri
njegovi pripravi in izvedbi.
H. K.

Lutkovna skupina iz OŠ Sveta Ana,
foto: Bojan Mihalič

Regijsko priznanje gledališki skupini iz Cerkvenjaka
Gledališka skupina KD Cerkvenjak je v
aprilu na regijskem Linhartovem srečanju
odraslih gledaliških skupin, ki je potekalo v
Slomškovem domu v Slovenski Bistrici v organizaciji tamkajšnje OI JSKD, prejela regijsko priznanje za skupinsko igro na predlog
strokovne spremljevalke Ane Ruter, ki si je
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predhodno ogledala vse gledališke predstave
na območnih srečanjih v organizaciji medobmočja JSKD Lenart, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica. Priznanje je prejela za predstavo
Amlet iz Spodnjega Grabonoša, ki je bila izvedena v cerkvenjaškem narečju.

ŠT. 5 | 27. MAJ 2015

OVTARJEVE NOVICE

IZ KULTURE

6. Jurjevo srečanje folklornih skupin

Fotografije Mateje Njivar in Petra Zajfrida

V soboto, 9. maja 2015, zvečer je v Jurovskem Dolu potekalo 6. Jurjevo srečanje
folklornih skupin, ki ga tradicionalno organizira Folklorna skupina Jurovčan v času
praznovanja praznika občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Na teh srečanjih želimo
obiskovalcem prikazati različnost Jurjevih
običajev po raznih krajih Slovenije in drugih
delih Evrope ter s tem del njihovega bogastva

»Narava je edina knjiga, ki na vseh listih nudi veliko vsebin.«
Ta Goethejeva misel je kot nekakšno
vodilo pri fotografiranju, s katerim se ljubiteljsko ukvarjata Mateja Njivar, doma iz
Maribora, in Peter Zajfrid, doma iz Ruš,
ki sta v petek, 15. maja 2015, pripravila
zanimivo razstavo fotografij v avli Antona Fašinga v občini Sveta Ana. Njune
fotografije nam želijo prikazati lepote
našega vsakdanjega okolja, ki ga v vsakodnevnem hitenju pogosto spregledamo.
Razstavo si je možno ogledati do sredine
julija.
Petra Golob, foto: arhiv občine

Čula jesam da se dragi ženi«. Folklorna skupina KUD Razkrižje, ki jo vodi Marko Žižek,
je v odrski postavitvi »Mužek ide na orale«
prikazala, kako gre mož na njivo, žena pa v
gostilno, in kaj vse se dogaja, ko se vrneta.
Zaplesali so plese iz Razkrižja in okolice. Folklorna skupina Kulturno-folklornega društva Vrisk iz Apač pod vodstvom mentorice
Tatjane Gorjup se je predstavila s spletom

Zgodovina, etnologija in kultura pristne slovenskogoriške prehrane

kulturne dediščine, oblačil, pesmi in plesov.
Na odru kulturnega doma je kot prva nastopila domača Otroška folklorna skupina
Šleka pac pod mentorstvom Barbare Waldhütter z odrsko postavitvijo »Od pomladi do
jeseni«. Folklorna skupina Ivanjkovci iz Turistično - kulturnega društva Ivanjkovci, ki jo
vodi Mojca Gorjak, je predstavila zanimivo
odrsko postavitev »Drügi den prleškiga gostüvanja« in plese cegelščec, zibenšrit, ples s
klobuki, štajeriš iz Markovec, šotiš in mi pa
mamo ženina. Folklorna skupina KUD Klinča Sela iz sosednje Hrvaške pod vodstvom
Natalije Lulić in Ane Spišić ohranja ljudske
običaje v povezavi z zelenim Jurjem in organizira tradicionalno folklorno prireditev
»Jurjevo«. Prikazali so, kako poteka Jurjevo v
Jaskanskem prigorju. Zaplesali so jaskansko
polko, drmeš in druge plese jaskanskega polja
ter zapeli pesmi »Pisan vuzem prošao, zelen
Jura došao, Devojčica cvet ružice brala in

prekmurskih plesov: gorički valček, mrkefca
mrkefca, po zelenoj trati, sotiš in rejzl polka.
Folklorna skupina Šumnik iz Borovnice, ki jo
vodita Rok Mihevc in Sabina Mrzlikar, je v
odrski postavitvi »Furmanska« prikazala prihod furmana v vas njegovega dekleta ter trud
domačih fantov, da ga spravijo iz vasi. Zaplesali so štajeriš s premetom, štajeriš z robcem,
najpajeriš, ceprle, svatovsko polko, mazurko
in zapeli pesmi Goreči ogenj brez plamena in
Furmani so furali.
Gostiteljica - Folklorna skupina Jurovčan,
ki jo strokovno vodita mentorici Cilka Neuvirt in Darinka Kramberger, se je predstavila
z odrsko postavitvijo »Jaz bi lüšten bija, či bi
mel štrument«.
Številne obiskovalce prireditve sta pozdravila in nagovorila župan Peter Škrlec in predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik.
Miroslav Breznik,
foto: Maksimiljan Krautič

Veliki dosežki harmonikarja Dejana Arceta
V Beltincih je 15. 5. 2015
potekalo 11. mednarodno
srečanje harmonikarjev, ki
ga organizirata Glasbena šola
Beltinci in Društvo harmonikarjev Murska Sobota. Tega
tekmovanja se je v disciplini
glasbe Slavka in Vilka Avsenika udeležil tudi študent
Fakultete za strojništvo v Mariboru Dejan Arcet iz Zgornjega Partinja in z 97,33 točkami osvojil zlato priznanje
in 1. mesto v disciplini ter v njegovi starostni
kategoriji.
Do sedaj je na mednarodnih harmonikarskih tekmovanjih in srečanjih dosegel 7 zlatih
in 2 srebrni priznanji, od tega tri nazive abso-

Urška 2015

V Sv. Trojici v Slov. gor je zibelka literarnega gibanja še neuveljavljenih literatov, sedaj
imenovano URŠKA – festival mlade litera-

lutni zmagovalec v disciplini
Avsenikove glasbe.
Dejan nastopa na raznih
prireditvah v kraju in izven
njega, nekaj nastopov pa je že
imel tudi v sosednji Avstriji.
Čeprav bo njegova poklicna
pot strojništvo, mu je glasba
lepa in zvesta spremljevalka
njegovega življenja, saj v njej
najde veliko lepega notranjega bogastva, ki ga bogati in z
njo bogati tudi druge.
Ob teh zavidljivih uspehih si Dejan zasluži
vso pohvalo in iskrene čestitke z željo: še veliko uspehov v bodoče.
Breda Slavinec, foto: Ana Kurbus

ture, katerega finale se vsako leto oktobra
odvija v Slovenj Gradcu. Na literarnem
srečanju za severovzhodno Slovenijo, ki
je potekalo 25. aprila 2015 v Trojici in na
Sveti Ani v Čajnici Kolarič, kjer so avtorji
brali svoje prispevke, je bila izbrana Helena Zemljič iz Jurovskega Dola. Strokovni
selektor je bil Milan Vincetič.
Prireditev je potekala v organizaciji
JSKD OI Lenart in v sodelovanju s KD
Ernest Golob Peter, občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah in občino Sveta
Ana. Sprejem je opravil podžupan občine Sv. Trojica Branko Novak. Srečanje je
bilo uspešno in literati zadovoljni. Heleni
Zemljič pa želimo, da bi se na URŠKI dobro
uvrstila.
Slavko Štefanec

Glasbeni tabor v naravi
Glasbena šola Muziklub letos organizira prvi slovenski glasbeni tabor v naravi. Potekal bo
med 6. 7. in 11. 7. v Dobravi pri Sveti Trojici. Udeleženci bodo spali v šotorih sredi neokrnjene
narave! V taboru se bodo izvajali programi kitare, bas kitare, klavirja in klaviatur, solo petja,
harmonike, klarineta, saksofona in bobnov. Ob glasbenih programih bodo potekale tudi športne aktivnosti ter raznovrstne igre in druge vrste animacij.
Več informacij najdete na spletni strani: http://www.muziklub.si/tabor.html
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Zgodovinsko društvo Slovenske gorice in
partnerji, občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih
goricah in Društvo
vinogradnikov Sveta
Trojica, zaključujejo
zanimiv projekt z naslovom
Zgodovina,
etnologija in kultura
pristne
(avtentične)
prehrane v Slovenskih goricah. Zbrali so

Kdo = Mi2

DMK vas v sodelovanju s Studiem
Kramberger
Uran
vabi na ogled glasbeno dokumentarnega
filma KDO = Mi2?
Film je ujel trenutno
najbolj prodajano slovensko glasbeno skupino na njenem vrhuncu. Zgodba filma je, da zgodbe v bistvu ni.
Gre zgolj in samo za to, KDO sploh so MI2.
Vabljeni na ogled dokumentarnega filma v
Dom Kulture Lenart, ki bo 12. 6. 2015, ob

mnogo zgodovinskih in etnoloških podatkov
ter iščejo značilno hrano za vsako občino.
Predlagali bodo še nekaj starih in redkih sadnih dreves,
ki se bodo zaščitila kot naravne vrednote. Pripravljajo
interpretacijske načrte za
izvirno predstavitev pristne
hrane v povezavi z ostalimi
turističnimi znamenitostmi
Slovenskih goric.
Janez Ferlinc
19-ih. Po ogledu filma bo tudi kratek pogovor z režiserjem filma Rudijem Uranom,
ki bo predstavil, kako je skupino v zadnjem
letu doživljal iz lastne perspektive. Morda
pa nas preseneti celo kateri izmed članov
skupine ... Na to pa za enkrat še samo upamo. Po ogledu filma vas bo ob izhodu dvorane pričakala tudi dobra kapljica domačega vina, after party sledi v Čvekarni Askari.
Cena vstopnice je 3 € in vključuje ogled filma
ter degustacijo vina.
Lepo vabljeni na prijeten filmsko-zabavni
večer ter hkrati na otvoritev Len-Arta 2015!
https://www.facebook.com/events/1575977582690791/
DMK

Tadej Toš nasmejal
Anovčane
V četrtek, 23. aprila 2015, je nastopil stand-up komik Tadej Toš v Kulturno-turističnem centru Sveta
Ana. Skoraj dve uri improvizacije, brez premora in
brez cenzure, je občinstvo nasmejalo do solz.
Tekst in foto: AR

Darilo Amadeju
Na 43. občnem zboru Društva upokojencev Sveta
Trojica v Slovenskih goricah v aprilu 2015 je mali
uspešen harmonikar Amadej Lutar iz Lenarta dobil
spodbudno darilo od predsednice DU Marije Klobučar.
Slavko Štefanec
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FUTSAL
Ekipa KMN Slovenske gorice do 15 let znova do naslova državnih prvakov
Ekipa KMN Slovenske gorice, ki je v pretekli
sezoni osvojila naslov državnih prvakov v futsalu do 13 let, je letos znova pokazala, da je najboljša v državi. Drugo leto zapored so namreč
fantje iz Voličine osvojili naslov državnih prvakov. Tokrat v državnem prvenstvu v futsalu
do 15 let. V boju za laskav naslov so bili v dveh
finalnih tekmah boljši od drugih finalistov,

ekipe Extrem Sodražica. Že na prvi tekmi v
Voličini so si mladi Slovenskogoričani priigrali skorajda neulovljivo prednost, saj so tekmo
dobili z visokim rezultatom 8:1. Na povratni
tekmi v Sodražici so visoko prednost ubranili
z remijem (4:4) in se tako drugo leto zapored
zasluženo veselili naslova državnih prvakov v
svoji starostni kategoriji. Drugo mesto je tako
pripadlo Extemu, 3. Meteorplastu iz Ljutomera, 4. pa Litiji. Iz KMN Slovenske gorice prihaja tudi najboljši strelec rednega dela prvenstva

– vzhod, Aljaž Ruis, ki je mrežo nasprotnika
zatresel kar 50-krat. S 47-imi zadetki mu je
sledil Rok Sužnik, prav tako KMN Slovenske
gorice.
Naj ob tem kot eden izmed trenerjev in vodja
šole futsala Slovenske gorice dodam par vrstic in
še enkrat čestitam fantom za ponovitev lanskoletnega uspeha in pripeljan nov naslov državnih prvakov v Voličino. Na doseženo
smo res lahko ponosni, saj smo s tem
dokazali, da se da veliko doseči tudi
v majhnih krajih z domačimi igralci,
tudi v ekipnih športih. Seveda pa pot
do uspeha ni naključje ali nekaj, kar
pade z neba, temveč gre za 7-letno
trdo delo, 7 let odrekanj in 7 let potenja in zabave na igriščih, tako vseh
igralcev kot trenerjev in seveda staršev. Veliko vlogo so s svojo podporo
odigrali prav slednji, ki so nas podpirali in nam zaupali vseh 7 let in s
ponosom lahko ugotovimo, da so bili
naši starši kot navijači najštevilčnejši tako na domačih tekmah kot na gostovanjih.
Prav tako tega uspeha ne bi bilo brez res dobrega sodelovanja z OŠ Voličina. Tako smo znova
dokazali, da se s pozitivno energijo in sodelovanjem rodijo najlepše in najuspešnejše zgodbe.
Čestitke in hvala vsem v mojem imenu in imenu
kluba za vso 7-letno sodelovanje in številne dosežene uspehe različnih selekcij v tem obdobju.
Dejan Kramberger

ATLETIKA
Z mitingom v Šentjurju v poletni del atletske sezone
rekordov, uvrstitev v slovenNajuspešnejšima atletoma in
sko državno reprezentanco za
športnikoma Slovenskih gomlajše člane in osvojitev koric preteklega leta, Tadeju in
lajn na atletskem pokalu SloGregorju Verboštu, se je po
venije.
uspešnem zimskem delu sezoPrav tako je dobro formo,
ne pričel še poletni del. Mlajši
kljub težavam s poškodbami,
od bratov, Gregor, je sezono
nizal tudi starejši brat Tadej,
pričel s 4. mestom na 600 m,
ki je zmagal na Mariborskem
Tadeju pa je nastop preprečila
krosu, osvojil 3. mesto na DP
poškodba, tako da je njegov
v krožnih tekih za člane v Linprvi cilj sanirati poškodbo in
zu, 8. mesto na DP v krosu za
se čim prej vrniti na tekmovalčlane na 3000 m in 13. mesto
ne steze.
na močnem mednarodnem
Oba sta dosegla kar nekaj zelo Tadej in Gregor Verbošt
mitingu na Dunaju v teku na
dobrih uvrstitev v zimskem
1500 m (tekel osebni rekord
delu sezone. Tako je Grega
4.07.46). V napovedih za nadaljevanje sezone
osvojil 2. mesto v krožnih tekih za člane na
je Tadej nekoliko bolj zadržan, saj mora najprej
1500 m, 3. mesto na DP v krosu za člane na
sanirati poškodbo, ki jo je tik pred pričetkom
3000 m, 2. mesto na 1. mariborskem krosu
sezone staknil na nogi. Ob napornem urniku
na 5,5 km. Prav tako je nanizal nekaj odličnih
treningov pa veliko časa posveča, podobno kot
uvrstitev na mednarodnih mitingih v tujini in
mlajši brat, študiju kineziologije. Kljub vsemu
sicer 5. (3000 m), 6. (1500 m) in še 10. mesto
pa je njegova želja poseči po medaljah na dr(3000 m, tekel osebni rekord, 9.00.43) na mižavnem prvenstvu za člane ter na atletskem
tingih na Dunaju ter 9. mesto na mitingu v
pokalu Slovenije. Nastop na slednjem pa je, žal,
Bratislavi. V poletnem delu sezone sodi med
zaradi poškodbe še vprašljiv.
Gregorjeve cilje predvsem izboljšanje osebnih

Enej Kramberger 5. v sprintu na 60 m med pionirji
U10 na mitingu v Šentjurju
Član AK Štajerska Enej Kramberger iz Voličine je na uvodnem
atletskem mitingu v Šentjurju v konkurenci 35 tekačev med pionirji U10 (letniki 2006 in 2007) osvojil odlično 5. mesto. Med letniki
2007 pa je s časom 10.16 bil najhitrejši. V teku na 200 m je osvojil 9.
mesto, med letniki 2007 pa postavil 3. čas.
D. K.

35. Maraton treh src
Praznik teka v Radencih se je začel s pohodom med kapelske griče in letos prvič tekmovalno z nordijsko hojo.
Radenci so bili v soboto, 16. maja, v znamenju
že 35. Maratona treh src. Zato se lahko organizatorji z veseljem in ponosom ozirajo na dolgo
prehojeno pot s tremi srci in srčno gledajo tudi
v prihodnost te lepe prireditve, ki je praznik
teka, športa in rekreacije – praznik ljubezni do
življenja.
Tako kot že običajno se je dogajanje začelo zjutraj ob 8. uri s pohodniki, ki so se podali med Na štartu polmaratona in maratona v prvi vrsti
kapelske griče. Uro zatem je sledil letos prvič med Kenijci naš tekaški veteran in še danes uspestart tekmovalne nordijske hoje in starta na 42 šen tekač Branko Lehner iz Benedikta
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in 21 km ter 10 in 5,5 km.
Maraton treh src je od vsega začetka vključen
tudi v akcijo »Slovenija teče za zdravje« pod
okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. Na
njem je svoje prvake v maratonu in polmaratonu iskala tudi slovenska vojska.
Seveda tudi letos ni šlo brez humanitarnega
teka, ki je bil na programu ob 15. uri. Nato so

pa ob 16. uri sledili teki otrok oziroma teki veveričk in srčkov.
Dogajanje v Radencih, ki se ga vsako leto udeleži precej ljudi iz območja bralcev Ovtarjevih
novic in tudi letos je bilo tako, se je zaključilo
pozno v noč s Šank Rockovci.
Tekst in foto: Franc Bratkovič

Otroci Vrtca Lenart na Maratonu treh src
V Vrtcu Lenart
in v predšolski
stroki
nasploh
pripisujemo gibanju v vseh oblikah velik pomen.
V letošnjem letu
pa je bilo gibanje
tudi prioritetno
področje. Zavedamo se namreč,
da prav gibanje
predstavlja
temelj otrokovemu
uravnoteženemu
razvoju.
Če
odmislimo
dragocen doprinos gibanja za
razvoj in zdravje otroka, je gibanje zanj tudi
čudovito in enkratno doživetje. Letos smo ga
nadgradili s sodelovanjem na Maratonu treh
src, kjer so otroci tekli na Veveričkinem teku.
Sodelovalo je kar 72 otrok iz našega vrtca. Pri
pripravah na veliki tekaški podvig pa smo sodelovali tudi z nekaterimi starši, športniki, tekači. Z nami so bili: Gorazd Verbošt, Franjo
Kolarič in Andreja Jauk. Celo najhitrejša Slovenka Sabina Veit nas je počastila s sodelova-

njem in nam pripravila izviren gibalno-tekaški
dopoldan.
S starši smo zaokrožili dosežke otrok na Veveričkinem teku z druženjem v prijetnem vzdušju. Marsikateremu izmed otrok pa bo doživetje
na Veveričkinem teku odskočna deska za tekaške dosežke tudi v bodoče, predvsem pa bo to
doživetje vredno ponovitve.
Helena Klobasa, mag. prof. pred. vzg.

Medobčinska liga 2014/2015 v streljanju z zračno puško
Rekordna sezona 2014/2015
Na območju Slovenskih goric že več let po
vrsti organiziramo Medobčinsko ligo v streljanju z zračno puško. V soboto, 18. 4. 2015,
smo na strelišču v Trnovski vasi zaključili letošnjo Medobčinsko ligo. Letos je bila sezona
rekordna, saj smo izvedli 11 kol, tekmovalo je
12 ekip in 50 posameznikov. Na zaključku pa
je zmagovalna ekipa z Velke postavila tudi rekord s 547 zadetimi krogi. Mirko Tenšek pa je
postavil tudi rekord letošnje lige med posamezniki s 190 zadetimi krogi.
V ligi so sodelovala naslednja društva: SD Trnovska vas, ŠD Selce, SD Vitomarci, SD Velka, SD Osek, SD Cerkvenjak in prvič tudi SD
Benediški vrh. Strelci iz Trnovske vasi smo
tekmovali s tremi ekipami, društvi iz Velke in
Benediškega vrha sta tekmovali z dvema ekipama, ostala društva pa s po eno ekipo. Tekmovanje je potekalo od začetka novembra,
vsakič na drugem strelišču.
Po dveh zaporednih zmagah Trnovske vasi je
letos slavila ekipa (zmage na vseh dvobojih)
SD Velka A (Mirko Tenšek, Sara Srne, Elvir
Kramberger) s 33 osvojenimi točkami. Na 2.

mesto se je uvrstila ekipa Oseka (Anton Kocbek, Branko Korošak, Franc Kurnik) z 31 točkami. 3. je bila ekipa Trnovske vasi (Roman
Maguša, Dejan Cvetko, Damjan Prajndl) z 29
točkami. 4. je bila ekipa Vitomarci A (27 točk),
5. Cerkvenjak (25), 6. Benediški vrh A (19), 7.
Benediški vrh B (19), 8. Trnovska vas B (19), 9.
ŠD Selce (17), 10. Vitomarci B (17), 11. Trnovska C (15) in 12. Velka B (11).
Dvakratni zaporedni zmagovalec lige Dejan
Cvetko (1836) Trnovska vas je letos moral priznati premoč nepremagljivemu Mirku Tenšku
(1851) iz Velke. Na tretje mesto se je uvrstil
Anton Kocbek (1803) iz SD Osek. Četrta je bila
Sara Srne (1793) iz SD Velka, peti Branko Korošak (1788) SD Osek, šesti pa Roman Maguša
(1772) SD Trnovska vas.
Vse rezultate najdete na www.sdtv.si. Če pa
bi se katero društvo ali pa posameznik želel
priključiti ligi v prihodnji sezoni, nas lahko kontaktira na naši facebook strani ali na
sd.trnovskavas@gmail.si.
Franci Hameršak

Dan športanja na Poleni
ŠRC Polena , 27. 6. 2015, ob 9. uri
Ali se spomnite lanskoletnega športnega dogodka na ŠRC Polena? Športni dogodek Dan
Športanja na Poleni se je izkazal za zelo dober projekt in ga s tem namenom tudi nadaljujemo in ga celo razširjamo. V sodelovanju
s Študentskim klubom Slovenskih goric in
Čvekarno Askari organiziramo športni dogodek na Poleni, ki se bo odvijal ves dan in je
namenjen različnim športnim navdušencem
in starostnim skupinam:
• Tek smo razširili na 5km, 10km ter otroški tek
• Turnir v odbojki na mivki ostaja na nivoju
rekreacije in sodelovanja z mešano ekipo
trojk

• K osnovnima športnima dogodkoma smo
dodali tudi ulično košarko za košarkaške
navdušence
• H glavnim trem dogodkom bomo priključili tudi druge športne aktivnosti, kot so
boot camp, ultimate frizbi, balinanje in še
kaj …
• Razširili bomo otroški kotiček, kjer se
bodo otroci lahko v različnih delavnicah
zabavali in ustvarjali
• Zvečer bosta za zabavo poskrbela Čvekarna Askari in Akustični orgazem
https://www.facebook.com/drustvomladidokrajalenart
DMK

Zaključna prireditev ŠD Lenart
Športno društvo Lenart vabi vse ljubitelje športa na zaključno prireditev, ki bo

v petek, 29. maja, ob 18. uri v Športni dvorani Lenart.
Predstavili se bodo cicibani, mladi telovadci in telovadke, karate, Lenarške tigrice in gostje:
Plesna dimenzija, Mariborske tigrice in telovadci iz Maribora.
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Dopisnikom in sodelavcem Ovtarjevih novic!

Vsebino Ovtarjevih novic soustvarja vse več občanov (dopisnikov). Uredništvo nenapovedane in nenaročene prispevke uporabi v celoti ali skrajšane (s prilagojenim naslovom) ali jih
ne uporabi.
Zadnji rok za oddajo prispevkov je 14 dni pred izidom, tokrat 26. 6. 2015
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.
Objavljeni prispevki izražajo stališča avtorjev. Prispevkov z elementi sovražnega govora in
nepodpisanih prispevkov ne objavljamo. Naslednja številka izide 10. julija 2015!

Uredništvo

CENIK oglasnega prostora v
Ovtarjevih novicah
1/16 strani

124 x 40 mm

80,00 €

1/8 strani

124 x 84 mm

100,00 €

1/4 strani

124 x 173 mm

180,00 €

1/2 strani

253 x 173 mm

280,00 €

Cela stran

253 x 350 mm

480,00 €

K navedenim cenam se prišteva DDV.

Program SIP TV se v sistemu KKS LENART nahaja
na kanalu 152, - frekvenca
626,000 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

Smeh je pol zdravja
Zvestoba

»Zakaj si se razšla s fantom?«
»Najprej mi ti odgovori na vprašanje, ali
bi bila pripravljena hoditi z nekom, ki bi
ti tu in tam skočil čez plot.«
»Ne, nikakor.«
»Idi v rit. Tudi ti si na njegovi strani.«

Obljuba

»Baraba. Moji hčerki si vzel nedolžnost.
In kaj nameravaš sedaj?« je ata nahrulil
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Pripravlja T. K.

prestrašenega mladeniča.
»Oprostite. Obljubim, da je ne bom nikoli
več niti pogledal.«

Grešnica

»Draga hčerka, včeraj sem v mestu izvedela vse o tvojem načinu življenja. Ali
ti sploh veš, kaj bi si zaslužila za svoje
grehe?«
»Seveda vem, samo jaz teh stvari nikoli
nobenemu ne zaračunam.«

HUMORESKA

Razprodaja

»Peter, zakaj si danes tako slabe volje?«
je pred dnevi pri malici šivilja Marica povprašala rezkarja Petra.
»Kaj ne bi bil slabe volje, če niti svojega kruha ne bomo mogli več jesti,« je nejevoljno odvrnil Peter. »Slovenski državni
holding je namreč naše največje mlinsko
in pekarsko podjetje Žito prodal hrvaški
Podravki.«
»Saj tudi svoje vode ne pijemo več,« je
zamahnil z roko mizar Tone. »Naši politiki
in gospodarstveniki so namreč Radensko
prodali velikemu podjetju za proizvodnjo
pijač iz Češke.«
»Ali to pomeni, da niti pravega štajerskega špricarja ne bom več mogel spiti,« se
je razburil Peter.
»O kakšnem štajerskem špricarju neki
govoriš. Saj kmalu tudi našega vina ne
bomo več imeli,« je odvrnil Tone. »Po stečaju je namreč mariborski Vinag, ki ima
največjo vinsko klet na Štajerskem, kupilo
podjetje v lasti azijsko–nizozemskega kapitala.«
»Naj me vrag vzame, če še kaj razumem.
Potem bom pa v bodoče pil dobro slovensko mleko,« je dvignil glas Peter.
»To pa bo zelo težko, saj je že pred časom Ljubljansko mlekarno, ki je največja
v Sloveniji in v okviru katere posluje tudi
nekdanja Mariborska mlekarna, kupilo
podjetje v francoski lasti,« je odvrnil Tone.
»No, potem pa tudi mleka ne bom več
pil, temveč samo še naše dobre naravne sadne sokove,« se je razburil Peter.

Relativno

»Ata, kaj pomeni relativno malo? Je to
malo ali veliko?«
»Poglej sinko: če je v hlevu deset volov,
je to relativno malo, če jih je deset v
vladi, pa je to relativno veliko.«

Piše: Tomaž Kšela

»Za to pa si nekaj let prepozen. Največje
podjetje za proizvodnjo naravnih sokov
Fructal iz Ajdovščine je že pred leti kupilo
podjetje v srbski lasti,« je dajal Tone. »Zato
nikoli ne veš, ali piješ sok iz domačih ali iz
srbskih jabolk in breskev.«
»Fanta, če bosta hotela pojesti in popiti
kaj pristno domačega, bosta očitno morala priti na obisk k meni,« je smeje dejala
Marica. »Pri meni se lahko najesta dobrot z
domačega vrta, njivice, sadovnjaka in štalce. Saj vesta, da kruh pečem sama, pa tudi
moje meso iz tunke je narejeno iz domačega prašička. Zraven vama bom ponudila vino rdečko z domačih brajd. Špricarje
pa delam z mineralno vodo, ki si jo grem
sama natočit k vrtini v Benedikt.«
»Oh, Marica, komaj že čakam, da naju
povabiš. Za vse nas ste ti in druge prizadevne gospodinje in gospodinjci edina
rešitev, da bomo še naprej vedeli, kaj jemo
in pijemo. Sprašujem pa se, kam in po kakšnih cenah bodo svoje pridelke prodajali
naši kmetje, če se bodo na trgih v sosednjih
in drugih državah pojavili viški žita, sadja,
mesa, mleka in drugih kmetijskih proizvodov,« je zaskrbljeno dejal Peter.
»Bogme, da ne razumem, kako ta globalizacija, o kateri zadnje čase toliko govorijo, deluje,« je dejala Marica. »Vem pa, da
takšnih politikov in menedžerjev, ki bodo
vse, kar imamo vrednega, prodali, »zavirtili« in zapravili, ne potrebujemo. To zna
vsak.«

Tašča

»Vaša hčerka me je nagnala,« se je mlad
moški potožil svoji tašči.
»In zakaj ste prišli ravno k meni,« je
zanimalo taščo.
»Rekla je, naj grem k vragu.«
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

13. redna seja razvojnega sveta LAS Ovtar
Slovenskih goric
V sredo, 13. maja 2015, je v mali dvorani
Centra Slovenskih goric potekala 13. redna
seja razvojnega sveta (upravnega odbora)
Društva za razvoj podeželja »LAS Ovtar Slovenskih goric«, tokrat za nekatere člane organa prvič v tej sestavi.

Na seji so sprva pregledali zaključevanje
projektov, katerih zahtevki morajo biti oddani najkasneje do 30. 6. 2015. Osrednji del seje
je bil namenjen pričakovani Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja skupnost, ki ga vodi
skupnost, v programskem obdobju 20142020 (Uredba CLLD), o kateri bo 29. 5. 2015 v okviru
sejma KOS organiziran posvet LAS iz celotne Slovenije. Skupno je bil oblikovan
tudi terminski načrt priprave strategije lokalnega
razvoja. Dobro opravljeno
delo LAS Ovtar Slovenskih
goric in Razvojne agencije
Slovenske gorice v preteklem obdobju je prepoznavno v širšem okolju, kar
potrjuje tudi zadnja širitev
območja LAS s priključitvijo občine Šentilj.
R. V.

EKO LAS odprl vrata na ekološki kmetiji
Živko v Voličini
V sklopu projekta EKO LAS smo si v torek,
5. maja 2015, na Ekološki kmetiji Živko v Voličini ogledali vzpostavljeni ekološki kolekcijski zelenjavni vrt.
Z gospo Albino, ki ekološko kmetuje že od
leta 2000, smo si ogledali ekološko pridelavo vrtnin v začetnih razvojnih fazah z veliko
domačimi avtohtonimi ali udomačenimi sortami zelenjave. Gospa Albina je skoraj stotim
udeležencem prenesla veliko koristnih informacij. Delavnica pa se je zasukala tudi v smeri izmenjave izkušenj med udeleženci. Z obiskom so nas prijetno presenetili tudi učenci
1. in 2. razreda OŠ Voličina, ki so na kmetiji

Združena zasaditev pora in zelene

Otroci iz OŠ Voličina

M. F.

Arheološka cesta Benedikta

I. odsek arheološke ceste Slovenskih goric in Stalna razstava osrednjih
Slovenskih goric
Vljudno vabljeni na odprtje Arheološke ceste, ki bo v petek, 12. junija 2015, ob 17. uri
pred stavbo Čolnikov trg 7 in Stalne razstave osrednjih Slovenskih goric ob 18. uri v Kulturnem domu Benedikt, Čolnikov trg 10, Benedikt.
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bi iskali, če ne bi Platon opisal življenja njenih prebivalcev. Nekako 9.500 let pred našim
štetjem naj bi bila Atlantida mogočno pomorsko kraljestvo z najpravičnejšo vladavino.
Ko pa so postali ljudje
pohlepni, je Atlantido
zaradi jeze bogov pogoltnilo morje. Atlantida je opisana kot bajeslovno bogata mogočna
pomorska država. Tudi
naši davni predniki so
živeli na obrobju in na
usedlinah Panonskega
morja neprekinjeno od
najstarejših časov.
Še v sredini 19. stoletja
so tudi v Slovenskih goricah živeli ljudje (Goričani) najbolje od vseh
Slovencev, je zapisal Anton Krempl (1845).
Na Stalni razstavi osrednjih Slovenskih goric pa bodo na kratko predstavljene geološke,
arheološke in zgodovinske znamenitosti naših krajev od najstarejših časov do okoli leta
1000 našega štetja.
Janez Ferlinc

Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric« je v aprilski številki
Ovtarjevih novic objavilo

2. likovni natečaj za otroke in mladostnike
v okviru prireditve Agatine skrivnosti 2015
na temo življenje na gradovih Hrastovec, Vurberk in Štralek, v katerih se odvija
zgodovinska povest Črni križ pri Hrastovcu pisca Ožbalta Ilauniga.
Besedilo natečaja je objavljeno na spletni strani: www.lasovtar.si
Izdelke je potrebno poslati do 10. junija 2015!
Vabimo vas, da likovno ustvarjanje delite z nami!

Iz zaodrja Agatinih skrivnosti

in delavnici zelo uživali.
Vse udeležence sta ob koncu čakali še pokušina domačih dobrot in zahvala za
prijetno druženje in udeležbo. Vsekakor si bo zelenjavni vrt in zasaditve vredno ogledati še kdaj med
rastno sezono, udeleženci
so zanimanje za ponovni
obisk že izpostavili. V OŠ
Voličina so napovedali, da
bodo vrt ob zaključku šolskega leta obiskali še drugi
razredi, morda pa se jim
pridruži še kdo.

Občina Benedikt in partnerja Zgodovinsko društvo Atlantida, raj slave iz Benedikta
in Zgodovinsko društvo Slovenske gorice iz
Lenarta uspešno zaključujejo turistično zelo
zanimiv projekt v okviru LAS Ovtar. Občina
Benedikt bo bogatejša za dva nova turistična produkta – Arheološko cesto Atlantida in
Stalno razstavo osrednjih Slovenskih goric.
Na dvanajstih informativnih tablah Arheološke ceste, ki označujejo prazgodovinske in
rimske značilnosti občine Benedikt in opisu-

Trotkovi (57 gomil). Tu mimo sta potekali
jantarska pot in rimska cesta, po kateri so potovali tudi sv. Martin in kasneje brata sveta
Ciril in Metod. Edinstveno je odlično ohranjeno
fosilno okostje mladiča
miocenskega kita iz okolice Benedikta. Staro je
okrog 13 milijonov let.
Verjetno smo našli eno
najstarejših pisav v Evropi na ploščatem kamnu v
cerkvi sv. Benedikta.
Arheološka cesta Atlantida povezuje vse
spomenike nepremične
arheološke kulturne dediščine. Na svetih krajih
naših prednikov pa so
izjemne energetske (geomedicinske) točke. Cesta Vstopna tabla
se dotika velikih simbolnih figur. Oblikovane so
iz gozdov v čast bogovom. Figure so verjetno
delo naših davnih prednikov.
Arheološka cesta se zaradi trženja in mnogih starodavnih simbolov imenuje Atlantida.
Ime simbolizira starodobnost, lepoto, zaklade in energijo. Mit o Atlantidi spada med
najstarejše svetovne mite. Atlantide sploh ne

jejo naravne energetske točke na grobiščih in
naseljih naših davnih prednikov (geomedicina, geomantika), lahko preberete tudi fantastično zgodbo o Atlantidi, prilagojeno lepotam in bogastvu Slovenskih goric. Cesto, ki
je dolga 33,2 km, lahko prevozite z motornim
vozilom, kolesom ali prepešačite.
Benedikt z okolico ima bogata arheološka
najdišča. Z najdbo negovskih čelad je postal
Ženjak (Benedikt, Na klancu) svetovno znan.
V Sloveniji je največje gomilne grobišče v

V majski številki Ovtarjevih novic vam v
intervjuju predstavljamo še dva igralca: Avgusta Receka, ki igra kar tri vloge: župnika
Morenusa, grajskega vratarja Pankraca in
roparja, ter najmlajšega udeleženca Agatinih
skrivnosti, Jureta Receka, ki je igral Hanzeka.
Drugi del intervjuja pa namenjamo nepogrešljivemu delu tehničnega osebja, dvema
garderoberjema, Daniju Rajšpu in Zdenki
Šulin.
Avgust, obiskovalci lanskih Agatinih skrivnosti
so vas lahko videli kar v vseh 4 prizorih in kar
v 3 različnih vlogah: igrali ste župnika Morenusa, ki v Lormanju na skrivaj poroči Agato
in Friderika; v 2 ostalih prizorih ste Pankrac,
pri Agatini ugrabitvi pa še ropar. Je bilo za vas
menjavanje vlog med predstavo zahtevno, ker
ste morali nastopati na vseh prizoriščih in kar
trikrat menjati kostum? In kaj vam je najbolj
pomagalo pri menjavanju vlog?
Avgust: Menjavanje vlog je
bilo zahtevno, ni
bilo lahko pravočasno pihniti v
rog in biti župnik
in poročiti Agato in Friderika.
A težje se je bilo
vživeti v hrastovškega roparja in
ugrabiti Agato,
kajti njena obleka je bila široka
in jo je bilo težko
zvezati in odnesti. Na koncu smo pa še padli
in ji pohodili njeno belo obleko … Pomagajo
pa dobri soigralci, pa Nina, Zdenka in Dani,
pa še kdo, ki pomaga pri oblačenju in nosi
stvari za mano.
V zaključku poroke izrečete tudi latinski rek.
Se ga morda še spomnite? In kaj pomeni?
Avgust: Ave Maria, gratia plena, ora pro
nobis … pomeni Zdrava Marija, prosi za nas
…
Jure, po lanski in predlanski uspešni vlogi
Hanzeka, ki skozi Črni les, na poti v Lenart,

spremlja Agato, boste letos prevzeli novo vlogo.
Katero?
Jure: Ja, letos bom vojaški sel z Dunaja.
Glede na to, da ste
najmlajši
igralec,
naše bralce zagotovo
zanima, kaj vas je
pritegnilo k sodelovanju?
Jure: Najprej so sodelovali konji in jaz
sem skupini pomagal ravnati z njimi.
Ker rad nastopam,
me je pritegnilo tudi
igranje, malo pa tudi
skrb za konje.
Kot garderoberja ostajata za gledalce Agatinih
skrivnosti več ali manj nevidna, sta pa nepogrešljiv del ekipe, ki aktivno sodelujeta tudi pri
lektorskih, govornih in uprizoritvenih vajah,
skrbita za kostume, rekvizite, frizure, masko,
prizorišča, prigrizke in pijačo … Ali si letos
poleg aktivne vloge za odrom želite tudi odrskega nastopa?
Dani: Delo garderoberja mi je všeč in zelo
uživam, ko igralcem pomagam pri oblačenju
kostumov v zaodrju. Sicer sem kot igralec
že sodeloval v
manjših vlogah
v drugih predstavah, a igranje
vseeno raje prepuščam
kolegom, ki to obvladajo.
Zdenka: Vloga garderoberke
mi popolnoma
zadostuje. Ne želim si odrskega
nastopa. V zaodrju imam pregled na celotnim dogajanjem
v dramski skupini in med predstavo se mi
igralci smilijo zaradi igre z živci.
KD Delavec Lenart
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